
1768 (1)  

CMLeiria/Acta n.º 21, de 2009.09.15 

Im-DA-15-09_A0 

 

  

 

 

 

 

 

Acta n.º 21/2009 
 

 

Aos quinze dias do mês de Setembro do ano de dois mil e nove, no Salão Nobre 

do Edifício-Sede do Município, sito no Largo da República desta cidade, reuniu 

ordinariamente a Câmara Municipal de Leiria, tendo estado presentes a Senhora 

Presidente, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa e os Senhores Vereadores 

Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço, Eng.º Fernando Brites Carvalho, Dr.ª Neusa 

Fernandina Sobrinho de Magalhães, Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos 

Santos, Dr. Raul Miguel Castro, Eng.º Carlos Manuel Lopes Ferreira Martins e Dr.ª 

Lucinda Gaspar Antunes Caleira. 

Esteve ausente, o Senhor Vereador Dr. António Manuel de Faria Ferreira, por 

motivos profissionais. 

Esteve presente, por parte do Departamento de Operações Urbanísticas, o 

Senhor Eng.º António Costa, Director de Departamento, para prestação de 

esclarecimentos sobre os processos de obras particulares. 

A reunião foi secretariada por Sandra Reis, Assistente Técnica, e a acta redigida 

por Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão Administrativa.  

 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas e quarenta e cinco minutos a Presidente deu início à reunião, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um .......................................................................................................................7 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares............................................7 

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 2065/87 – Joaquim Pedro Portugal Patrício....7 
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1.1.4. Processo de obras particulares n.º 898/07 – António Pereira Luís ......................11 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 566/08 – LITTERA, Representações e 

Comércio Geral, Lda. ....................................................................................................12 
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Quente, Lda. .................................................................................................................12 
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 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins  

 
I – O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins  demonstrou o seu agrado pela 

programação da Praça Viva, afirmando ter sido de elevada qualidade.  

 

II – O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins disse ter reparado que nos Marrazes se 

encontravam equipamentos para a prática de exercício físico que ele anteriormente vira 

na China, sendo de opinião que os mesmos deveriam estar também ao longo do 

percurso da zona Polis. 

A Senhora Presidente  disse que as referidas máquinas estavam a ser um 

sucesso. 

 

III – Por fim, o Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins perguntou quando estariam 

prontos os equipamentos desportivos no Bairro dos Anjos, ao que a Senhora 

Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves respondeu estarem os equipamentos e o parque 

concluídos, ultimando-se o protocolo na Divisão Jurídica, a fim de ser assinado com o 

Bairro dos Anjos. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro 

 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro perguntou a razão pela qual as árvores 

centenárias, no Largo de S. Pedro, estavam a ser cortadas, ao que o Senhor Vereador 

Eng.º Fernando Carvalho  explicou que foi necessário colocar um PT, e após reuniões 

com a EDP-Distribuição de Energia, SA, com o IGESPAR e com técnicos da Cultura, 

aquele fora o único local disponível para a colocação do PT, por ser o que menos 

perturbação causava. Esclareceu ainda que as árvores não estavam classificadas. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhã es 

 

I - A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães indagou quem iria estar presente no 

Desfile de Moda a fim de entregar os convites, visto estes serem personalizados. 
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II - A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães  deu ainda conhecimento das 

actividades incluídas no programa da semana da mobilidade, recomendando algumas 

por serem novas e outras pela importância da participação. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Fernando Carva lho 

 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho convidou os Senhores 

Vereadores para, no dia 16 de Setembro, experimentarem as bicicletas BICLIS e, na 

tarde de sexta-feira, dia 18 de Setembro, visitarem a Escola de Trânsito, infra-estrutura 

muito importante para formação de uma nova consciência cívica na área da mobilidade 

dos alunos que irão frequentar as escolas do 1.º e 2.º ciclo, instalada no local 

disponibilizado pela Freguesia da Ortigosa. 

 

 

 

 Ordem do dia   

 

DLB N.º 1505/09  | Presente a acta n.º 19, referente à reunião de 18 de Agosto, cuja 

leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída, tendo a Câmara deliberado 

por  unanimidade aprovar a sua redacção final. 

 

 

Ponto um 
��������  Departamento de Operações Urbanís t icas 

 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras parti culares  

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 2065/87 –  Joaquim Pedro Portugal 

Patrício 

DLB N.º 1506/09  | De JOAQUIM PEDRO PORTUGAL PATRÍCIO, residente na Rua dos 

Barros, n.º 46, na localidade de Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto 

de arquitectura para legalização de alteração e ampliação de um edifício de habitação 

unifamiliar, sito no local supra mencionado, numa zona definida no Plano Director 

Municipal como Espaço Urbano, Área Habitacional ou Residencial. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/09/09, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo, verifica-se que até à presente data o requerente não 

apresentou quaisquer dos elementos solicitados através do ofício n.º 6909/09, emitido 

em 2009/06/16, nomeadamente: 

1.º esclarecimentos quanto à discrepância detectada entre área constante na Certidão 

da Conservatória do Registo Predial e aquela medida em projecto; 
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2.º elementos gráficos rectificativos do projecto de arquitectura relativamente a: 

2.1. prever elevação das paredes de empena em 60cm, de acordo com o disposto no 

n.º 2 do artigo 9.º da Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Dezembro; 

2.2. prever o cumprimento do disposto no artigo 71.º do Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas, relativamente à cozinha e instalação sanitária; 

2.3. apresentar alçado lateral esquerdo (vermelhos, amarelos e final), devendo prever o 

cumprimento do disposto no artigo 1360.º do Código Civil; 

3.º esclarecimentos quanto ao enquadramento do pedido, face ao disposto no 

Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro, relativamente à Segurança Contra 

Incêndios, devendo apresentar Ficha de Segurança ou Projecto, de acordo com o 

estipulado no referido diploma para o caso. 

Assim, e em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/09/09, e face ao 

disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 

dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, deliberou por unanimidade  notificar o 

requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta de 

indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 91/98 – M anuel Ferreira Clemente 

DLB N.º 1507/09  | De MANUEL FERREIRA CLEMENTE, residente na Rua Antiga 

Praça de Touros, n.º 39, na localidade e freguesia de Pousos, referente aos elementos 

apresentados em 2009/04/23, com vista a ultrapassar os motivos que estiveram na 

origem da proposta de indeferimento do projecto de arquitectura para legalização de 

alteração e ampliação de um edifício de habitação colectiva, sito na Rua da Antiga 

Praça de Touros, na localidade e freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em conta a informação dos 

Serviços de Fiscalização datada de 2009/08/03 e considerando a informação prestada 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/09/07 (folha 434), deliberou 

por  unanimidade  indeferir o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, 

de 4 de Junho, uma vez que: 

1.º a Certidão da Conservatória do Registo Predial não é explícita quanto às 

confrontações e não é compatível com a apresentada inicialmente; 
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2.º verifica-se a existência de discrepâncias entre a planta de implantação à escala 

1:200 e o indicado nas plantas de cartografia à escala 1:1000, sendo ainda que ambas 

são dispares da delimitação do terreno aprovada inicialmente; 

3.º relativamente aos elementos apresentados, constata-se divergências entre alguns 

dos elementos gráficos apresentados e o inicialmente aprovado por deliberação de 

Câmara de 1998/09/23; 

4.º não apresenta memória descritiva; 

5.º não apresenta estimativa orçamental rectificada face à ampliação proposta; 

6.º não apresenta termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de 

arquitectura; 

7.º a proposta põe em causa as condições de deferimento do licenciamento inicial, 

nomeadamente: 

7.1. não esclarece quanto à passagem de 3 metros; 

7.2. não prevê o lugar de estacionamento a ceder ao domínio público, de acordo com o 

disposto no anexo II do Plano Director Municipal e do n.º 3 do artigo 67.º. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 531/02 – Leirimundo, Construção Civil, 

SA 

DLB N.º 1508/09  | De LEIRIMUNDO, CONSTRUÇAO CIVIL, SA, com sede social na 

Rua Ivone Silva, n.º 6, 13.º Direito, Edifício ARCIS, no concelho de Lisboa, referente ao 

projecto de arquitectura para legalização de alteração de um edifício comercial, sito em 

Almuinha Grande, Lote 16, na freguesia de Marrazes. 

A proposta compreende alterações de interiores e de fachada bem como de uso 

(comércio para serviços) e que em nada alteram a área de implantação ou construção 

aprovadas inicialmente. O pedido em questão situa-se no local supracitado e está 

inserido no processo de loteamento n.º 5/92, encontrando-se de acordo com o mesmo. 

O presente processo obteve parecer favorável emitido pela Autoridade Nacional de 

Protecção Civil (folha 849), Governo Civil (folhas 924 e 925); IDP – Instituto do Desporto 

de Portugal, I.P. (folha 947) e Autoridade de Saúde (folha 979). 

1) O lote em causa está abrangido pelo Alvará de Loteamento n.º 5/99, de 

1999/04/01, Aditamento n.º 1 emitido em 2002/12/05 e Aditamento n.º 2, emitido em 

2008/10/10, que define os seguintes parâmetros para a edificação: 

a) Tipo de ocupação: Comércio/Serviços; 

b) Área de implantação: 4.500 m2; 

c) Área total de construção: 13.500m2; 

d) Área Máxima de Cave: 9.000m2; 

e) N.º de pisos: 2 caves (máximo) + 1 piso; 

f) N.º de estacionamentos em cave: 225 lugares; 
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g) Cota de Soleira: 32.00; 

h) Cota de cércea: 41.75. 

Os valores apresentados referem-se a máximos (áreas, pisos, fracções e 

volumes), podendo os mesmos ser reduzidos sem que isso implique alteração ao 

loteamento, devendo contudo respeitar os parâmetros estipulados no Plano Director 

Municipal. 

2) Do projecto apresentado verificou-se o seguinte: 

a) Tipo de ocupação: Comércio/Serviços; 

b) Área de implantação: 4.500 m2; 

c) Área total de construção: 9.105m2; 

d) Área Máxima de Cave: 4.605m2; 

e) N.º de pisos: 2 caves+ 1 piso; 

f) N.º de estacionamentos em cave: 178 lugares; 

g) Cota de Soleira: 32.00; 

h) Cota de cércea: 41.75. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/09/03, constante do 

respectivo processo (folhas 2482 e 2483), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de 

Setembro, deliberou por unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação 

urbanística acima referida e autorizar o respectivo licenciamento, condicionado ao 

seguinte: 

1.º respeitar o projecto e obedecer a todas as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis; 

2.º colocar no local da obra placa identificativa dos técnicos responsáveis pela 

elaboração do projecto de arquitectura e pela direcção da mesma, conforme previsto no 

artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, 

de 4 de Setembro; 

3.º colocar aviso de publicidade no local da obra, de acordo com o previsto no n.º 1 do 

artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, 

de 4 de Setembro; 

4.º requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar, nos termos do disposto 

no artigo 98.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas da Câmara 

Municipal de Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

5.º construir tapumes de resguardo, nos termos do previsto no artigo 91.º do RMOUCL; 

6.º após a conclusão da obra, e no prazo de 10 dias, proceder à desocupação do 

espaço público, ao levantamento do estaleiro, se o houver e à limpeza do local da obra, 

de acordo com o previsto no artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro e no artigo 120.º do RMOUCL; 
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7.º requerer autorização de utilização, nos termos do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro e do artigo 

46.º do RMOUCL; 

8.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

9.º cumprir com o disposto nos pareceres da Autoridade Nacional de Protecção Civil, 

Autoridade de Saúde, Governo Civil e IDP - Instituto do Desporto de Portugal, I.P., os 

quais são já do conhecimento da firma requerente; 

10.º apresentar: 

a. requerimento (em duplicado) a solicitar a emissão do alvará, conforme modelo 

disponível na Internet, no sítio www.cm-leiria.pt; 

b. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção da obra, 

elaborado de acordo com o anexo da Portaria n.º 216-E/2008, de 3 de Março; 

c. auto de implantação da obra, assinado pelo respectivo director técnico; 

d. declaração do empreiteiro relativa à adjudicação da obra por parte do titular da 

operação urbanística; 

e. fotocópia do documento de identificação pessoal do empreiteiro (bilhete de 

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 

termos da lei, no caso de pessoa singular, ou certidão do registo comercial e cartão de 

identificação de pessoa colectiva, no caso de pessoa colectiva); 

f. alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), conforme disposto no 

artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro, de classe> = (estimativa, folha 

879); 

g. apólice de seguro a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º da Portaria n.º 

216-E/2008, de 3 de Março (seguro de acidentes de trabalho), acompanhado do recibo 

válido comprovativo do respectivo pagamento; 

h. Plano de Segurança e Saúde; 

i. Livro de obra, com menção do termo de abertura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 898/07 – António Pereira Luís 

DLB N.º 1509/09  | De ANTÓNIO PEREIRA LUÍS, residente na Rua da Paz, n.º 6, na 

localidade e freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para 

construção de um edifício de habitação colectiva (3 moradias em banda) e muros, numa 

parcela a destacar de uma propriedade sita na Rua do Olival, em Sampão, freguesia de 

Marrazes, numa zona definida no Plano Director Municipal Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Baixa Densidade e em espaço abrangido pelo Estudo Conjunto 

Sampão, Espinheira, Cerveira – Marrazes. 

O presente processo obteve informação por parte da Divisão de Planeamento e 

Ordenamento do Território (folha 126) e da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos 
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(folhas 123, 124 e 125) e obteve parecer favorável do Ministério da Defesa Nacional – 

Força Aérea (folha 122). 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/09/07, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, constata-se que: 

1.º de acordo com a informação do Departamento de Obras Municipais e da Comissão 

de Toponímia, verifica-se que a parcela em causa não confronta com arruamento 

devidamente infraestruturado no lado Sul, não havendo assim viabilidade do projecto 

apresentado; 

2.º não esclarece quanto à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada até 

às portas de entrada dos fogos (partes comuns do edifício), face ao disposto na Secção 

3.2. do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto. 

Assim, e em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 5 do artigo 24.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 

4 de Junho.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/09/07, e face ao 

disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por  unanimidade notificar 

o requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta de 

indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou  transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 566/08 – LITTERA, Representações e 

Comércio Geral, Lda. 

DLB N.º 1510/09 | Retirado. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 846/08 – BOLA DE BERLIM, Pastelaria e 

Pão Quente, Lda. 

DLB N.º 1511/09  | De BOLA DE BERLIM, PASTELARIA E PÃO QUENTE, LDA., com 

sede social na Rua de Santa Maria n.º 523, na localidade e freguesia de Parceiros, 

referente ao projecto de arquitectura para ampliação de um estabelecimento de bebidas 

com terminal de cozedura, com a construção de um toldo (telheiro em estrutura 

metálica), sito no local supra mencionado, acompanhado da informação prestada pela 
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Divisão Administrativa e de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas 

comunicando que o requerente não se pronunciou, em fase de audiência prévia, quanto 

aos motivos que estiveram na origem da proposta de indeferimento tomada em reunião 

de 2009/03/31, cujo conteúdo lhe foi transmitido através do oficio n.º 4176/09, datado de 

2009/04/07. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que o requerente não se 

pronunciou dentro do prazo estipulado para o efeito quanto ao teor da notificação que 

lhe foi efectuada, deliberou por unanimidade  indeferir o projecto de arquitectura da 

operação urbanística acima referida, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 4 

do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi 

dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, pelos motivos já referidos na deliberação 

tomada em reunião de 2009/03/31, transmitidos através do ofício n.º 4176/09, datado de 

2009/04/07. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 172/09 – FLOR DO LIS, Padaria, 

Pastelaria, Lda. 

DLB N.º 1512/09  | De FLOR DO LIS, PADARIA, PASTELARIA, LDA., com sede social 

na Avenida Nossa Senhora de Fátima, n.º 15, R/C, na localidade e freguesia de Leiria, 

referente ao projecto de arquitectura para legalização de alteração de uma loja para 

estabelecimento de bebidas, com fabrico próprio de padaria, num bloco misto sito no 

local supra mencionado, na sequência da análise dos elementos apresentados em 

resposta ao solicitado através do ofício n.º 4657, datado de 2009/04/21. O pedido 

obteve parecer por parte da Autoridade de Saúde (folhas 28 e 80) e Governo Civil 

(folhas 29 e 30). 

«Analisado o processo ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de 

Setembro, verifica-se que: 

1.º não apresenta cópia da acta da assembleia de condóminos com deliberação a 

autorizar as obras sobre as partes comuns do edifício, face às alterações propostas em 

relação ao projecto inicialmente aprovado, sendo obrigatório a existência de condomínio 

e a elaboração de actas das assembleias de condomínio, de acordo com o disposto nos 

artigos 1425.º e 1430.º do Código Civil e artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 268/94, de 25 de 

Outubro; 

2.º não apresenta autorização escrita da totalidade dos senhorios para a realização 

das obras pretendidas, tendo-se detectado divergências entre os sujeitos activos 

indicados na Certidão da Conservatória do Registo Predial e o senhorio referido no 

contrato de arrendamento; 
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3.º o projecto apresentado não cumpre com o disposto nos artigos 110.º a 113.º do 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativamente à conduta de exaustão de 

fumos, devendo a mesma elevar-se no mínimo 0,5m acima da cobertura; 

4.º o indicado na planta de sobreposições (vermelhos e amarelos) do piso da cave 

não corresponde com o projecto inicialmente aprovado (processo n.º 2406/90), 

nomeadamente no que se refere à área e configuração do espaço em questão; 

5.º mais se refere que: 

5.1. não esclarece o enquadramento da operação urbanística no Decreto-Lei n.º 

220/2008, de 12 de Novembro (segurança contra risco de incêndios em edifícios), 

devendo, no caso da pretensão se enquadrar na 1.ª categoria de risco e estar 

sujeita a apresentação da ficha de segurança contra incêndios, esta ser anexada 

ao projecto de arquitectura, situação que não se verifica; 

5.2. não apresenta pedido de averbamento do técnico responsável pelo projecto de 

arquitectura, dado que os últimos elementos entregues não se encontram 

subscritos pelo técnico inicial; 

5.3. o termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura faz referência ao 

Decreto-Lei n.º 168/97, de 4 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 57/2002, de 11 

de Março, em vez do Decreto-Lei n.º 234/07, de 19 de Junho (regime jurídico 

aplicável aos estabelecimentos de restauração e bebidas). 

Assim, e em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1, do artigo 24.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei 

n.º 60/2007, de 4 de Setembro.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/09/07, e face ao 

disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 

dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, deliberou por unanimidade  notificar o 

requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta de 

indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou  transmitir à firma requerente o conteúdo do parecer emitido pela 

Autoridade de Saúde. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 182/09 – André Oliveira & Trindade, Lda. 

DLB N.º 1513/09  | De ANDRÉ OLIVEIRA & TRINDADE LDA., com sede social na Rua 

Engenheiro Alberto Martins Zúquete, Lote 63, Fracção A/B, em Quinta da Matinha, 

freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para alteração e união de 

dois estabelecimentos comerciais para Centro Médico e Fisioterapia, sitos no local 
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supra mencionado. A proposta compreende alterações de fachada e de uso, que em 

nada alteram a área de implantação ou construção aprovadas inicialmente. O pedido 

insere-se no processo de loteamento n.º 1547/67, que é omisso quanto aos parâmetros 

urbanísticos dos lotes (folha 88) e tem como antecedente o processo n.º 325/82. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/09/07, constante do 

respectivo processo (folha 241), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, 

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto nos pareceres emitidos pela Autoridade de Saúde, dos quais 

deve ser dado conhecimento à firma requerente (folhas 197 e 240); 

2.º apresentar, no prazo de 6 meses, os seguintes elementos: 

2.1. projecto de segurança  contra risco de incêndio aprovado pela Autoridade Nacional 

de Protecção Civil, face ao disposto no Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de 

Novembro; 

2.2. termo de responsabilidade do coordenador dos projectos rectificado, devendo ser 

atestada a compatibilidade entre os projectos (arquitectura e todas as 

especialidades); 

2.3. esclarecimentos quanto à necessidade de apresentação dos projectos de infra-

estruturas telefónicas e de telecomunicações e infra-estruturas eléctricas ou ficha 

electrotécnica. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 443/09 – Ernesto Nunes Rafael 

DLB N.º 1514/09  | De ERNESTO NUNES RAFAEL, residente na Rua Casal de S. José, 

n.º 9, na localidade de S. Romão, freguesia de Pousos, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de um edifício de habitação unifamiliar e muros de 

vedação, a situar no lote 4, Quinta do Chorão, freguesia de Pousos. O pedido está 

inserido no processo de loteamento n.º 3/82, encontrando-se de acordo com o mesmo. 

1) O lote em causa está abrangido pelo alvará de loteamento n.º 466, de 1983/11/25, 

que define os seguintes parâmetros para a edificação: 

a) Tipo de ocupação: Habitação; 

b) Área de implantação: 164.55m² (30% da área do lote); 

c) Área total de construção: 329.10m²; 

d) N.º de pisos: cave + 2 pisos; 

e) N.º de fogos: 1 fogo. 

2) Do projecto apresentado verificou-se o seguinte: 

a) Tipo de ocupação: Habitação; 
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b) Área de implantação: 164.55m²; 

c) Área total de construção: 329.10m²; 

d) N.º de pisos: cave + 2 pisos; 

e) N.º de fogos: 1 fogo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/09/07, constante do 

respectivo processo (folha 436), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, 

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar no prazo de 6 meses: 

1.1. Planta do rés-do-chão rectificada de modo a prever a compartimentação da 

cozinha, face ao disposto no artigo 66.º do Regulamento Geral das Edificações 

Urbanas; 

1.2. projecto de infra-estruturas telefónicas e de telecomunicações rectificado, devendo 

ser dado cumprimento ao disposto na legislação aplicável em vigor 

nomeadamente o Decreto-Lei n.º 123/2009, de 22 de Maio; 

1.3. comprovativo original de inscrição do técnico Cristóvão Gameiro na Associação 

Nacional dos Engenheiros Técnicos; 

2.º a rampa de acesso às garagens não poderá interferir com o passeio exterior ao 

lote; 

3.º a implantação dos muros deverá ser efectuada de acordo com os alinhamentos 

definidos no processo de loteamento, devendo garantir-se a largura do passeio prevista; 

4.º cumprir em obra com o disposto nas normas técnicas do Decreto-Lei n.º 163/2006, 

de 8 de Agosto; 

5.º no acto de levantamento do alvará de licença de construção deverá apresentar 

garantia bancária no valor de €2.000,00 a fim de garantir a reposição de infra-estruturas 

públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a construção, de acordo com o 

estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento Municipal de Operações 

Urbanísticas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 515/09 –  Maria de Fátima Silva 

Alexandre 

DLB N.º 1515/09  | De MARIA DE FÁTIMA SILVA ALEXANDRE, residente na Travessa 

da Moura, n.º 9, na localidade de Lapa Furada, S. Mamede, freguesia de Fátima, 

concelho de Ourém, referente ao projecto de arquitectura para construção de um 

edifício de habitação unifamiliar, muros de vedação e piscina exterior, a situar em 
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Pedreira, Lote 11, na freguesia de Marrazes. O pedido está inserido no loteamento n.º 

18/83, encontrando-se de acordo com o mesmo. 

1) O lote em causa está abrangido pelo Aditamento ao alvará de loteamento n.º 

510/86, emitido em 1991/10/29, que define os seguintes parâmetros para a 

edificação: 

a) Tipo de ocupação: Habitação; 

b) Área de implantação/ocupação: 175,80m2; 

c) Área total de construção: 351,60m2; 

d) N.º de pisos: cave + 2 pisos; 

e) N.º de fogos: 1 fogo. 

Os valores apresentados referem-se a máximos (áreas, pisos, fracções e 

volumes), podendo os mesmos ser reduzidos sem que isso implique alteração ao 

loteamento, devendo contudo respeitar os parâmetros estipulados no Plano Director 

Municipal. 

2) Do projecto apresentado verificou-se o seguinte: 

a) Tipo de ocupação: Habitação; 

b) Área de implantação/ocupação: 172,50m2; 

c) Área total de construção: 278,20m2; 

d) N.º de pisos: cave + 2 pisos; 

e) N.º de fogos: 1 fogo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/09/07, constante do 

respectivo processo (folha 341), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 60/07, de 4 de 

Setembro, deliberou por unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação 

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar no prazo de 6 meses: 

1.1. estimativa orçamental rectificada, devendo contemplar os muros de vedação e 

piscina; 

1.2. o muro de vedação confinante a Norte não deverá ter mais de 2m de altura, medido 

pelo exterior; 

1.3. Ficha de Segurança ou Projecto de Segurança Contra Incêndios de acordo com o 

disposto no Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro, para o pedido em 

questão; 

1.4. comprovativo de inscrição do técnico João Alexandre dos Reis de Jesus 

Fernandes, na Ordem dos Engenheiros; 

1.5. projecto de ITED – Infra-Estruturas de Telecomunicações em Edifícios rectificado, 

devendo ser dado cumprimento ao disposto na legislação aplicável em vigor, 

nomeadamente o Decreto-Lei n.º 123/2009, de 22 de Maio; 
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1.6. termo de responsabilidade do técnico responsável pelo projecto de ITED 

rectificado, devendo ser redigido em conformidade com o disposto no Anexo I da 

Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março; 

1.7. projecto de estabilidade completo devendo incluir a piscina e muros; 

2.º a rampa de acesso às garagens não poderá interferir com o passeio exterior ao 

lote; 

3.º a implantação dos muros deverá ser efectuada de acordo com os alinhamentos 

definidos no processo de loteamento, devendo garantir-se a largura do passeio prevista; 

4.º cumprir em obra com o disposto nas normas técnicas do Decreto-Lei n.º 163/2006, 

de 8 de Agosto; 

5.º no acto de levantamento do alvará de licença de construção deverá apresentar 

garantia bancária no valor de €1.000,00 a fim de garantir a reposição de infra-estruturas 

públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a construção, de acordo com o 

estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento Municipal de Operações 

Urbanísticas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise dos seguintes processos de licenciamen to de combustíveis 

1.2.1. Processo de licenciamento de combustíveis n. º 10/08 – Joaquim Esperança 

Ferreira Pimenta 

DLB N.º 1516/09  | De JOAQUIM ESPERANÇA FERREIRA PIMENTA, residente na Rua 

Nossa Senhora das Necessidades, n.º 454, na localidade de Chãs, freguesia de 

Regueira de Pontes, referente ao pedido de aprovação do projecto para instalação de 

armazenagem de Gases de Petróleo Liquefeitos, em Covão, Chãs, freguesia de 

Regueira de Pontes. 

Da análise do processo constata-se que o mesmo decorre de um pedido de 

informação Prévia viável (IP n.º 50/07). O mesmo está devidamente instruído nos 

termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de Novembro, alterado e da 

Portaria n.º 1188/2003, de 10 de Outubro, alterada. Foi emitido parecer favorável por 

parte da Junta de Freguesia de Regueira de Pontes (folha 30, do IP 50/07) e da 

Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 72, do Processo de Obras n.º 632/08). Já 

foi solicitada a vistoria final por parte do requerente (folha 42). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/09/09 (Sector de 

Apoio Técnico aos Licenciamentos Especiais), constante do respectivo processo (folha 

47), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 267/02, de 26 de Novembro, e na Portaria n.º 

1188/03, de 10 de Outubro, deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto da 

instalação acima referida. 
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Mais deliberou que, aquando da vistoria final, deverá o requerente apresentar 

cópia dos elementos constantes no n.º 2, do artigo 20.º, da Portaria n.º 1188/2003, de 

10 de Outubro, alterada pela Portaria n.º 1515/2007, de 30 de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2.2. Processo de licenciamento de combustíveis n. º 14/08 – GASCAN, Gases 

Combustíveis, SA 

DLB N.º 1517/09  | De GASCAN, GASES COMBUSTÍVEIS, SA, com sede social na 

Avenida António José de Almeida, n.º 8, no concelho de Lisboa, referente ao pedido de 

aprovação do projecto para instalação de um reservatório enterrado para armazenagem 

de Gases de Petróleo Liquefeitos (7,48 m3), na Avenida Marquês de Pombal e Rua 

Francisco Pereira da Silva, na cidade e freguesia de Leiria. 

Da análise do processo, constata-se que o mesmo está devidamente instruído 

nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de Novembro, e da Portaria 

n.º 1188/2003, de 10 de Outubro. Foi emitido parecer favorável por parte da Junta de 

Freguesia de Leiria (folha 76). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/09/09 (Sector de 

Apoio Técnico aos Licenciamentos Especiais), constante do respectivo processo (folha 

108), tendo em consideração a informação prestada pelo Director do Departamento do 

Planeamento e Urbanismo, favorável ao deferimento do processo, e face ao disposto no 

Decreto-Lei n.º 267/02, de 26 de Novembro, e na Portaria n.º 1188/03, de 10 de 

Outubro, deliberou por unanimidade  no seguimento do despacho da Senhora 

Vereadora datado de 2009/06/23, aprovar o projecto da instalação acima referida. 

Mais deliberou  que, após a conclusão da instalação em epígrafe, deverá a 

firma requerente solicitar vistoria final à mesma, devendo o respectivo requerimento ser 

acompanhado dos seguintes elementos: 

1.º os constantes no n.º 3, do artigo 18.º, da Portaria n.º 1188/2003, de 10 de Outubro, 

alterada pela Portaria n.º 1515/2007, de 30 de Novembro; 

2.º comprovativo de seguro de responsabilidade civil da entidade exploradora, nos 

termos do n.º 3 do artigo 17.º, da mesma Portaria, no montante mínimo de 

€1.000.000,00; 

3.º comprovativo do cumprimento do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de 

Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 31/2008, de 25 de Fevereiro, pelo Decreto-Lei 

n.º 389/2007, de 30 de Novembro e pelo Decreto-Lei n.º 195/2008, de 6 de Outubro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.3. Relatório de actividades desenvolvidas pelos s erviços de fiscalização durante 

o mês de Agosto 

DLB N.º 1518/09  | Presente o relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao 

serviço efectuado durante o mês de Agosto. 

Secção de Fiscalização 
Actividades do Mês de Agosto de 2009 

Departamento de Operações Urbanísticas 

Queixas 41 

Processos Fiscalizados 258 

Mandados de Notificação 10 

Embargo (ANEXO A) 4 

AUTOS DE TRANSGRESSÃO  

Obras sem licença 20 

Obras em desacordo com a licença 0 

Outras transgressões 10 

Serviço efectuado para o Departamento Jurídico 

Mandados de Notificação 3 

Processos de contra-ordenação 3 

Informações 0 

Serviço efectuado para o Departamento de Parques e Es paços Verdes 

Processos Fiscalizados 41 

Autos de Notícia 10 

Serviço efectuado para o Sector de Licenciamentos Div ersos 

Processos Fiscalizados (Publicidade) 16 

Processos Fiscalizados (Máquinas de Diversão) 0 

Processos Fiscalizados (Ocupação da Via Pública/Mapa 
Horário) 

4 

Participações 0 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

1.4. Análise dos seguintes processos de loteamento 

1.4.1. Processo de loteamento n.º 14/78 – António S antos Marques Cruz 

DLB N.º 1519/09  | De ANTÓNIO MARIA DE ALMEIDA (E OUTRA), residente na 

Avenida Marquês de Pombal, lote 4, r/c direito, freguesia de Leiria, referente à vistoria 

para efeitos de recepção provisória das obras de urbanização do Aditamento n.º 3 ao 

Alvará de Loteamento n.º 241 do loteamento situado em Telheiro, freguesia de Barreira. 

Da vistoria efectuada pelos Serviços da Câmara em 2009/03/26, a Comissão de 

Recepção das obras de urbanização do Loteamento supra citado considera que os 

trabalhos da rede viária se encontram concluídos. A rede de drenagem de águas 

pluviais não foi executada de acordo com o projecto, tendo sido executado um colector 

em que a caixa de visita P1.2 é ligada ao sistema existente e não à P1.1, conforme 

planta anexa ao respectivo processo a folhas 389. No entanto, a alteração permitiu 

manter o pavimento betuminoso sem cortes visíveis. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando o teor do auto de vistoria 

n.º 37/09, constante do respectivo processo (folha 392), deliberou por  unanimidade 
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para efeitos do disposto no artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, o seguinte: 

1.º aprovar o ajustamento à rede de drenagem de águas pluviais, de acordo com a 

planta anexa pelo Departamento de Obras Municipais a folhas 389 do processo, 

considerando que a alteração permitiu manter o pavimento betuminoso sem cortes 

visíveis e por outro lado, dado o reduzido caudal em causa, as obras executadas são 

aceitáveis, condicionado à apresentação, no prazo de trinta dias, da planta da rede de 

águas pluviais corrigida de acordo com o executado em obra; 

2.º autorizar a recepção provisória das obras de urbanização referentes ao 

Aditamento n.º 3 ao Alvará de Loteamento n.º 241; 

3.º autorizar a redução da caução abaixo indicada para 10 % do seu valor inicial, 

sendo a restante importância libertada com a recepção definitiva das obras de infra-

estruturas que a mesma cauciona: 

3.1. garantia bancária n.º 1859, emitida em 2004/06/22 pela Caixa de Crédito Agrícola 

Mútuo de Leiria, C.R.L. destinada a garantir a execução da rede viária (folha 352). 

Mais deliberou notificar o requerente do conteúdo do auto de vistoria bem como 

das decisões que recaíram sobre o assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4.2. Processo de loteamento n.º 52/80 – Jaime Per eira Marques 

DLB N.º 1520/09  | De JAIME PEREIRA MARQUES, representado pela Senhora Aida 

Maria Ribeiro da Costa e Sousa Marques, residente na Estrada Nacional n.º 466, em 

Ponte Cavaleiro, freguesia de Cortes, referente à vistoria para efeitos de recepção 

definitiva das obras de urbanização do loteamento situado em Touria, freguesia de 

Pousos. 

Da vistoria efectuada pelos Serviços da Câmara em 2009/06/26, a Comissão de 

Recepção das obras de urbanização do Loteamento supra citado considera que os 

trabalhos referentes às infra-estruturas da rede viária se encontram concluídos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando o teor do auto de vistoria 

n.º 44/09 constante do respectivo processo (folha 251), deliberou por  unanimidade 

para efeitos do disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 289/73, de 6 de Junho, o 

seguinte: 

1.º autorizar a recepção definitiva das obras de urbanização do loteamento designado 

em epígrafe; 

2.º autorizar o cancelamento da caução abaixo indicada, uma vez que se encontram 

concluídas as infra-estruturas que a mesma cauciona: 

2.1. garantia bancária n.º 125 627 emitida em 1981/06/30 pelo Banco Espírito Santo e 

Comercial de Lisboa, destinada a garantir a execução da rede viária (folha 92). 
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Mais deliberou notificar o promotor do conteúdo do auto de vistoria bem como 

das decisões que recaíram sobre o assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4.3. Processo de loteamento n.º 4/88 – João Batis ta dos Santos, Lda. 

DLB N.º 1521/09  | De JOÃO BATISTA DOS SANTOS, LDA, com sede em Santo Antão, 

concelho da Batalha, referente ao ajustamento do traçado viário e à vistoria para efeitos 

de recepção definitiva das obras de urbanização do loteamento situado em Santo 

António do Carrascal, freguesia de Leiria. 

As infra-estruturas da rede viária foram realizadas sob a fiscalização do 

Departamento de Obras Municipais, tendo sido objecto de alguns ajustamentos 

pontuais, com o objectivo de melhorar as condições de circulação, segurança e 

comodidade, de forma a harmonizar a expansão em termos de crescimento daquele 

zona urbana. 

Os peritos do DOM verificaram a existência de uma cancela na serventia de 

acesso ao lote 6 e ao reservatório de água, a qual, à data da vistoria, não possuía 

dispositivo de fecho, pelo que propõem a sua manutenção, atendendo às características 

do arruamento e ao interesse em restringir o livre acesso ao referido reservatório. 

Relativamente aos arranjos exteriores, existem algumas incongruências face ao 

projecto aprovado, não existindo à presente data qualquer caução destinada a 

assegurar a boa e regular execução dos arranjos exteriores. Contactado o promotor, o 

mesmo disponibilizou-se para proceder à limpeza dos espaços de cedência pelo que se 

propõe a recepção definitiva. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando o teor do auto de vistoria 

n.º 42/09, constante do respectivo processo (folha 347), deliberou por  unanimidade 

para efeitos do disposto no artigo 56.º do Decreto-Lei n.º 400/84, de 31 de Dezembro, o 

seguinte: 

1.º aprovar o ajustamento ao traçado viário, de acordo com os elementos 

apresentados a folhas 333 a 337 do processo, considerando que os acertos efectuados 

vieram contribuir para melhorar as condições de circulação, segurança e comodidade, 

permitindo harmonizar a expansão em termos de crescimento daquele zona urbana; 

2.º concordar em manter a cancela na serventia de acesso ao lote 6 e ao reservatório 

de água, dado haver todo o interesse, por questões de segurança, em restringir o livre 

acesso ao referido reservatório; 

3.º autorizar a recepção definitiva das obras de urbanização do loteamento designado 

em epígrafe; 

4.º autorizar o cancelamento da caução abaixo indicada, uma vez que se encontram 

concluídas as infra-estruturas que a mesma cauciona: 
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3.1. apólice de seguro n.º 09-201.060/3, emitida 1991/07/01 pela Seguradora «A 

Social»– Companhia Portuguesa de Seguros, SA, destinada a garantir a execução da 

rede viária. 

Mais deliberou  notificar a promotora do conteúdo do auto de vistoria bem como 

das decisões que recaíram sobre o assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4.4. Processo de loteamento n.º 7/96 – Província Portuguesa da Congregação 

dos Irmãos Maristas 

DLB N.º 1522/09  | De JOSÉ ANTÓNIO LEAL CINTRÃO, residente na Rua da Capela, 

n.º 4, em Espinheiras, freguesia de Mata Mourisca, Concelho de Pombal, referente ao 

projecto de alteração ao lote 57 do loteamento situado em Quinta do Rei, freguesia de 

Pousos. 

As alterações consistem no aumento da área de construção em cave (54 m²) 

destinados a garagem e arrumos. 

Decorreu o período da discussão pública, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 

177/01, de 4 de Junho, sem oposição. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando a informação prestada 

pela Divisão de Loteamentos em 2009/07/08, constante do respectivo processo (folha 

1471), deliberou por  unanimidade abrigo do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 

Junho, aprovar as alterações requeridas para o lote 57, devendo o requerente solicitar 

no prazo de um ano a emissão do Aditamento ao Alvará e apresentar 5 exemplares da 

Planta de Síntese (Anexo I), em suporte de papel e um em suporte digital, bem como 

certidão da Conservatória do Registo Predial válida e actualizada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4.5. Processo de loteamento n.º 38/96 – Fernando dos Santos Ramos 

DLB N.º 1523/09  | De FERNANDO DOS SANTOS RAMOS, residente na Rua do 

Arneiro n.º 50, em Cumieira, freguesia de Espite, Concelho de Ourém, referente à 

vistoria para efeitos de recepção definitiva das obras de urbanização do loteamento 

situado em Outeiro da Caranguejeira, freguesia de Caranguejeira, cuja recepção 

provisória foi efectuada pela Câmara Municipal em 1999/02/17. 

Da vistoria efectuada pelos Serviços da Câmara em 2008/06/11, a Comissão de 

Recepção das obras de urbanização do Loteamento supra citado considera que os 

trabalhos referentes às infra-estruturas da rede viária se encontram concluídos, sem 

anomalias visíveis ou aparentes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando o teor do auto de vistoria 

n.º 41/09, constante do respectivo processo (folha 99), deliberou por  unanimidade 
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para efeitos do disposto no artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de Dezembro, e pela Lei n.º 26/96, de 1 de 

Agosto, o seguinte: 

1.º autorizar a recepção definitiva das obras de urbanização do loteamento designado 

em epígrafe; 

2.º autorizar o cancelamento da caução abaixo indicada, uma vez que se encontram 

concluídas as infra-estruturas que a mesma cauciona: 

2.1. garantia bancária n.º 914 emitida em 1997/10/01, pela Caixa de Crédito Agrícola 

Mútuo de Leiria, C.R.L., destinada a garantir a execução da rede viária (folha 61). 

Mais deliberou notificar o promotor do conteúdo do auto de vistoria bem como das 

decisões que recaíram sobre o assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4.6. Processo de loteamento n.º 8/06 – EDIFOZ, Em preendimentos Imobiliários, 

SA 

DLB N.º 1524/09  | Retirado. 

 

1.4.7. Processo de loteamento n.º 1/07 – Eduardo da  Silva Monteiro Lopes 

DLB N.º 1525/09  | De EDUARDO DA SILVA MONTEIRO LOPES, residente na Rua da 

Liberdade, em Outeiros da Gândara, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

loteamento para a constituição de 40 lotes destinados a habitação unifamiliar, habitação 

colectiva e serviços, numa propriedade situada em Quinta de Cima, freguesia de 

Marrazes, e inserida em espaço urbano da cidade de Leiria, como área habitacional e 

residencial de baixa e média densidade, conforme Carta de Ordenamento do Plano 

Director Municipal. 

Decorreu o período da discussão pública, nos termos do artigo 22.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, 

de 4 de Junho, sem oposição. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando a informação prestada 

pela Divisão de Loteamentos em 2009/09/07, constante do respectivo processo (folha 

196), deliberou por  unanimidade ao abrigo do disposto no artigo 21.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 

Junho, aprovar o projecto referente à operação urbanística acima referida, condicionado 

ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de um ano, os projectos de infra-estruturas, elaborados de 

acordo com os condicionalismos indicados nos pareceres técnicos emitidos pelos 

Serviços da Câmara e pelas entidades consultadas, cujos conteúdos deverão ser 

transmitidos ao requerente (folhas 73 a 74, 77 a 80, 82 a 88, 89 a 92, 97 a 105, 141 a 

142 e 149); 
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2.º ceder ao domínio público a área de 25.405,35 m² destinada a equipamento e zonas 

verdes de utilização pública, arruamentos, passeios e estacionamentos; 

3.º solicitar junto da Direcção Regional do Ambiente o licenciamento da descarga de 

águas pluviais na linha de água, conforme estabelecido na Lei n.º 58/05, de 29 de 

Dezembro, caso a solução a adoptar preveja essa descarga, e apresentar desenhos de 

pormenores da boca de descarga e dissipação de energia na referida linha de água; 

4.º manter o corredor de passagem da linha de Média Tensão, devendo ser garantidas 

as distancias regulamentares à referida linha, conforme parecer emitido pela EDP – 

Distribuição de Energia, SA; 

5.º relativamente aos espaços verdes a ceder, deverá ser apresentado projecto de 

execução para aprovação  pela Câmara, cabendo ao promotor a sua construção de 

acordo com o projecto, construção de acordo com o projecto, bem como garantir a sua 

manutenção futura, através de protocolo a celebrar com a Câmara; 

6.º relativamente à Rua Principal de acesso ao loteamento (designada em planta Rua 

A), deverá ser garantida a sua total infraestruturação bem como respectiva 

repavimentação total. 

Mais deliberou  transmitir ao promotor os conteúdos dos pareceres emitidos 

pela Ana – Aeroportos de Portugal, SA, pela Freguesia de Marrazes e pelo Ministério da 

Defesa Nacional – Força Aérea (folhas 76, 81 e 139). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
��  Depar tamen to  de Obras Mun ic ipa is  

 

2.1. Processo n.º T – 60/2007. Ampliação/Remodelaçã o da Escola do Ensino 

Básico de Arrabal, Leiria. Aprovação da minuta de c ontrato de trabalhos a mais e 

a menos e autorização para a sua celebração 

DLB N.º 1526/09  | Nos termos do artigo 116.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, 

foi presente para aprovação a minuta do contrato de trabalhos a mais, a celebrar entre 

o Município de Leiria e a firma SOTEOL – Sociedade de Terraplanagens do Oeste, 

Lda.  

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade  aprovar e minuta 

de contrato de trabalhos a mais referida e autorizar a celebração do respectivo contrato. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

2547/09, de 19 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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2.2. Processo n.º T – 104/2008. Construção de Centr o Educativo de Coimbrão. 

Lista de erros e omissões para aprovação 

DLB N.º 1527/09  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de uma informação do Júri do Procedimento, a propor a aprovação da 

lista de erros e omissões, nos temos e para os efeitos do disposto do artigo 61.º do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 

A Câmara depois de analisar o assunto, deliberou por  unanimidade aprovar a 

lista de erros e omissões, nos termos do artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 

de Janeiro. 

Mais deliberou manter o preço base do concurso. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.3. Processo n.º T – 16/2009. Requalificação da EM  540. Troço Maceira (Leiria) a 

Picassinos (Marinha Grande). Aprovação da minuta de  contrato e autorização 

para a sua celebração 

DLB N.º 1528/09  | Nos termos do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, foi 

presente para aprovação a minuta de contrato da empreitada supra, a celebrar entre o 

Município de Leiria e a firma MATOS & NEVES, LDA. 

A referida empreitada foi adjudicada em 2009.08.18, por deliberação tomada em 

reunião da Câmara Municipal de Leiria, pelo valor de €475.700,00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a minuta 

de contrato referida e autorizar a celebração do respectivo contrato. 

Mais deliberou  de acordo com o artigo 85.º Código dos Contratos Públicos, 

notificar em simultâneo todos os concorrentes da apresentação dos documentos de 

habilitação pelo adjudicatário do dia em que ocorreu essa apresentação. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

1638/09, de 7 de Abril. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 
 ����  ����   D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  e  F i n a n c e i r o  

 

3.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão Administrativa 

3.1.1. Relatório da actividade desenvolvida pelo Se ctor de Execuções Fiscais 

durante o mês de Agosto de 2009 

DLB N.º 1529/09  | Presente o relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais 

referente ao pretérito mês de Agosto para conhecimento da Câmara Municipal: 

ACTIVIDADE QUANTIDADE  VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

VALOR  VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 
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Instauração de novos 
PEF’ s 

 

879 
 

502,05% 
 

44.154.,53€ 
 

566,44% 

SMAS 828 639,29% 39.148,38 € 646,54% 

Mercados    41 32,26% 2.031,52 € 51,63% 

Ocupação de via pública 4 33,33% 70,44€ 68,88% 

Limpeza de terrenos 6 - 2.904,19€ - 

Tramitação de PEF’ s 271   -13,69% - -  

Citação de executados 481 168,71% -  - 

PEF’ s  activos 6.270 10,47% 316.713,91 €  11,71% 

SMAS (1997) 311 - 7.216,82 € - 

SMAS (2000 a 2005) 5.669 11,38% 290.022,51 € 11,40% 

Mercados 201 4,69% 9.209,51 € 8,43% 

Ocupação da via pública 54 3,85% 1.037,34 € 1,5% 

Publicidade 16 - 1.565,10 €  - 

Limpeza de terrenos 11 120% 3.606,62 € 413,45%  

Danos no património munic. 3 - 3.623,66 € - 

Metrologia 2 - 32,77 €   - 

Diversos 3 - 399,58 € - 

PEF’ s extintos por 
pagamento 

 

267 
 

-15,24% 
 

15.627,37€ 
 

-19,05% 

SMAS 238 -7,39% 14.095,69 € -14,37% 

Mercados 27 -52,63% 1.449,38 €  -48,28% 

Ocupação de Via Pública 2 100% 82,30 € 103,97% 

 A Câmara  tomou conhecimento 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.2. Análise dos seguintes pedidos de responsabil idade civil extracontratual do 

Município de Leiria: 

3.1.2.1. Requerente: João Luís das Neves Veríssimo 

DLB N.º 1530/09  | Presente o requerimento com a entrada n.º 17049, de 23 de Julho de 

2008, no qual JOÃO LUÍS DAS NEVES VERÍSSIMO, residente na Rua de Leiria, n.º 85, 

Monte Real, 2425.039 Leiria, vem requerer ao município o pagamento de danos, no 

valor de €414,00 causados na porta e na escova limpa vidros da bagajeira e pára-

choques traseiro do seu veículo automóvel, marca e modelo Ford Fiesta, com a 

matrícula 10-15-IA, que se encontrava estacionado na Rua Mártires do Tarrafal, em 

Leiria, em local para esse fim destinado, em frente ao Lote 2, Bloco B, em virtude de 

queda de ramo de árvore, ocorrida no dia 7 de Julho de 2008, pelas 16h15min. 

No âmbito da instrução a que o citado pedido deu origem, produziu a Divisão 

Administrativa a informação n.º 41.CDIA/09, de 10 de Setembro, que consta do 

respectivo processo, a qual conclui pela proposta de deferimento da pretensão do 

requerente, nos seguintes termos: 

I  O Município de Leiria tem o dever de vigiar e fiscalizar de forma sistemática, 

adequada e eficaz as condições de implantação, desenvolvimento e estado 

fitossanitário do património arbóreo que se encontra à sua guarda, designadamente o 
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existente junto às vias municipais, para evitar que o mesmo venha a cair e a causar 

danos aos utentes destas. 

II  Mostram-se preenchidos os requisitos da ilicitude do facto e da culpa (leve) pois 

provou-se que a queda do ramo da árvore foi consequência da sua má inserção e 

consequente fragilidade mecânica, em resultado de podas mal efectuadas. 

III  Os danos que a queda do ramo causaram no veículo do requerente não 

resultaram do comportamento concreto de um titular de órgão, trabalhador ou agente e 

são a consequência «adequada» do facto ilícito e culposo. 

IV  Assim estão reunidos todos os pressupostos da responsabilidade civil das 

autarquias locais por facto ilícito decorrente do exercício da função administrativa, que 

são de verificação cumulativa e concomitante, pelo que se impõe ao Município de Leiria 

a obrigação de ressarcir os danos invocados pelo requerente. 

Relativamente a esta despesa foi emitida a proposta de cabimento n.º 3433/09, 

de 14 de Setembro de 2009. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação n.º 

41.CDIA/09, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por unanimidade 

manifestar a sua intenção de deferir o pedido de indemnização deduzido por JOÃO LUÍS 

DAS NEVES VERÍSSIMO, no valor de €414,00. 

Mais deliberou  notificar o requerente, dispensando a audiência dos 

interessados, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 103.º do Código do 

Procedimento Administrativo, uma vez que os elementos constantes do procedimento 

conduzem a uma decisão que lhe é inteiramente favorável. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.2.2. Requerente: Débora Machado Codinha 

DLB N.º 1531/09  | Presente o requerimento com a entrada n.º 17050, de 23 de Julho de 

2008, no qual DÉBORA MACHADO CODINHA, residente na Urb. Quinta da Maligueira, lote 

2, 1.º D, 2415.341 Leiria, vem requerer ao município o pagamento de danos, no valor de 

€391,91 causados nas portas do lado esquerdo, escova limpa vidros da bagajeira, 

tampa da mala, pára-choques traseiro e painel traseiro esquerdo do seu veículo 

automóvel, marca e modelo Kia Rio, com a matrícula 98-77-VE, que se encontrava 

estacionado na Rua Mártires do Tarrafal, em Leiria, em local para esse fim destinado, 

em frente ao Lote 2, Bloco B, em virtude de queda de árvore, ocorrida no dia 7 de Julho 

de 2008, pelas 16:15 horas. 

No âmbito da instrução a que o citado pedido deu origem, produziu a Divisão 

Administrativa a informação n.º 42.CDIA/09, de 10 de Setembro, que consta do 

respectivo processo, a qual conclui pela proposta de deferimento da pretensão da 

requerente, nos seguintes termos: 
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I  O Município de Leiria tem o dever de vigiar e fiscalizar de forma sistemática, 

adequada e eficaz as condições de implantação, desenvolvimento e estado 

fitossanitário do património arbóreo que se encontra à sua guarda, designadamente o 

existente junto às vias municipais, para evitar que o mesmo venha a cair e a causar 

danos aos utentes destas. 

II  Mostram-se preenchidos os requisitos da ilicitude do facto e da culpa (leve) pois 

provou-se que a queda do ramo da árvore foi consequência da sua má inserção e 

consequente fragilidade mecânica, em resultado de podas mal efectuadas. 

III  Os danos que a queda do ramo causaram no veículo da requerente não 

resultaram do comportamento concreto de um titular de órgão, trabalhador ou agente e 

são a consequência «adequada» do facto ilícito e culposo. 

IV  Assim estão reunidos todos os pressupostos da responsabilidade civil das 

autarquias locais por facto ilícito decorrente do exercício da função administrativa, que 

são de verificação cumulativa e concomitante, pelo que se impõe ao Município de Leiria 

a obrigação de ressarcir os danos invocados pela requerente. 

Relativamente a esta despesa foi emitida a proposta de cabimento n.º 3430/09, 

de 14 de Setembro de 2009. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação n.º 

42.CDIA/09, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por unanimidade  

manifestar a sua intenção de deferir o pedido de indemnização deduzido por DÉBORA 

MACHADO CODINHA, no valor de €391,91. 

Mais deliberou  notificar a requerente, dispensando a audiência dos 

interessados, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 103.º do Código do 

Procedimento Administrativo, uma vez que os elementos constantes do procedimento 

conduzem a uma decisão que lhe é inteiramente favorável. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.2.3. Requerente: Rui Pedro Santos Cordeiro 

DLB N.º 1532/09  | Retirado. 

 

3.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão Financeira 

3.2.1. Pagamentos 

DLB N.º 1533/09  | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

à presente acta e que dela faz parte integrante (ANEXO B) 

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 

Presidente, no período de 18 de Agosto a 31 Agosto de 2009, correspondente às 

Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 6866, 6873 a 6883, 6891, 6899, 6900, 6926, 6958, 

6971 a 6981, 6983 a 6986, 6990 a 6992, 6995, 6996, 6998, 7006, 7007, 7008 7011, 

7012, 7015, 7016, 7020,7021, 7023, 7027, 7028, 7030, 7031, 7034 a 7039, às Ordens e 
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Pagamento de Tesouraria n.ºs 542 a 570, 575, 576, 578 a 606, às Ordens de 

Pagamento de Facturas n.ºs 3645, 3669, 3781,3783, 5205, 5465, 5640, 6544, 5838, 

5982, 6140, 6183, 6186, 6238, 6256, 6280, 6302, 6306, 6415, 6479, 6507, 6537,6549, 

6591, 6601 a 6603, 6652, 6677, 6697, 6737, 6738, 6741, 6776, 6778, 6779, 6811, 6813, 

6816, 6826, 6828, 6830, 6831, 6839, 6843 a 6852, 6854, 6855, 6861, 6862, 6864, 6865, 

6867 a 6871, 6884 a 6886, 6889, 6890, 6893 a 6896, 6901, 6902, 6904, 6906, 6907, 

6910 a 6925, 6927, 6929 a 6957, 6959, 6961 a 6966, 6982, 6987 a 6989, 6993, 6994, 

6997, 6999 a 7005, 7009, 7010, 7013, 7014, 7017, 7018, 7022, 7024 a 7026, 7029, 

7032, 7033, 7040 a 7059, 7061 a 7085, 7087 a 7089, 7091 a 7104, 7106 a 7108, 7110, 

7111, 7114 a 7138, 7140 a 7142, no valor total de €2.341.288,94.  

 

3.2.2. XX Modificação ao Orçamento e às Grandes Opç ões do Plano 

DLB N.º 1534/09  | Presente a XX Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2009 que se consubstancia na 18.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 16.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 15.ª 

Alteração ao Plano Plurianual de Actividades de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do 

POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, deliberou por  maioria , com os votos de abstenção dos Senhores Dr. Raul 

Castro, Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira e Dr. António Ferreira, eleitos pelos 

Partido Socialista, autorizar a XX Modificação às Grandes Opções do Plano para o 

presente ano de 2009, com inscrições/reforços no montante de €255.961,62 e 

diminuições/anulações no montante de €140.989,54 e a XVIII alteração ao Orçamento 

da Despesa para o presente ano de 2009, com inscrições/reforços e 

diminuições/anulações no montante de €423.438,28 cada, tal como proposto. 

 A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

3.2.3. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 1535/09  | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo 31 de Agosto 2009, 

apresentando um Total de Disponibilidades de €5.582.693,16 sendo de Operações 

Orçamentais €4.758.815,14 e de Operações de Tesouraria €823.878,02, que se 

encontra apenso à presente acta e que dela faz parte integrante (ANEXO C).  

A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

Ponto quatro 
��  C o m i s s ã o  M u n i c i p a l  d e  T o p o n í m i a  
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4.1. Atribuição de topónimos nas seguintes freguesi as: 

4.1.1. Amor 

DLB N.º 1536/09  | A Comissão Municipal de Toponímia, propôs à Câmara Municipal, 

que fosse atribuído o topónimo solicitado pela respectiva Junta de Freguesia, através do 

(ENT.09/11043, de 19 de Maio), conforme descriminação abaixo: 

TOCO 

Rua do Corvo: com início na Rua da Fé e sem fim definido; 

Historial: Denominação proposta, em virtude de naquele local se avistarem alguns 

corvos nos pinhais circundantes. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  aprovar a 

proposta de toponímia e usando da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir o topónimo acima indicado na 

freguesia de Amor. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.2. Carvide 

DLB N.º 1537/09 | A Comissão Municipal de Toponímia, propôs à Câmara Municipal, 

que fossem atribuídos os topónimos solicitados pela respectiva Junta de Freguesia, 

(ENT. 09/16386, de 22 de Julho), conforme descriminação abaixo: 

LAMEIRO 

Rua Nova da Charneca: com início na Rua da Mata Nacional e sem fim definido;  

Historial: Denominação proposta em virtude de ser a denominação dos terrenos 

limítrofes. 

MOINHOS 

Travessa das Tranqueiras: com início na Rua das Tranqueiras e sem fim definido;  

Historial: Denominação proposta, por ter o seu início na Rua das Tranqueiras. 

BREJO 

Travessa do Rejo: com início na Rua Nova do Brejo e sem fim definido.  

Historial: Denominação proposta por ter o seu início na Rua do Brejo. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  aprovar 

as propostas de toponímia e usando da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir os topónimos acima indicados 

na freguesia de Carvide. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.3. Cortes 

DLB N.º 1538/09  | A Comissão Municipal de Toponímia, propôs à Câmara Municipal, 

que fosse atribuído os topónimos solicitado pela respectiva Junta de Freguesia (ENT. 

09/21131, 11 de Setembro), conforme descriminação abaixo: 



1799 (32)  

CMLeiria/Acta n.º 21, de 2009.09.15 

Im-DA-15-09_A0 

 

ABADIA 

Largo Dona Ausenda Lopes Vieira: localizado no início da Rua da Fonte e junto da Rua 

dos Abades.  

Historial: Denominação proposta, em virtude deste espaço ter sido propriedade da Dona 

Ausenda Lopes Vieira e actualmente os seus familiares cederem o mesmo para o 

domínio público.  

 A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  aprovar a 

proposta de toponímia e usando da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir o topónimo acima indicado na 

freguesia de Cortes. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.4. Marrazes 

DLB N.º 1539/09 |  A Comissão Municipal de Toponímia, propôs à Câmara Municipal, 

que fossem rectificados os topónimos solicitados pela respectiva Junta de Freguesia, 

(ENT.09/18536 e ENT. 09/18537, ambas de 11 de Agosto), conforme descriminação 

abaixo: 

GÂNDARA DOS OLIVAIS 

Travessa da Torre: rectificar o seu início passando a ser na Rua 25 de Abril, frente ao 

número de polícia 38 e sem saída (a terminar neste número de polícia n.º 7A); 

ARRABALDE DA PONTE 

Largo da Fonte: rectificar o seu início passando a ser na Av. Dr. Adelino Amaro da Costa 

(antigo troço inicial da Rua da Fonte) e sem saída.  

 A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  aprovar 

as propostas de toponímia e usando da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, rectificar os topónimos acima 

indicados na freguesia de Marrazes. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

4.1.5. Ortigosa 

DLB N.º 1540/09  | A Comissão Municipal de Toponímia, propôs à Câmara Municipal, 

que fossem atribuídos os topónimos solicitados pela respectiva Junta de Freguesia 

(ENT. 09/11954, de 29 de Maio), conforme descriminação abaixo: 

TAIO 

Rua do Taio: com início na Rua da Lameira e com fim no limite desta Freguesia; 

Historial: Denominação proposta em virtude de se localizar no lugar do Taio. 

RIBA D’ AVES 

Rua do Cemitério: com início na Rua da Escola e com fim no impasse; 

Historial: Denominação proposta, porque dá acesso ao Cemitério desta Freguesia. 
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LAMEIRA 

Travessa da Bela Vista: com início na Rua da Bela Vista e com fim no impasse. 

Historial: Denominação atribuída, porque tem o seu início na Rua da Bela Vista. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aprovar 

as propostas de toponímia e usando da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir os topónimos acima indicados 

na freguesia de Ortigosa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.6. Pousos 

DLB N.º 1541/09  | A Comissão Municipal de Toponímia, propôs à Câmara Municipal, 

que fosse atribuído o topónimo solicitado pela respectiva Junta de Freguesia, 

(ENT.09/19846, de 28 de Agosto), e conforme descriminação abaixo, 

POUSOS 

Cantinho Barão Viamonte: com início na Rua Barão Viamonte e sem definido. 

Historial: Denominação proposta, em virtude de ter o seu início na Rua Barão Viamonte. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  aprovar a 

proposta de toponímia e usando da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir os topónimos acima indicados na 

freguesia de Pousos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.7. Santa Catarina da Serra  

DLB N.º 1542/09  | Retirado. 

 

4.1.8. Souto da Carpalhosa 

DLB N.º 1543/09  | A Comissão Municipal de Toponímia, propôs à Câmara Municipal, 

que sejam deliberados os topónimos informados e solicitados pela respectiva Junta de 

Freguesia (ENT. 09/21007, de 10 de Setembro) conforme descriminação abaixo: 

RUAS, TRAVESSAS E CAMINHOS DO LUGAR DA ARROTEIA 

Rua do Lagar: Começa na Rua do Barreiro e termina na Rua da Pedreira, no lugar de 

Várzeas (Freguesia de Souto da Carpalhosa); 

Historial: Denominação proposta por ter existido no local um lagar de azeite. 

Travessa Canal d’Arroteia: Começa na Rua do Lagar e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno.  

Travessa do Lagar: Começa na Estrada Nacional 109 (EN 109) e termina na Rua do 

Lagar; 

Historial: Denominação atribuída por ter existido um lagar de azeite. 
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Rua do Barreiro: Começa na Passagem do Canal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação proposta por ter existido no local um barreiro. 

Rua da Espinheira: Começa na Rua do Barreiro e termina na Rua do Pinheiro Manso; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Passagem Cova da Vinha: Começa na Rua do Barreiro e termina na Rua Principal; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua do Pinheiro Manso: Começa na Estrada Nacional 109 (EN 109) e termina na Rua 

Principal; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Travessa do Pinhal do Povo: Começa na Rua Pinhal do Povo e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Pinhal Novo: Começa na Rua Principal e termina na Estrada Nacional 109 (EN 109); 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Travessa Central: Começa na Rua da Saraiva e termina na Rua Principal; 

Historial: Denominação proposta por se localizar no centro do lugar. 

Beco dos Reis: Começa na Travessa Central e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação proposta por este Beco ser habitado por pessoas da família 

Reis. 

Passagem do Canal: Começa na Rua do Barreiro e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua da Saraiva: Começa na Travessa Central e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Travessa da Saraiva: Começa na Rua da Saraiva e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua das Flores: Começa na Rua Principal e termina na Rua Costa do Sol; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Costa do Sol: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua do Vale: Começa na Rua Costa do Sol e termina sem fim definido; 
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Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Beco Alves: Começa na Rua na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação proposta por este Beco ser habitado por pessoas da família 

Alves. 

Rua da Goteira: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Principal: Começa na Estrada Nacional 109 (EN 109) e termina na Rua de Santo 

António em S. Miguel; 

Historial: Denominação proposta por ser a rua principal de acesso ao lugar. 

Estrada Nacional 109 (EN 109): Começa desde o lugar das Várzeas (Freguesia de Souto 

da Carpalhosa) e termina na estrema da freguesia com o lugar de Carreira (Freguesia 

de Carreira); 

Travessa dos Antónios: Começa na Rua Principal e termina na Rua da Goteira; 

Historial: Denominação proposta por esta travessa ser habitada pela por pessoas da 

família António.  

Travessa do Lavadouro: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação proposta pela existência de um lavadouro.  

Beco do Gaspar: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação proposta por este beco ser habitado por pessoas da família 

Gaspar. 

Rua Lourenço: Começa na Rua da Goteira e termina na Rua Pinhal do Povo; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

RUAS, TRAVESSAS E CAMINHOS DO LUGAR DA ASSENHA 

Rua Principal: Começa na Rua Principal, no lugar de Chã da Laranjeira (Freguesia de 

Souto da Carpalhosa) e termina na Rua Siroila, no lugar de Atalho (Freguesia de Souto 

da Carpalhosa); 

Historial: Denominação proposta por ser a rua principal de acesso ao lugar. 

Rua dos Barreiros: Começa na Rua Principal e termina na Rua Principal; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua do Souto: Começa na Rua do Souto de Cima, no lugar de Souto da Carpalhosa 

(Freguesia de Souto da Carpalhosa) e termina na Rua Principal; 

 Historial: Denominação proposta por ser a rua que liga este lugar ao lugar de Souto da 

Carpalhosa. 

Rua dos Pereiras: Começa na Rua Principal e termina na Rua Principal; 

Historial: Denominação proposta por nesta rua habitar pessoas da família Pereira;  
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Rua da Fonte: Começa na Rua dos Pereiras e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação atribuída por neste local existir uma fonte de lavadouro. 

Rua dos Barreiros: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

RUAS, TRAVESSAS E CAMINHOS DO LUGAR DO ATALHO 

Rua Siroila: Começa na Rua Principal, no lugar de Camarneira (Freguesia de Souto da 

Carpalhosa) e termina na Rua Principal, no lugar da Pêga (Freguesia de Souto da 

Carpalhosa); 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

RUAS, TRAVESSAS E CAMINHOS DO LUGAR DE CAMARNEIRA 

Rua Travessa da Camarneira: Começa na Rua Principal, no lugar de Chã da Laranjeira 

(Freguesia de Souto da Carpalhosa) e termina na Rua Principal; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Principal: Começa na Rua Principal, no lugar de São Bento (Freguesia de Souto da 

Carpalhosa) e termina na Rua Siroila, no lugar do Atalho (Freguesia de Souto da 

Carpalhosa); 

Historial: Denominação proposta por ser a rua de acesso principal a este lugar. 

Beco das Laranjeiras: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Beco Sobreira: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação proposta por neste beco habitar pessoas da família Sobreira.  

RUAS, TRAVESSAS E CAMINHOS DO LUGAR DA CARPALHOSA 

Rua Principal: Começa na Estrada do Pinheiro, na estrema da freguesia, no lugar de 

Pinheiro (Freguesia de Monte Redondo) e termina no início do lugar do Vale da Pedra 

(Freguesia de Souto da Carpalhosa); 

Historial: Denominação proposta por ser a rua de principal acesso ao lugar. 

Rua Serrado da Joana: Começa na Rua Principal e termina na estrema da freguesia no 

cruzamento para o lugar de Graveto (Freguesia de Monte Redondo); 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Pinheiro Manso: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

RUAS, TRAVESSAS E CAMINHOS DO LUGAR DE CASAL TELHEIRO 
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Rua Principal: Começa no lugar da Carpalhosa (Freguesia de Souto da Carpalhosa) e 

termina na estrema da freguesia no cruzamento para o lugar de Salgueiros (Freguesia 

de Monte Redondo), 

Historial: Denominação proposta por ser a rua de principal acesso ao lugar. 

Rua dos Carreiras: Começa na Rua Principal e termina na Rua das Alminhas;  

Historial: Denominação proposta por nesta rua habitar pessoas da família Carreira.  

Rua do Outeiro: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Vale Godinho: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua das Alminhas: Começa na Rua Principal e termina na Rua das Alminhas no lugar do 

Estremadouro (Freguesia de Souto da Carpalhosa); 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

RUAS, TRAVESSAS E CAMINHOS DO LUGAR DE CHÃ DA LARANJEIRA 

Rua Principal: Começa na Rua de Santo António, no lugar de São Miguel (Freguesia de 

Souto da Carpalhosa) e termina na Rua Principal, no lugar de Assenha (Freguesia de 

Souto da Carpalhosa); 

Historial: Denominação proposta por ser a rua de principal acesso ao lugar.  

Rua do Arneiro: Começa na Rua Principal e termina na Rua Principal; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua do Serro: Começa na Rua Principal e termina na Rua Principal; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua da Quinta: Começa na Rua da Quinta, no lugar de São Miguel (Freguesia de Souto 

da Carpalhosa) e termina na Rua do Serro, 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua do Moinho: Começa na Rua Principal e termina Rua da Margarida, no lugar de Vale 

da Pedra (Freguesia de Souto da Carpalhosa); 

Historial: Denominação proposta por no local ter existido um moinho. 

Rua do Alto: Começa na Rua Principal e termina na Rua da Fonte; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua da Serrada: Começa na Rua Principal e termina na Rua do Alto; 
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Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Beco dos Crespos: Começa na Rua da Serrada e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação proposta por neste beco habitar pessoas da família Crespo. 

Rua da Fonte: Começa na Rua Principal e termina na Rua do Alto, 

Historial: Denominação proposta por existir uma fonte na rua. 

Rua do Vale: Começa no Largo de São Bento e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Largo de São Bento: Começa na Rua Principal e termina na Rua do Vale; 

Historial: Denominação proposta por neste largo se encontrar a igreja de Chã da 

Laranjeira tendo como seu padroeiro São Bento. 

Rua do Outeiro: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua da Cavada: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Cadernedo: Começa na Rua Principal e termina na Rua Ribeiro; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua dos Cesteiros: Começa na Rua Cadernedo e termina na Rua Principal; 

Historial: Denominação proposta por terem existido cesteiros. 

Rua Ribeiro: Começa na Rua Cadernedo e termina na Rua Principal; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua dos Olivais: Começa na Rua Cadernedo e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Pouxana: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Travessa do Arneiro: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua do Cedro: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Casal Lisboa: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 
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Historial: Denominação proposta por esta rua ser habitado por pessoas da família 

Lisboa. 

RUAS, TRAVESSAS E CAMINHOS DO LUGAR DE CONQUEIRIOS 

Rua do Souto: Começa na Rua Padre Manuel Pereira Patrão, no lugar de Souto da 

Carpalhosa (Freguesia de Souto da Carpalhosa) e termina na Rua Principal; 

Historial: Denominação proposta por ser a rua que liga este lugar ao lugar de Souto da 

Carpalhosa. 

Rua Principal: Começa na estrema da freguesia, no lugar de Ortigosa (Freguesia de 

Ortigosa) e termina na Rua Principal, no lugar de Moita da Roda (Freguesia de Souto da 

Carpalhosa), 

Historial: Denominação atribuída por ser a rua de principal acesso ao lugar. 

Rua dos Gaspares: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação proposta por esta rua ser habitado por pessoas da família 

Gaspar. 

Rua dos Castanheiros: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Silvas: Começa na Rua dos Castanheiros e termina sem fim definido;  

Historial: Denominação proposta por esta rua ser habitada por pessoas da família Silva. 

Rua da Sede do Rancho: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação proposta por ser a rua que dá acesso à sede do rancho. 

Rua dos Conqueiro: Começa na Rua Principal e termina na Rua Principal; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Fonte dos Casais: Começa na Rua dos Conqueiros e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua dos Corelo: Começa na Rua dos Conqueiros e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua dos Limoeiros: Começa na Rua dos Conqueiros e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua do Vale: Começa na Rua dos Conqueiros e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua da Mata – Começa na Rua do Vale e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 
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Rua do Arneiro: Começa na Rua dos Conqueiros e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua do Loureiro: Começa na Rua dos Conqueiros e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua da Loureira: Começa na Rua dos Conqueiros e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Fonte de Cima: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação proposta por neste local se encontrar um fontanário com a 

mesma denominação. 

Rua da Barroqueira: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Val Ruivo: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua do Cemitério: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação proposta por ser a rua de acesso ao cemitério. 

Rua das Serradas – Começa na Rua do Cemitério e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Val Fernando: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua da Ameixoeira: Começa na Rua Principal e termina na Rua Terra da Fonte, no lugar 

de Moita da Roda (Freguesia de Souto da Carpalhosa); 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Travessa do Castanheiro: Começa na Rua dos Castanheiros e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

RUAS, TRAVESSAS E CAMINHOS DO LUGAR DE ESTREMADOURO 

Rua Principal: Começa na Rua Vale da Pedra e termina na Rua das Relvinhas, no lugar 

de Relvinhas (Freguesia de Souto da Carpalhosa); 

Historial: Denominação atribuída por ser a rua de acesso principal ao lugar. 

Rua Mimosas: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 
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Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua da Arieira: Começa na Rua Principal e termina na Rua Vale David, no lugar de 

Relvinhas (Freguesia de Souto da Carpalhosa); 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua das Alminhas: Começa no lugar de Salgueiro (Freguesia de Monte Redondo) e 

termina na Rua do Vale da Pedra; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua da Estrema: Começa na Travessa da Estrema e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua do Forno: Começa na Rua Principal e termina na Rua Vale da Pedra; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Travessa da Estrema: Começa na Rua da Arieira e termina na Rua Principal; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua do Valinho: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Travessa do Vale da Cerva: Começa na Rua Principal e termina na Rua do Valdinho; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua do Vale Vide: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua do Vale da Pedra: Começa na Rua Principal e termina na Rua Principal, no lugar de 

Vale da Pedra (Freguesia de Souto da Carpalhosa); 

Historial: Denominação proposta por ser a rua que liga este lugar ao lugar de Vale da 

Pedra. 

Rua das Brejeiras: Começa na Rua Principal e termina na Rua da Arieira; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

RUAS, TRAVESSAS E CAMINHOS DO LUGAR DE JÃ DA RUA 

Rua Santo Ildefonso: Começa na Rua Principal, no lugar de São Bento (Freguesia de 

Souto da Carpalhosa) e termina na Rua Principal, no lugar de Estremadouro (Freguesia 

de Souto da Carpalhosa). 
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Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua da Volta: Começa na Rua Principal e termina na Rua Santo Ildefonso; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Beco da Fonte: Começa na Rua da Volta e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação proposta por no local se encontrar um fontanário. 

Rua do Casal: Começa na Rua Principal e termina na Rua Santo Ildefonso; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua da Fonte: Começa na Rua do Casal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação proposta por no local se encontrar um fontanário. 

Rua do Vale: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua da Cavada: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Principal: Começa na Rua do Moinho, no lugar de Marinha (Freguesia de Souto da 

Carpalhosa) e termina na Rua Santo Ildefonso; 

Historial: Denominação proposta por ser a rua de aceso principal ao lugar. 

RUAS, TRAVESSAS E CAMINHOS DO LUGAR DE MARINHA 

Rua Senhora da Luz: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Principal: Começa na Rua Vale da Amieira, no lugar de Vale da Pedra (Freguesia 

de Souto da Carpalhosa) e termina na Rua Principal, no lugar de Jã da Rua (Freguesia 

de Souto da Carpalhosa), 

Historial: Denominação proposta por ser a rua de principal acesso ao lugar. 

Rua do Moinho: Começa na Rua Senhora da Luz e termina no lugar de São Bento 

(Freguesia de Souto da Carpalhosa); 

Historial: Denominação proposta por ter existido no local um moinho. 

Rua dos Arneiros: Começa na Rua Principal e termina na sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Travessa do Moinho: Começa na Rua Principal e termina na Rua do Moinho; 

Historial: Denominação proposta por ter existido no local um moinho. 

Rua Central: Começa na Rua Principal e termina na Rua Santo Ildefonso, no lugar de 

São Bento (Freguesia de Souto da Carpalhosa); 
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Historial: Denominação proposta por ser a rua no centro do lugar. 

Travessa Presa dos Barreiros: Começa na Rua Central e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua do Outeiro: Começa na Rua Central e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

RUAS, TRAVESSAS E CAMINHOS DO LUGAR DE MOITA DA RODA 

Rua Principal: Começa na Rua Principal, no lugar de Conqueiros e termina na rotunda 

de Charneca do Nicho. 

Historial: Denominação proposta por ser a rua de principal acesso ao lugar. 

Rua da Venda: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua da Confraria: Começa na Rua da Venda e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua da Moita: Começa na Rua da Moita e termina Rua do Outeiro; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua do Outeiro: Começa na Rua da Moita e termina Rua Vale da Mata; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Travessa da Rua do Outeiro: Começa na Rua do Outeiro e termina na Rua Principal; 

Rua Carreira da Vila: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Rua do Campo: Começa na Rua Principal e termina no lugar de Monte Agudo (Freguesia 

da Ortigosa); 

Rua do Pinhal Manso: Começa na Rua do Campo e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua do Salgueiral: Começa na Rua Principal e termina na Rua Souto de Cima (Freguesia 

de Souto da Carpalhosa); 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Professora D. Luzia da Silva Crespo: Começa na Rua Principal e termina na Rua do 

Salgueiral; 

Historial: Denominação proposta em homenagem a está distinta professora. 

Rua Terra da Fonte: Começa na Rua Professora D. Luzia da Silva Crespo e termina na 

Rua da Ameixoeinha, no lugar de Conqueiros; 
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Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua do Casal: Começa na Rua do Salgueiral e termina na Rua Vale da Mata; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Terra das Cebolas: Começa na Rua do Casal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Vale da Mata: Começa na Rua do Casal e termina na Rua do Ramalheiro; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua da Galhardia: Começa na Rua Principal e termina na Rua Vale da Mata; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Travessa do Vale: Começa na Rua da Galhardia e termina na Rua do Vale; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua do Ramalheiro: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido, 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua do Vale: Começa na Rua Principal e termina na Rua do Ramalheiro; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Travessa Pascoal: Começa na Rua do Vale e termina na Rua da Capela; 

Historial: Denominação atribuída por nesta rua habitar pessoas da família Pascoal. 

Rua da Capela: Começa na Rua Principal e termina na Rua do Vale; 

Historial: Denominação atribuída por ser a rua de acesso à capela. 

Rua do Furadouro: Começa na Rua Principal e termina na Rua pinhal do Poço; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Outeiro da Lebre: Começa na Rua Principal e termina na Rua Chão das Zebras; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Travessa do Pinhal do Poço: Começa na Rua Pinhal do Poço e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Pinhal do Poço: Começa na Rua Outeiro da Lebre e termina na Rua do Furadouro; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 
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Rua Chão das Zebras: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Entre Serradas: Começa na Rua Chão das Zebras e termina na Rua Principal; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Brejo Grande: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Travessa do Ramalheiro: Começa na Rua Principal e termina na Rua do Ramalheiro; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Val das Presas: Começa na Rua do Ramalheiro e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Casal do Serrador: Começa na Rua do Ramalheiro e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua da Charneca: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

RUAS, TRAVESSAS E CAMINHOS DO LUGAR DE PÊGA 

Rua Principal: Começa na Rua Principal, no lugar de São Bento (Freguesia de Souto da 

Carpalhosa) e termina Rua Principal, no lugar de Jã da Rua (Freguesia de Souto da 

Carpalhosa); 

Historial: Denominação atribuída por ser a rua de principal acesso ao lugar. 

RUAS, TRAVESSAS E CAMINHOS DO LUGAR DE PENEDO 

Rua Principal: Começa na Rua do Moital, no lugar de São Miguel (Freguesia de Souto 

da Carpalhosa) e termina na Rua das Flores; 

Historial: Denominação atribuída por ser a rua de principal acesso ao lugar. 

Rua Casal do Penedo: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua das Flores: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

RUAS, TRAVESSAS E CAMINHOS DO LUGAR DE PICOTO 

Rua da Barroquinha: Começa na Estrada Nacional 109 (EN 109) e termina na Rua dos 

Carvalhos; 
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Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua da Corte Velha: Começa na Rua de Leiria e termina na Rua da Barroquinha; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua da Escola: Começa na Rua da Barroquinha e termina na Estrada Nacional 109 (EN 

109); 

Historial: Denominação atribuída por ser a rua de acesso à escola primária. 

Rua de Leiria: Começa na Rua de Leiria, no lugar de Várzeas (Freguesia de Souto da 

Carpalhosa) e termina na Estrada Nacional 109 (EN 109); 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua da Palma: Começa na Rua de Leiria e termia na Rua da Corte Velha; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua da Quinta: Começa na Rua de Leiria e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Beco da Moura: Começa na Rua de Leiria e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua da Mina: Começa na Rua de Leiria e termina na Rua da Barroquinha; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua do Campo: Começa na Rua de Leiria e termina na Rua Beco da Quinta; 

Historial: Denominação atribuída por esta rua dar acesso aos campos de cultivo. 

Rua Beco da Quinta: Começa na Rua do Campo e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Travessa Alves: Começa na Rua da Palma e termina na Rua dos Carvalhos; 

Historial: Denominação atribuída por nesta rua habitar pessoas da família Alves. 

Rua dos Carvalhos: Começa na Rua da Barroquinha e termina na Rua Corte Velha; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Travessa da Portela: Começa na Rua dos Carvalhos e termina na Rua Corte Velha; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 
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Estrada Nacional 109 (EN 109: Começa desde o lugar das Várzeas (Freguesia de Souto 

da Carpalhosa) e termina na estrema da freguesia com o lugar de Carreira (Freguesia 

de Carreira); 

Rua dos Barros: Começa na Rua Corte Velha e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua da Arieira: Começa na Rua de Leiria e termina no lugar de Carreira (Freguesia de 

Carreira); 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua da Fonte: Começa na Rua da Arieira e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação proposta por neste local se encontrar um fontanário. 

Beco Rua da Fonte: Começa na Rua da Fonte e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação atribuída por neste local se encontrar um fontanário. 

Rua Estação Caminhos-de–Ferro: Começa na Rua de Leiria, no lugar de Várzeas 

(Freguesia de Souto da Carpalhosa) e termina sem fim definido; 

Historial:  

Travessa da Corte Real: Começa na Rua Corte Real e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

RUAS, TRAVESSAS E CAMINHOS DO LUGAR DE RELVINHA 

Rua das Relvinhas: Começa na Rua Vale David e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua da Quinta Nova: Começa na Rua da Vale David e termina na Rua das Relvinhas; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Vale David: Começa na Rua Principal, no lugar de Estremadouro (Freguesia de 

Souto da Carpalhosa) e termina na Rua das Relvinhas; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Beco dos Carreira: Começa na Rua Vale David e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação proposta por neste beco habitar pessoas da família Carreira. 

Rua Brejeiro: Começa na Rua Vale David e termina na Rua das Relvinhas; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

RUAS, TRAVESSAS E CAMINHOS DO LUGAR DE SÃO BENTO 
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Rua Principal: Começa na Rua Principal, no lugar de Camarneira (Freguesia de Souto 

da Carpalhosa) e termina na Rua Santo Ildefonso, no lugar de Jã da Rua (Freguesia de 

Souto da Carpalhosa); 

Historial: Denominação proposta por ser a rua de principal acesso a este lugar. 

Rua do Canto: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

RUAS, TRAVESSAS E CAMINHOS DO LUGAR DE SÃO MIGUEL 

Rua de Santo António: Começa na Rua D.ª Maria José Fernandes, no lugar de Souto da 

Carpalhosa (Freguesia de Souto da Carpalhosa) e termina na Rua Principal, no lugar de 

Chã da Laranjeira (Freguesia de Souto da Carpalhosa); 

Historial: Denominação proposta em honra de Santo António. 

Rua do Moital: Começa na Rua de Santo António e termina na Rua Principal, no lugar de 

Penedo (Freguesia de Souto da Carpalhosa); 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Casa Nova: Começa na Rua de Santo António e termina na Rua São Miguel; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua do Redondo: Começa na Rua de São Miguel e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua São Miguel: Começa na Rua de Santo António e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação atribuída em honra de São Miguel. 

Rua Carreiro da Fonte: Começa na Rua São Miguel e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Travessa do Brejo: Começa na Rua São Miguel e termina na Rua do Brejo; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Beco do Brejo: Começa na Travessa do Brejo e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua da Quinta: Começa na Rua das Covas e termina na Rua da Quinta, no lugar de Chã 

da Laranjeira (Freguesia de Souto da Carpalhosa); 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Travessa da Quinta: Começa na Rua da Quinta e termina sem fim definido; 
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Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua do Brejo: Começa na Rua das Covas e termina na Rua São Miguel; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua das Covas: Começa na Rua Santo António e termina na Rua do Brejo; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Travessa das Covas: Começa na Rua das Covas e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Beco do Frazão: Começa na Rua Santo António e termina sem fim definido, 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua do Vale: Começa na Rua do Brejo e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Travessa da Fonte Serrada: Começa na Rua Fonte das Lameiras e termina na Rua do 

Brejo; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Fonte das Lameiras: Começa na Rua São Miguel e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

RUAS, TRAVESSAS E CAMINHOS DO LUGAR DE SARGAÇAL 

Rua Principal: Começa na Rua Principal, no lugar de Carpalhosa (Freguesia de Souto da 

Carpalhosa) e termina Rua das Alminhas, no lugar de Casal do Telheiro (Freguesia de 

Souto da Carpalhosa); 

Historial: Denominação atribuída por ser a rua de principal acesso ao lugar. 

Rua dos Oliveiras: Começa na Rua Principal e termina na Rua Principal; 

Historial: Denominação atribuída por nesta rua habitar pessoas da família Oliveira. 

Rua da Paz: Começa na Rua Principal e termina na Rua do Cemitério, no lugar de Vale 

da Pedra (Freguesia de Souto da Carpalhosa); 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

RUAS, TRAVESSAS E CAMINHOS DO LUGAR DE SOUTO DA CARPALHOSA 

Rua D.ª Maria José Fernandes: Começa na Rua Emídio Oliveira Faria, no lugar de 

Várzeas (Freguesia de Souto da Carpalhosa) e termina na Rua Santo António, no lugar 

de São Miguel (Freguesia de Souto da Carpalhosa); 
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Historial: Denominação atribuída em homenagem a uma distinta professora deste lugar. 

Rua do Passal: Começa na Rua do Paraíso e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Beco do Bairro dos Gaiatos: Começa na Rua D.ª Maria José Fernandes e termina sem fim 

definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua da Moita: Começa na Rua D.ª Maria José Fernandes e termina na Rua do Vale; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua do Vale: Começa na Rua da Moita e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Travessa da Pia: Começa na Rua D.ª Maria José Fernandes e termina na Rua Padre 

Manuel Pereira Patrão; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua da Aldeia: Começa na Rua D.ª Maria José Fernandes e termina na Rua Souto de 

Cima; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Souto da Cima: Começa na Rua da Aldeia e termina na Rua do Salgueiral, no lugar 

de Moita da Roda (Freguesia de Souto da Carpalhosa); 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua da Fonte: Começa na Rua Padre Manuel Pereira Patrão e termina na Rua Souto de 

Cima; 

Historial: Denominação atribuída por nesta rua existir uma fonte de lavadouro.  

Rua do Castanheiro: Começa na Rua Souto de cima e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua dos Pereiras: Começa na Rua da Aldeia e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação atribuída por nesta rua habitar pessoas da família Pereira. 

Rua Entre Carreiros: Começa na Rua da Aldeia e termina na Rua D.ª Maria José 

Fernandes; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 
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Rua do Paraíso: Começa na Rua D.ª Maria José Fernandes e termina na Rua D.ª Maria 

José Fernandes; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Beco do Paraíso: Começa na Rua do Paraíso e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Padre Manuel Pereira Patrão: Começa na Rua da Antiga Escola e termina na Rua do 

Souto, no lugar de Conqueiros (freguesia de Souto da Carpalhosa); 

Historial: Denominação atribuída em homenagem a um distinto pároco desta paróquia.    

Beco dos Aleixos: Começa na Rua da Moita e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação atribuída por neste beco habitar pessoas da família Aleixo.  

Travessa da Fonte: Começa na Rua da Aldeia e termina na Rua da Fonte; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua da Antiga Escola: Começa na Rua D.ª Maria José Fernandes e termina na Rua 

Padre Manuel Pereira Patrão; 

Historial: Denominação atribuída por neste local ter existido a primeira escola desta 

freguesia. 

Rua do Moinho: Começa na Rua Souto de Cima e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Largo do Santíssimo Salvador: Começa na Rua D.ª Maria José Fernandes e termina na 

Rua D.ª Maria José Fernandes; 

Historial: Denominação atribuída em honra do Santíssimo Salvador, padroeiro da 

paróquia de Souto da Carpalhosa. 

RUAS, TRAVESSAS E CAMINHOS DO LUGAR DE VALE DA PEDRA 

Rua Principal: Começa na Rua Principal, no lugar de Carpalhosa (Freguesia de Souto da 

Carpalhosa) e termina na Rua do Vale da Pedra, no lugar de Estremadouro (Freguesia 

de Souto da Carpalhosa); 

Historial: Denominação atribuída por ser a rua de principal acesso ao lugar. 

Rua da Fonte: Começa na Rua do Principal e termina na Rua Principal; 

Historial: Denominação atribuída por neste local se encontrar um fontanário. 

Travessa da Fonte: Começa na Rua da Fonte e termina na Rua das Alminhas, no lugar 

de Estremadouro (Freguesia de Souto da Carpalhosa); 

Historial: Denominação atribuída por neste local se encontrar um fontanário. 

Rua da Boavista: Começa na Rua Principal e termina na Rua da Fonte; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 
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Travessa do Forno: Começa na Rua da Fonte e termina na Rua Principal; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua dos Portinhos: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua dos Generosos: Começa na Rua Principal e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Travessa da Escola: Começa na Rua Principal e termina na Rua Central; 

Historial: Denominação atribuída por ser uma travessa de acesso à escola. 

Rua Vale da Amieira: Começa na Rua Principal e termina na Rua Principal, no lugar de 

Marinha (Freguesia de Souto da Carpalhosa); 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Travessa do Pinheiro Manso: Começa na Rua Principal e termina na Rua Central; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Central: Começa na Rua na Principal e termina na Rua Principal; 

Historial: Denominação atribuída por está rua se localizar no centro do lugar. 

Travessa da Rua Central: Começa na Rua Central e termina na Rua Central; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua do Cemitério: Começa na Rua Principal e termina na Rua da Paz, no lugar de 

Sargaçal (Freguesia de Souto da Carpalhosa); 

Historial: Denominação atribuída por ser a rua de acesso ao cemitério. 

Rua dos Moinhos: Começa na Rua Principal e termina na  

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Travessa dos Moinhos: Começa na Rua dos Moinhos e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua da Margarida: Começa na Rua Principal e termina na Rua do Moinho, no Lugar de 

Chã da Laranjeira; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

RUAS, TRAVESSAS E CAMINHOS DO LUGAR DE VÁRZEAS 
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Estrada Nacional 109 (EN 109) – Começa na Estrada Nacional 109 (EN 109), no lugar de 

Arroteia (Freguesia de Souto da Carpalhosa) e termina na Estrada Nacional (EN 109) 

na estrema da freguesia no lugar de Ortigosa (Freguesia de Ortigosa); 

Rua das Alminhas: Começa na Estrada Nacional 109 (EN 109) e termina na Rua de 

Leiria; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua do Cemitério:– Começa na Rua das Alminhas e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação atribuída por ser a rua de acesso ao cemitério. 

Rua de Leiria: Começa na Estrada Nacional 109 (EN 109) e termina na estrema da 

freguesia no lugar de Monte Real (Freguesia de Monte Real);Historial: Denominação já 

existente há muitos anos.  

Beco da Estª da Figueira da Foz: Começa na Estrada Nacional 109 (EN 109) e termina 

sem fim definido; 

Historial:  

Rua da Pedreira: Começa na Estrada Nacional 109 (EN 109) e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Travessa da Pedreira: Começa na Rua da Pedreira e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Montela: Começa na Rua da Pedreira e termina na Rua Emidio Oliveira Faria; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Pinheiro Manso: Começa na Rua Montela e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Outeiro da Cova: Começa na Rua Montela e termina na Estrada Nacional 109 (EN 

109); 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Travessa Luís Henriques: Começa na Rua Montela e termina na Rua Outeiro da Cova; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno 

Rua do Outeiro: Começa na Estrada Nacional 109 (EN 109) e termina na Rua da Escola; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua da Escola: Começa na Rua de Leiria e termina na Rua Nª Senhora da Conceição; 

Historial: Denominação atribuída por ser a rua de acesso a escola primária. 
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Travessa da Rua da Escola: Começa na Rua da Escola e termina na Rua da Escola; 

Historial: Denominação atribuída por ser a rua de acesso a escola primária. 

Rua N.ª Senhora da Conceição: Começa na Estrada Nacional 109 (EN 109) e termina na 

Rua de Leiria; 

Historial: Denominação atribuída em honra Nª Senhora da Conceição. 

Travessa das Rolas: Começa na Rua da Escola e termina na Rua Nª Senhora de 

Conceição; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Travessa de São Martinho: Começa na Rua Nª Senhora da Conceição e termina sem 

destino; 

Historial: Denominação atribuída em honra de São Martinho. 

Rua da Beirinha: Começa no Largo de São Martinho e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Largo de São Martinho: Confina com a Rua de São Martinho e com Rua Nª Senhora da 

Conceição; 

Historial: Denominação atribuída em honra de São Martinho, padroeiro da capela de 

Várzeas.  

Rua de São Martinho: Começa na Rua de Leiria e termina na Rua Direita; 

Historial: Denominação atribuída em honra de São Martinho. 

Rua Nossa Senhora de Fátima: Começa na Rua de Leiria e termina na Rua do Vale; 

Historial: Denominação atribuída em honra de Nossa Senhora de Fátima. 

Rua do Vale: Começa na Rua das Alminhas e termina na Rua de Leiria; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Travessa das Alminhas: Começa na Rua das Alminhas e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua da Calçada: Começa na Rua de Leiria e termina na Rua Nª Senhora da Conceição; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Beco das Formigas: Começa na Rua N.ª Senhora da Conceição e termina sem fim 

definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Largo dos Lopes: Começa na Rua N.ª Senhora da Conceição e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação atribuída por neste local habitar pessoas da família Lopes. 
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Beco N.ª Senhora De Fátima: Começa na Rua Nª Senhora da Conceição e termina sem 

fim definido; 

Historial: Denominação atribuída em honra de Nossa Senhora de Fátima. 

Rua da Fonte: Começa na Rua N.ª Senhora da Conceição e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação atribuída por existir no local uma fonte de lavadouro. 

Rua dos Helenos: Começa na Rua N.ª Senhora da Conceição e termina na Rua Direita; 

Historial: Denominação atribuída por neste local habitar pessoas da família Heleno. 

Rua Direita: Começa na Rua N.ª Senhora da Conceição e termina na Rua de São 

Martinho; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Casal Carmona: Começa na Rua de Leiria e termina sem fim definido; 

Historial: Denominação já existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Rua Emidio Oliveira Faria: Começa na Estrada Nacional 109 (EN 109) e termina na Rua 

Dª Maria José Fernandes, no lugar de Souto da Carpalhosa (Freguesia de Souto da 

Carpalhosa); 

Historial: Denominação proposta em honra deste distinto empresário, que em muito 

contribuiu para o desenvolvimento da freguesia. 

Rua Alto da Quinta: Começa na Estrada Nacional 109 (EN 109) e termina sem fim 

definido; 

Historial: Denominação existente há muitos anos de uma determinada parcela de 

terreno. 

Travessa dos Migueis: Começa na Rua N.ª Senhora da Conceição e termina sem fim 

definido; 

Historial: Denominação proposta por neste local habitar pessoas da família Miguel. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  aprovar 

as propostas de toponímia e usando da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir os topónimos acima indicados 

na freguesia de Souto da Carpalhosa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
��  Depar tamento de Desenvolv imento Económico,  Espaços Verdes  e Ambiente  
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5.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Promoção do 

Desenvolvimento 

5.1.1. Publicidade (intenção de remoção) 

DLB N.º 1544/09  | No seguimento dos processos de licenciamento de publicidade, 

foram os locais de afixação visitado pelos Fiscais Municipais, tendo estes constatado 

que as publicidades permanecem afixadas, sem o licenciamento prévio por este 

Município.  

 Assim, propôs-se que a Câmara deliberasse no sentido de ordenar a intenção 

de remoção, nos termos do artigo 20.º, n.ºs 2, 3 e 4 do Regulamento Municipal de 

Publicidade, notificando os requerentes, nos termos e para os efeitos dos artigos 100.º 

e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, de acordo com o quadro seguinte: 

Registo Entidade Tipo de Publicidade Localização da 
Publicidade 

Ent. 
06/31398 

Viagens El Corte Inglês, S 
A 

Um reclame luminoso 
monoface, com as 
dimensões de 
3,85mX0,5m 

Rua Machado Santos, 31, 
r/c, Leiria  

Ent. 
09/10477 

Manuel Carreira 
Rodrigues 

Um anúncio luminoso 
biface, em suporte próprio, 
junto às instalações do seu 
estabelecimento 

Rua da Serrada Nova, 
531, Vale Grande, 
freguesia de Azoia 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou  por unanimidade 

manifestar a intenção de ordenar as remoções da publicidade e respectivo suporte 

supra mencionado, em cumprimento do artigo 20.º, n.ºs 2 e 3 do Regulamento 

Municipal de Publicidade, uma vez que o mesmo está afixado e não se encontra 

licenciado.  

O não cumprimento dentro do prazo fixado, implicará que seja a Câmara a 

promover a remoção do mesmo, sendo o infractor responsável pelo pagamento de 

todas as despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4 e 5 do mesmo artigo. 

 Mais deliberou  notificar o requerente do teor da presente deliberação, nos 

termos e para os efeitos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.2. Remoção de publicidade (decisão final) 

DLB N.º 1545/09  | No seguimento das deliberações tomadas por esta Câmara 

Municipal a manifestar intenção de ordenar a remoção de publicidade afixada sem 

prévio licenciamento, foram os responsáveis notificados dos teores dessas deliberações 

para exercer o direito de audição, nos termos dos artigo 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo.  

 Não o tendo feito, foram de novo presentes os processos a seguir indicados, 

propondo-se que a Câmara, ao abrigo do disposto no artigo 20.º, n.ºs 2, alínea a), 3, 4 e 

5 do Regulamento Municipal de Publicidade delibere ordenar a remoção da publicidade 



1824 (57)  

CMLeiria/Acta n.º 21, de 2009.09.15 

Im-DA-15-09_A0 

 

afixada sem prévio licenciamento, pelo mesmo motivo constante da deliberação 

anterior: 

Registo Entidade 
respons

ável 

Delib. da 
int. de 

remoção 
(data) 

Data de 
visita ao 

local 

Tipo de 
Publicidade 

Localização 
da 

Publicidade 

Observ. 

Ent.03/38
065 

Egoplus 
– 
Sociedad
e de 
Mediação 
de 
Seguros, 
Lda.  

2009/07/
07 

2009/06/
25 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Três 
sequências 
de letras e 
um logotipo 

Av. Marquês 
de Pombal, 
47, Lojas 8 e 
9, Leiria 

Não exerceu 
o direito de 
audição, 
após 
notificação 
da intenção 
de ordenar a 
remoção, 
pelo ofício nº 
12385 de 
2009/07/20. 

Ent.09/24
7 

Média 
Channel 
– 
Publicida
de 
Exterior 
Unipesso
al, Lda. 

2009/08/
04 

2009/06/
23 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Um painel de 
8X3 mt. 

Ponte da 
Pedra, 
freguesia de 
Regueira de 
Pontes 

Não exerceu 
o direito de 
audição, 
após 
notificação 
da intenção 
de ordenar a 
remoção, 
pelo ofício nº 
13561 de 
2009/08/10. 

Ent. 
08/24105 

Sondalis 
– 
Captaçõe
s de 
Água, 
Lda. 

2009/07/
07 

2009/06/
12 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Painel 
publicitário 

Junto à A17, 
ao Km 
013+400 lado 
esquerdo, 
freguesia de 
Ortigosa 

Não exerceu 
o direito de 
audição, 
após 
notificação 
da intenção 
de ordenar a 
remoção, 
pelo ofício nº 
12745 de 
2009/07/27. 

Int. 
06/3905 

Lexis 
Club de 
Mário 
Vieira 
Lisboa 

2008/04/
01 

2007/01/
17 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Uma lona 
publicitária, 
junto ao IC2 – 
Boa Vista; 
Um painel 
publicitário; 
Duas placas 
publicitárias; 
Um anúncio 
luminoso 
perpendicular 
biface; 

Figueiras – 
freguesia de 
Boa Vista 

Não exerceu 
o direito de 
audição, 
após 
notificação 
pelo ofício nº 
2686, de 
2009/02/09, 
dirigido à 
GNR de 
Leiria, tendo 
sido recebida 
em 
20/08/2009. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou  por unanimidade ordenar a 

remoção das publicidades e respectivos suportes supra mencionados, no prazo de oito 

dias, em cumprimento do artigo 20.º, n.º 2, alínea a) e n.º 3 do Regulamento Municipal 

de Publicidade, pelos mesmos motivos constantes das anteriores deliberações da 

intenção de ordenar a remoção, uma vez que se mantém afixado sem prévio 

licenciamento.  

 O não cumprimento dentro do prazo fixado, implicará que seja a Câmara a 

promover a remoção do mesmo, sendo o infractor responsável pelo pagamento de 
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todas as despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4 e 5 do citado artigo 20.º do mesmo 

Regulamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.3. Publicidade. Extinção de procedimento por in utilidade superveniente da 

decisão de remoção  

DLB N.º 1546/09  | Foram os presentes processos submetidos à reunião de Câmara 

para ser deliberado manifestar intenção de ordenar a remoção da publicidade afixada 

sem o licenciamento. No entanto, os mesmos não seguiram os procedimentos previstos 

no Regulamento Municipal de Publicidade, conforme motivos abaixo indicados. 

Assim, propôs-se que a Câmara alterasse a sua intenção de ordenar a remoção 

por inutilidade do acto, por força do artigo 112.º, n.º 1 do Código do Procedimento 

Administrativo, considerando extintos os processos abaixo indicados, uma vez que o 

objecto da decisão de remoção se tornou inútil: 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou  por unanimidade declarar 

extintos os processos supra referidos ao abrigo do disposto do n.º 1 do artigo 112.º do 

Código do Procedimento Administrativo, uma vez que o objecto da decisão de remoção 

se tornou inútil. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

Registo Entidade 
Responsável 

Deliberação da 
intenção de 

Remoção (Data) 

Observ.  

Ent.07/15857 Vodafone Portugal, 
Comunicações 
Pessoais, S A  

2008/10/28 Foi feito novo pedido de 
licenciamento da publicidade, tendo 
sido deferido, pago e emitido o 
alvará de publicidade nº 81/09. 

Ent.04/2909 Pull and Bear Portugal 
Confecções, Lda. 

2009/05/12 Foi feito novo pedido de 
licenciamento de publicidade, ENT. 
12403 de 2009/06/03, que foi 
deferido e paga a respectiva taxa 
pela guia de recebimento nº 
18064/09. 

Ent.08/11435 Ana Rita Órfão Ramos 2009/03/17 O pedido de licenciamento de 
publicidade foi pago pelas guias de 
recebimento nº 13994/09 e 
13995/09, em 2009/06/24, pelo que 
foram emitidos os alvarás de 
publicidade nº 68/09 e 69/09. 

Ent.02/30481 AECOPS – Associação 
de Empresas de 
Construção e Obras 
Públicas 

2009/04/28 O requerente efectuou o pagamento 
da renovação da publicidade, pela 
guia de recebimento nº 13191/09, 
em 26/06/2009. 

Ent.03/34066 Salão Kika 
Cabeleireiros, Lda. 

2009/05/26 A proprietária retirou a publicidade, 
conforme informação da 
Fiscalização de 26/08/2009. 

2008/04/29 O requerente procedeu à remoção 
do anúncio luminoso biface. 

Ent.07/17954 Viagens Abreu, S A  

2009/03/03 O requerente solicitou o 
licenciamento do anúncio luminoso 
monoface, pelo ENTFE 1331/09, 
tendo sido já emitido o alvará de 
publicidade nº 67/09. 
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5.1.4. Publicidade. Anulação de guias de recebiment o 

DLB N.º 1547/09  | Tendo sido feitos pedidos para licenciamento de publicidade, e 

emitidos os respectivos documentos de recebimento, os quais não foram recebidos, 

propôs-se a sua anulação conforme mapa infra: 

Proc. 
Ent.  

Entidades Guias de 
Recebimento 

Montante 
(€) 

Motivos de Anulação 

Ent. 
09/4653 

Imagibrinc
a, Lda. 

19443/09 2,29 A guia de recebimento foi emitida 
indevidamente, uma vez que já tinha sido 
paga a taxa pela guia de recebimento nº 
17201, de 13/07/2007.   

Ent. 
09/8685 

Moçauto-
Sobressale
ntes de 
Automóvei
s, Lda. 

10272/09 162,54 
 

A requerente informa que procedeu à 
retirada da publicidade, tendo sido 
confirmado pela Fiscalização de 
28/07/2009. 

Ent. 
00/28515 

Gualter 
Veiga de 
Morais, 
Lda. 

28995/08 712,08 O requerente procedeu à retirada da 
publicidade conforme informação da 
Fiscalização de 05/06/2009. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou  por unanimidade anular os 

documentos de recebimento mencionados no mapa supra, conforme motivos 

invocados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.5. Publicidade. Rectificação do teor da deliber ação de 21 de Julho de 2009 

DLB N.º 1548/09  | A deliberação n.º 1205/09, da acta n.º 17, de 21 de Julho, contém um 

lapso que importa rectificar. Assim, onde se lê : Rua Sá da Bandeira; Deverá ler-se : 

Rua Sá de Miranda. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou  por unanimidade rectificar 

a deliberação n.º 1205/09, da acta n.º 17, de 21 de Julho, conforme proposto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.6. Licença especial de ruído (ENT 09/20224) 

DLB N.º 1549/09  | Presente o requerimento da firma RAMOS CATARINO, SA, com 

sede na Rua Conselheiro Costa Soares, n.º 36, Febres, Cantanhede, a solicitar licença 

especial de ruído, para a realização de trabalhos de construção civil entre os dias 1 e 31 

de Outubro, do corrente ano, no âmbito do contrato n.º 09/975/CA/C, de segunda-feira a 

sexta-feira, a ter lugar no Largo Dr. Serafim Pereira, freguesia de Leiria, entre as 18 

horas e as 24 horas e aos sábados entre as 7 e 24 horas 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou  por unanimidade deferir o 

pedido, mediante a emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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5.1.7. Licença especial de ruído (ENT 09/20233) 

DLB N.º 1550/09  | Presente o requerimento da firma EDIFER, CONSTRUÇÕES PIRES 

COELHO & FERNANDES SA, com sede na Estrada do Seminário, n.º 4, Alfragide, 

Amadora, a solicitar licença especial de ruído, para a realização de trabalhos de 

construção civil entre os dias1 e 31 de Outubro, do corrente ano, a ter lugar no Centro 

Comercial Continente de Leiria, junto ao IC2, Alto do Vieiro, freguesia de Parceiros, 

entre as 7 horas e as 3 horas do dia seguinte. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou  por unanimidade deferir o 

pedido, mediante a emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.8. Licenças especiais de ruído. Ratificação de despacho 

DLB N.º 1551/09  | No seguimento de vários pedidos de licença especial de ruído, por 

ser urgente a tomada de decisão, face às datas pretendidas, foram os mesmos objecto 

de despacho de deferimento conforme mapa infra, sujeito a ratificação da Câmara 

Municipal, nos termos do artigo 68.º, n.º 3 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro:  

Ent. Requerente Objecto do Pedido: 
Dias/ Evento/Local da Realização/ Horário 

Data do 
despacho 
sujeito a 

ratificação 

Ent. 
19951/09 

Associação 
Columbófila 
de Leiria 

Nos dias 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 de 
Setembro do corrente ano, para a realização de baile 
com música ao vivo/gravada, a ter lugar na sede da 
Associação, sita na Quinta da Alçada, freguesia de 
Marrazes, entre as 23:00 horas e 03:00 horas do dia 
seguinte. 

2009/09/01 
(Exma. Sr.ª 

Presidente da 
Câmara) 

Ent. 
19955/09 

Joel 
Domingues 
Pascoal 

No dia 04 de Setembro do corrente ano, para a 
realização de música ao vivo, a ter lugar no Café 
“Fonseca”, sita na Rua Principal, Lage, freguesia de 
Monte Redondo, entre as 22:00horas e as 02:00 
horas do dia seguinte. 

2009/09/01 
(Exma. Sr.ª 

Presidente da 
Câmara) 

Ent. 
19816/09 

Maria de 
Fátima 
Mendes 
Jesus 

No dia 5 de Setembro do corrente ano, para a 
realização de música ao vivo, a ter lugar no 
estabelecimento de bar “Forja”, sito na Rua Principal, 
57, Pocariça, Maceira, entre as 22:00 horas e as 
02:00 horas do dia seguinte. 

2009/08/31 
(Exmo. Sr. Vice-
Presidente da 

Câmara) 

Ent. 
19303/09 

Marisqueira 
Jardins do 
Lis, Lda. 

Nos dias 27/08 e 3, 10, 17, 24 de Setembro do 
corrente ano, para a realização de música ao vivo, a 
ter lugar no estabelecimento de restauração “Squadra 
di Gelati”, sito na Av. Adelino Amaro da Costa, 
Edifício Jardins do Lis, lojas 8/9/10, Leiria, entre as 
22:00 horas e as 02:00 horas do dia seguinte. 

2009/08/27 
(Exma. Sr.ª 

Presidente da 
Câmara) 

Ent. 
18521/09 

Manuel 
Pereira de 
Oliveira 

Nos dias 04, 11, 18 e 25 de Setembro do corrente 
ano, para a realização de música ao vivo, a ter lugar 
no bar “Filipes Bar”, sito no Largo Cândido dos Reis, 
Leiria, entre as 21:00 horas e as 02:00 horas do dia 
seguinte. 

2009/08/20 
(Exmo. Sr. Vice-
Presidente da 

Câmara) 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou  por unanimidade  ratificar 

os despachos acima mencionados a deferir os pedidos, conforme mapa supra, 

mediante a emissão das licenças especiais de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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5.1.9. Pedido de transmissão da titularidade do dir eito de ocupação dos espaços 

5A e 5B do Mercado da Praia do Pedrógão 

DLB N.º 1552/09  | Presente o processo administrativo respeitante ao pedido formulado 

por Joaquim Gouveia Ribeiro Guerra para transmissão da titularidade do seu direito de 

ocupação dos espaços 5A e 5B do Mercado da Praia do Pedrógão a favor da sociedade 

«Ribeiro e Filhos – Comércio de Carnes, Ld.ª», (ENT.09/13709, de 23 de Junho de 

2009), acompanhado de informação técnica prestada pelos competentes serviços do 

Sector de Licenciamentos Diversos e de minuta do respectivo contrato, abaixo 

transcrito: 

«MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO  E UTILIZAÇÃO  DE DOIS 

ESPAÇOS COMERCIAIS, DESIGNADOS POR LOJA  N.º 5A E LOJA  N.º 5B, RESPECTIVAMENTE, 

INTEGRADOS NO MERCADO MUNICIPAL  DA PRAIA  DO PEDRÓGÃO 

O Município de Leiria N.I.P.C. 505 181 266, com sede no Largo da República, freguesia 

e concelho de Leiria, aqui representado pela Senhora Presidente da Câmara Municipal 

de Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, no uso dos poderes 

conferidos pela deliberação camarária de ___/___/____, como primeiro outorgante, e a 

sociedade “RIBEIRO & FILHOS – COMÉRCIO DE CARNES, LDA”, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Leiria, sob o NIPC 506 981 240, com sede na 

Estrada Nacional 109, n.º 55, lugar de Montijos, freguesia de Monte Redondo, concelho 

de Leiria, aqui representada por Joaquim Gouveia Ribeiro Guerra, natural da freguesia 

de Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande, portador do Bilhete de Identidade n.º 

2562650, emitido em 25/03/2003, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, válido 

até 25/01/2014, e Ana Bela de Oliveira Gonçalves Gomes Ribeiro, natural da freguesia 

de Coimbrão, concelho de Leiria, portadora do Bilhete de Identidade n.º 4068087, 

emitido em 17/10/2005, pelos Serviços de Identificação Civil de Leiria, válido até 

17/10/2015, ambos residentes em Estrada Nacional 109, n.º 55, lugar de Montijos, 

freguesia de Monte Redondo, concelho de Leiria, na qualidade de seus sócios gerentes 

com poderes para a obrigar, conforme decorre do respectivo contrato de sociedade, 

como segunda outorgante, é celebrado o presente contrato de concessão do direito de 

ocupação e de utilização de dois espaços comerciais, o qual reger-se-á pelas cláusulas 

seguintes: 

PRIMEIRA 

O presente contrato tem por objecto a concessão do direito de ocupação e de utilização 

de dois espaços comerciais, designados por loja n.º 5A e loja n.º 5B, integrados no 

Mercado Municipal da Praia do Pedrógão, sito na freguesia de Coimbrão, concelho de 

Leiria, os quais se encontram devidamente assinalados em planta anexa ao presente 

contrato e dele faz parte integrante, como anexo I. 

SEGUNDA 
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A loja n.º 5A e a loja n.º 5B, objecto da concessão do direito de ocupação destinam-se 

exclusivamente à venda de carnes e a sala de desmancha, respectivamente, ficando 

expressamente vedado à segunda outorgante qualquer alteração ao uso aqui fixado. 

TERCEIRA 

1-O presente contrato é válido até 30 de Junho de 2016, e produz os seus efeitos a 

partir da data da sua assinatura. 

2-Decorrido o prazo previsto no número anterior, cessam automaticamente os efeitos 

deste contrato, devendo o Município de Leiria, caso o pretenda, proceder à realização 

de hasta pública para adjudicação dos espaços comerciais em causa. 

QUARTA 

Pela concessão do direito de ocupação e utilização dos espaços comerciais 

identificados na cláusula primeira, a segunda outorgante pagará mensalmente o 

montante de €............. (.....................................................................) ao Município de 

Leiria, correspondente à taxa devida e prevista no Capítulo XI, da Tabela de Taxas em 

vigor no Município de Leiria.  

QUINTA 

Durante a vigência do contrato, a segunda outorgante deve respeitar os fins e limites 

nele consignados, bem como cumprir as normas do Regulamento dos Mercados e 

Ferias, em vigor para o concelho de Leiria.  

SEXTA 

Constituem encargos da segunda outorgante: 

—  A manutenção em bom estado do equipamento e mobiliário, propriedade do 

Município de Leiria, instalados nos espaços comerciais objecto da presente 

concessão e que consta do anexo II a este contrato e que dele faz parte 

integrante.  

—  A aquisição de equipamento necessário à correcta utilização dos espaços bem 

como a limpeza e manutenção dos mesmos.  

—  Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho 

fixadas em legislação específica.  

—  Proceder ao pagamento das taxas devidas.  

SÉTIMA 

O incumprimento das obrigações fixadas na cláusula anterior constitui fundamento para 

a denúncia do contrato por parte do Município de Leiria.  

OITAVA 

A concessão do direito de ocupação e utilização dos espaços comerciais referidos na 

cláusula primeira não confere à segunda outorgante o direito à realização de obras, as 

quais carecem sempre de prévia autorização do primeiro outorgante, constituindo o 

desrespeito desta imposição fundamento para a denúncia do contrato por parte do 

Município de Leiria. 
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NONA 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato serão 

solucionadas por acordo das partes, com recurso às normas regulamentares e legais 

em vigor.  

DÉCIMA 

A segunda outorgante aceita o presente contrato de concessão do direito de ocupação 

e utilização nos termos e condições nele exaradas, que se obriga a cumprir pontual e 

integralmente.  

DÉCIMA PRIMEIRA 

O presente contrato está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) 

do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e n.º 1, ambos do artigo 3.º 

do Código do Imposto de Selo.  

*** 

Este contrato, integrando os seus anexos I e II, é feito em duplicado, valendo a cópia 

como original, sendo devidamente assinado pelas partes depois de declararem ter lido, 

compreendido e aceite todas as suas cláusulas.  

Leiria, ...........de ..................de 2009. 

Pel’O Primeiro outorgante 

Pel’A Segunda outorgante» 

ANEXO II 

Equipamento e mobiliário propriedade do Município de Leiria afectos aos espaços 

comerciais, designados por loja n.º 5A e loja 5B integrados no Mercado Municipal da 

Praia do Pedrógão 

1 Armário reg.º 078892 1,80x60x85 – com portas e gavetas 

1 Armário com pia de lavagem e torneira de chuveiro reg.º 078894 – com portas e 

gavetas 

1 Vestiário reg.º 078935 32x52x1,87 

1 Refrigeradora MATRIX reg.º 078889 

1 Pia de pedal com torneira 40x40x86 

1 Armário inox com duas portas 60x40x85 

1 Cuba de despejo com torneira e grelha 50x50x50 

1 Cilindro marca KRISTAL de 30 litros  

A Câmara, depois de analisar assunto, ao abrigo do disposto no parágrafo 1.º do 

artigo 10.º do Regulamento dos Mercados e Feiras do concelho de Leiria, aprovado 

pela Assembleia Municipal em 7/10/1986, deliberou por unanimidade autorizar a 

transmissão da titularidade do direito de ocupação e utilização dos espaços 5A e 5B do 

Mercado da Praia do Pedrógão a favor da sociedade «Ribeiro e Filhos – Comércio de 

Carnes, Ld.ª». 
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Mais deliberou  conferir poderes à Senhora Presidente para proceder à outorga 

do referido contrato. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.10. Reorganização do Mercado do Levante de Leir ia (INT 09/8194)  

DLB N.º 1553/09  | Devido a várias desistências e a pedido de alguns feirantes, o 

encarregado do Mercado do Levante de Leiria, apresentou a informação n.º 12/2009-

MLL, onde solicita autorização para proceder a reorganização do recinto, numa primeira 

fase através de trocas de lugares e ajustes nas áreas de ocupação. 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães analisou a informação e 

considerando que, no momento, esta reorganização de espaço é a que melhor serve o 

interesse dos feirantes e do público em geral, nos termos do n.º 3 do artigo 25.º do 

Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma Não 

Sedentária (Mercados de Levante), apresenta a proposta infra: 

No que diz respeito a trocas de lugar: 

— Artur da Silva Lopes de Almeida – NIF: 129856843, feirante do lugar n.º 134, 

passa para o lugar n.º 98, com 8 metros de frente. 

— Luís José de Jesus Patrício – NIF: 113648766, feirante do lugar n.º 136, passa 

para o lugar n.º 125 com 8 metros de frente. 

— Maria Licínia Rodrigues Ruivo – NIF: 190648503, feirante do lugar n.º 58, passa 

para o lugar n.º 53 com 9 metros de frente. 

— Helder Pimenta Pedrosa – NIF: 119892278, feirante do lugar n.º 53, passa para 

o lugar n.º 58 e 59 com um total de 14 metros de frente. 

— Maria José Mendes Moleirinho – NIF: 179318217, feirante do lugar n.º 123, 

passa para o lugar n.º 137 com um total de 10 metros de frente. 

No que diz respeito a ajustes de áreas: 

— Extinção do lugar n.º 40, que fica dividido pelos lugares n.º 41, este passa a ter 

11 metros de frente e pelo lugar n.º 39, que passa também para 11 metros de 

frente. 

— Extinção do lugar n.º 46, que fica ocupado pelo lugar n.º 47, passa a ter 13 

metros de frente. 

— Extinção do lugar n.º 72, que fica dividido pelos lugares n.º 71, este passa a ter 

10 metros de frente e pelo lugar n.º 73, que passa a ter 10 metros de frente. 

— Extinção do lugar n.º 76, que fica dividido pelos lugares n.º 74, este passa a ter 

10 metros de frente e pelo lugar n.º 75, que passa a ter 12 metros de frente. 

— O lugar n.º 115, passa a ocupar unicamente 8 metros de frente. 

— O lugar n.º 56, passa a ocupar 9 metros de frente. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do n.º 3 do artigo 25.º do 

Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma Não 
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Sedentária (Mercados de Levante), deliberou por unanimidade  autorizar a 

redistribuição dos lugares de terrado e a emissão dos respectivos cartazes dos lugares, 

para controlo da assiduidade. 

Mais deliberou  que o Sector de Licenciamentos Diversos proceda aos ajustes 

convenientes dos lugares e respectivas taxas mensais de ocupação, com efeitos a 1 de 

Outubro de 2009. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.11. Mercado do Levante de Praia do Pedrógão. Pe dido de transferência de 

titularidade de autorização e do direito de ocupaçã o do lugar de terrado n.º 9 (ENT 

09/3690)  

DLB N.º 1554/09  | A feirante NAIR BOTAS DA SILVA, titular do lugar n.º 9, do Mercado 

do Levante da Praia do Pedrógão, apresentou um requerimento a solicitar a 

transferência de titularidade de autorização e do direito de ocupação do seu lugar de 

terrado, para o seu marido, Manuel Sérgio Bernardo Domingos, com NIF: 201070154, 

por não exercer a actividade. 

 Mais juntou fotocópia do requerimento de Manuel Sérgio Bernardo Domingos, 

entregue na Direcção Regional das Actividades Económicas, do Pedido de Registo de 

Feirante, como consta do ofício ref.ª OF/9393/2009/DSCED/DGAE/LR, de 20/05/2009. 

 Nos termos do artigo 17.º do Regulamento Municipal da Actividade de Comércio 

a Retalho Exercida de Forma não Sedentária (Mercados de Levante), pode autorizar-se 

a transferência requerida pela feirante para seu familiar. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do artigo 17.º do 

Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma Não 

Sedentária (Mercados de Levante), deliberou por unanimidade  autorizar a 

transferência de titularidade de autorização e do direito de ocupação do lugar n.º 9 do 

Mercado do Levante da Praia do Pedrógão, para o seu marido, Manuel Sérgio Bernardo 

Domingos, com carácter definitivo, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2009, 

devendo proceder ao pagamento da taxa no valor de €110,70, nos termos do n.º 2, 

artigo 4.º do Anexo IX da Tabela de Taxas Para o Exercício da Actividade de Feirante, 

até ao dia 25 de Setembro de 2009. 

Mais deliberou  autorizar a emissão de cartaz do lugar, para controlo da 

assiduidade. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.12. Mercado do Levante de Praia do Pedrógão. Ra tificação da autorização 

provisória da ocupação dos lugares n.º s 3, 23, 28, 31, 33, 39, 41, 45 e 50 

DLB N.º 1555/09  | Atendendo à actual conjuntura económica, aos diversos pedidos 

para ocupação de lugares de terrado vagos que existiam no Mercado do Levante da 

Praia do Pedrógão e ao interesse na diversidade de produtos; 
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Considerando o parecer jurídico (INT. 09/3743), que nas suas conclusões refere 

«… porquanto o novo Regulamento das Feiras em vigor para o concelho de Leiria se 

encontra na fase de apreciação, mas sendo seguramente previsível que as mesmas 

possam ser satisfeitas no prazo de 180 dias, julgamos que poderá ser concedida uma 

autorização provisória aos Feirantes que manifestem o seu interesse nos espaços de 

venda …»; 

Com vista à satisfação dos feirantes e dos utentes do mercado em questão, a 

Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, atendendo também a que todos os 

feirantes requereram a emissão do cartão, à D.G.A.E. – Direcção Geral das Actividades 

Económicas e todos os requerentes estiveram de acordo com as condições, autorizou a 

ocupação provisória infra, procedendo ao pagamento integral correspondente à taxa de 

ocupação pelo período de seis meses, com efeitos a partir do início de Julho p.p., 

ocupação que vigorará até 31 de Dezembro de 2009, podendo ser prorrogada, caso o 

novo regulamento ainda não esteja aprovado, por igual período e pagamento integral da 

respectiva taxa de ocupação, até ao dia 15 de Janeiro de 2010.  

Mais autorizou a emissão de cartaz provisório para entrada no mercado e 

ocupação dos lugares, como segue: 

1. Edi Manuel Abreu Reis – NIF: 238915999 – lugar n.º 3; 

2. Leandro José Ferreira Abrantes – NIF: 251894215 – lugar n.º 23; 

3. Maria Helena Santos Moreira Ferreira – NIF: 144471078 – lugar n.º 28; 

4. Manuel Carlos Pascoal dos Santos – NIF: 172394260 – lugar n.º 31; 

5. Manuel Rosa dos Santos – NIF: 173491626 – lugar n.º 33; 

6. Bittu Ghotra – NIF: 236676288 – lugar n.º 39; 

7. Fernando Manuel Ribeiro do Nascimento – NIF: 190757507 – lugar n.º 41; 

8. Armindo José Godinho Carvalho – NIF: 163459282 – lugar n.º 45; 

9. Albina Pereira da Silva – NIF: 135145635 – lugar n.º 50; 

A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em conta a gestão e organização 

do Mercado do Levante da Praia do Pedrógão, atendendo ainda ao interesse público e 

à fundamentação apresentada, deliberou por unanimidade  ratificar a autorização nos 

moldes supra referidos, uma vez que os lugares de terrado estavam vagos e os 

feirantes procederam ao correspondente pagamento. 

Mais deliberou  autorizar a emissão de cartaz provisório para entrada no 

mercado e ocupação dos lugares, bem como mandar publicitar esta deliberação, 

através de edital a publicar em dois jornais regionais. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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5.1.13. Mercado do Levante da Praia do Pedrógão. Pe dido de transferência de 

titularidade de autorização e do direito de ocupaçã o do lugar de terrado n.º 34 

(ENT 09/16513) 

DLB N.º 1556/09  | A feirante MARINA CLÁUDIA DE OLIVEIRA DOMINGOS, titular do 

lugar n.º 34, do Mercado do Levante da Praia do Pedrógão, apresentou um 

requerimento a solicitar a transferência de titularidade de autorização e do direito de 

ocupação do seu lugar de terrado, para o seu marido, José Paulo Gonçalves 

Fernandes, com NIF: 212657259, por não exercer a actividade. 

 Mais juntou fotocópia do requerimento de José Paulo Gonçalves Fernandes, do 

pedido de Registo de Feirante, entregue na Direcção Regional da Economia do Centro, 

registado com o n.º 1012/2009, de 19 de Maio. 

 Nos termos do artigo 17.º do Regulamento Municipal da Actividade de Comércio 

a Retalho Exercida de Forma não Sedentária (Mercados de Levante), pode autorizar-se 

a transferência requerida pela feirante para seu familiar. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do artigo 17.º do 

Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma Não 

Sedentária (Mercados de Levante), deliberou por unanimidade  autorizar a 

transferência de titularidade de autorização e do direito de ocupação do lugar n.º 34 do 

Mercado do Levante da Praia do Pedrógão, para o seu marido, José Paulo Gonçalves 

Fernandes, com carácter definitivo, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2009, 

devendo proceder ao pagamento da taxa no valor de €110,70, nos termos do n.º 2, 

artigo 4.º do Anexo IX da Tabela de Taxas para o Exercício da Actividade de Feirante, 

até ao dia 25 de Setembro de 2009. 

Mais deliberou  autorizar a emissão de cartaz do lugar, para controlo da 

assiduidade. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.14. Mercado do Levante da Praia do Pedrógão. Au torização provisória para 

ocupação do lugar n.º 25 (ENT. 09/20678) 

DLB N.º 1557/09  | A feirante ELIANA MARIA ROCHA SOARES, NIF: 235748099, 

requereu autorização para ocupação provisória de um lugar vago existente no Mercado 

do Levante da Praia do Pedrógão, para venda de roupas e calçado. 

Solicitou, também, que fossem consideradas as dificuldades económicas em 

que se encontra, tendo já requerido à DGAE -Direcção Geral das Actividades 

Económicas, a emissão do cartão de feirante, registo n.º 35801, de 19 de Agosto de 

2009. 

Considerando o parecer jurídico (INT: 2009/3743), que nas suas conclusões 

refere «… porquanto o novo Regulamento das Feiras em vigor para o concelho de 

Leiria se encontra na fase de apreciação, mas sendo seguramente previsível que as 
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mesmas possam ser satisfeitas no prazo de 180 dias, julgamos que poderá ser 

concedida uma autorização provisória aos Feirantes que manifestem o seu interesse 

nos espaços de venda …». 

Atendendo à conjuntura económica actual e com vista à satisfação dos feirantes 

e dos utentes do mercado em questão, a Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, 

propôs a autorização provisória da ocupação do lugar n.º 25 do Mercado do Levante da 

Praia do Pedrógão e conforme acordo com a requerente, proceder ao pagamento 

integral correspondente à taxa de ocupação pelo período de três meses €58,17 

(€19,39x3), com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2009, ocupação que vigorará até 31 

de Dezembro de 2009, podendo ser prorrogada por seis meses, caso o novo 

regulamento ainda não esteja aprovado, mediante o pagamento integral da taxa de 

ocupação dos seis meses, até ao dia 15 de Janeiro de 2010.  

Mais propôs a emissão de cartaz provisório para entrada no mercado e 

ocupação do lugar.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em conta a gestão e organização 

do Mercado do Levante da Praia do Pedrógão, atendendo ainda ao interesse público e 

à fundamentação apresentada, deliberou por unanimidade autorizar à feirante Eliana 

Maria Rocha Soares, a ocupação provisória do lugar n.º 25 do Mercado do Levante da 

Praia do Pedrógão, nos moldes supra referidos, uma vez que o lugar de terrado está 

vago, devendo a feirante proceder ao pagamento de €58,17 (€19,39x3), até ao dia 

25/09/2009. 

Mais deliberou  autorizar a emissão de cartaz provisório para entrada no 

mercado e ocupação do lugar, bem como mandar publicitar esta deliberação, através de 

edital a publicar em dois jornais regionais. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2. Análise do assunto relacionado com a Divisão d e Ambiente e Serviços 

Urbanos 

5.2.1. Projecto «Recolha e valorização de óleos ali mentares usados no Concelho 

de Leiria» 

DLB N.º 1558/09  | No seguimento do projecto «Recolha e Valorização de Óleos 

Alimentares Usados», recentemente implementado, e que visa a recolha e valorização 

de óleos alimentares usados produzidos no sector doméstico, a empresa 

OLEOTORRES, LDA., procedeu, no âmbito do Protocolo de Colaboração celebrado 

com o Município de Leiria, às primeiras recolhas, nos trinta e dois oleões distribuídos 

pelas diversas freguesias do concelho. Os quantitativos apresentados na tabela 

seguinte, traduzem uma adesão de cerca de 2,2% da população ao projecto, 

implementado no início do ano a decorrer.  
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Os valores obtidos não divergiram dos resultados obtidos na fase embrionária de 

projectos similares, já implementados noutros concelhos, sendo que, se pretende 

fomentar o incremento da adesão do público, através de futuras acções de 

divulgação/sensibilização, similares às inicialmente efectuadas. 

Freguesia Localização Quantidade recolhida (litros) 

Leiria Almuinha Grande 900 

Leiria Bombeiros Municipais 750 

Leiria Guimarota 250 

Leiria Centro Interpretação Ambiental 150 

Cortes Quinta da Cerca 60 

Marrazes Rua do cemitério (Estaleiro da Junta de 
Freguesia) 

240 

Milagres Rua da Mata 325 

Parceiros Junto à EB1 300 

Arrabal Cruzamento da Rua da Filarmónica com a 
Rua de Santa Margarida 

450 

Chainça Travessa do Polidesportivo, em frente ao 
campo desportivo 

180 

Santa Catarina 
da Serra  

Rua do Cemitério 220 

Caranguejeira  Rua de São Cristóvão 320 

Memória Largo da Nossa Senhora da Memória 100 

Colmeias Rua da Escola EB1 250 

Boavista Rua António Antunes Barbeiro, n.º 1 100 

Maceira Rua de Leiria (traseiras da JF) 280 

Azóia Rua de Santa Catarina, n.º 800 (perto da JF) 320 

Regueira de 
Pontes 

Largo da Igreja, na sede da JF 160 

Ortigosa Rua da Escola (perto da JF) 180 

Souto da 
Carpalhosa 

Largo do Santíssimo Salvador 200 

Monte Redondo Rua Albano Alves Pereira (perto da JF) 100 

Carreira Largo 30 de Junho (perto da JF) 150 

Coimbrão Largo de São Miguel, junto aos ecopontos 280 

Carvide Rua Tenente-coronel Joaquim Duarte Alves 450 

Bajouca Rua da Escola, junto à cantina da escola EB1 200 

Santa Eufémia Rua Nossa Senhora da Conceição 200 

Barosa Estrada da Barosa, perto da sede da JF 250 

Bidoeira de Cima Rua do Comércio, nas traseiras da JF 100 

Monte Real Jardim da Rua da Escola 350 

Amor Largo Padre Margalhau 400 

Pousos Junto ao Cemitério 130 

Barreira Traseiras da Rua Santíssimo Salvador 
(Jardim do Visconde) 

250 

Total   8595 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

Ponto seis 
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��������  Divisão da Acção Socia l  e  Famí l ia   

 

Atribuição de habitação social na freguesia da Baro sa 

DLB N.º 1559/09  | Retirado. 

 

 

Ponto sete 
��  Departamento de Cul tura,  Desporto  e  Juventude  

 

7.1. Apoio à Associação Filarmónica Bidoeirense. Tr ansportes 

DLB N.º 1560/09  | Presente a carta da ASSOCIAÇÃO FILARMÓNICA BIDOEIRENSE 

(ENT. 09/8602) a solicitar apoio financeiro para uma viagem aos Açores entre 2 e 5 de 

Outubro, a convite de uma Filarmónica local, com a qual promoverão um intercâmbio. 

Posteriormente, a nosso pedido, foi enviado pelo grupo o orçamento da viagem 

(ENT.09/17233), que importa em 11.546,56 Euros, que corresponde aos 48 elementos 

que se deslocam para o concerto e intercâmbio promovido pelas Associações 

envolvidas. Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância destas 

deslocações para a divulgação da Região de Leiria e para a promoção de intercâmbios 

entre pares, sempre de elevado interesse municipal, propôs-se que fosse atribuído à 

Associação Filarmónica Bidoeirense um subsídio no valor de €3.850,00 (três mil, 

oitocentos e cinquenta euros), cerca de 1/3 do custo total da viagem, utilizando para 

isso a verba prevista no Plano na Rubrica 12/040701-201-A-246 – Apoio a Organismos 

Promotores de Cultura – Filarmónicas, valor esse entregue contra a apresentação do 

recibo da transportadora. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea e) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea a) 

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 

unanimidade  atribuir à Associação Filarmónica Bidoeirense um apoio no valor de 

€3.850,00 (três mil, oitocentos e cinquenta euros) para suporte da deslocação da 

Filarmónica aos Açores, condicionado à apresentação prévia do documento acima 

referido. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

3390/09, de 10 de Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2. Apoio ao Grupo Desportivo e Recreativo de Fama licão. Transportes 

DLB N.º 1561/09  | Presente a carta do GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DE 

FAMALICÃO (ENT. 09/9385) a solicitar apoio financeiro para deslocação a Aveleda – 

Braga, no âmbito de um Festival organizado pelo Rancho Folclórico local, no dia 1 de 



1838 (71)  

CMLeiria/Acta n.º 21, de 2009.09.15 

Im-DA-15-09_A0 

 

Agosto de 2009. Posteriormente, a nosso pedido, foi remetida a este serviço uma 

fotocópia do orçamento referente ao transporte (ENT.09/16551). 

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância destas 

deslocações para a divulgação da Região de Leiria, para intercâmbio de conhecimentos 

e ao superior interesse municipal que envolve, propôs-se que fosse atribuído ao Grupo 

Desportivo e Recreativo de Famalicão um subsídio no valor de €980,00 (novecentos e 

oitenta euros) para apoio no aluguer do autocarro, entregue contra apresentação do 

recibo, utilizando para isso a verba prevista no Plano na Rubrica 12/040701-206-251 – 

Apoio a Organismos Promotores de Cultura – Ranchos Folclóricos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea e) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea a) 

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 

unanimidade  atribuir ao Grupo Desportivo e Recreativo de Famalicão um apoio no 

valor de €980,00 (novecentos e oitenta euros) para suporte do aluguer do autocarro, 

condicionado à apresentação prévia do documento acima referido. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

3391/09, de 10 de Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.3. Cedência das instalações do Castelo para a rea lização da VRAP – 

International Conference on Advanced Research in Virtual and Rapid Prototyping 

DLB N.º 1562/09  | Presente o pedido do INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA para a 

cedência das instalações do Castelo de Leiria no dia 6 de Outubro (ENTFE.2009/4365), 

para a realização de uma recepção/jantar no âmbito da realização da VRAP – 

International Conference on Advanced Research in Virtual and Rapid Prototyping, a qual 

mereceu de acordo com o Regulamento do Castelo, a informação da Divisão de 

Museus e Património que a seguir se transcreve: 

— «Por se tratar de um evento de interesse para a comunidade, sugere-se a cedência 

do Castelo para o fim proposto, sem encargos para o requerente; 

—  O evento deverá ser acompanhado por 2 funcionários do Município, fora do horário 

de abertura ao público; 

—  Número máximo de participantes – 150; 

—  Toda a logística será suportada pela entidade requerente; 

—  Deve o requerente garantir todas as condições de higiene e segurança necessárias 

ao bom uso do espaço, com especial atenção para a cozinha e a proibição de 

despejar qualquer tipo de resíduos (líquido ou sólido) no exterior, devendo estes ser 

depositados nos respectivos reservatórios no exterior do Castelo; 

—  Deverão ser observadas todas as regras constantes do Regulamento de cedência 

do Castelo, a remeter ao requerente; 
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—  O requerente será informado das dificuldades de acesso ao último reduto do 

Castelo». 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e ao abrigo do disposto na alínea f) do 

n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e concordando com os 

fundamentos expostos, deliberou por unanimidade autorizar a cedência, sem 

encargos para o requerente, das instalações do Castelo ao Instituto Politécnico de 

Leiria, para a realização de uma recepção/jantar no próximo dia 6 de Outubro devendo 

observar-se os condicionalismos constantes do respectivo Regulamento.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.4. Protocolo de cedência da exposição «Máscaras d a Ásia», entre o Município 

de Leiria e a Fundação Oriente (Museu) 

DLB N.º 1563/09  | Presente uma informação da Divisão da Cultura e Gestão de 

Espaços Culturais dando conhecimento da necessidade de celebração de um Protocolo 

de cedência da próxima exposição que estará patente no edifício do antigo Banco de 

Portugal, designada por «Máscaras da Ásia». O protocolo, proposto pela Fundação 

Oriente, regulamenta todas as condições a observar pelos dois outorgantes. Por 

exigência de calendário, o mesmo foi assinado pela Senhora Presidente, por despacho 

datado de 4 de Setembro de 2009, sendo agora presente a reunião de Câmara para 

sua ratificação. 

A Câmara, depois de analisada a informação e, concordando com os motivos 

expostos, ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 65.º conjugado com o n.º 3 do artigo 

68.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  ratificar 

o despacho da Senhora Presidente datado de 4 de Setembro, que autorizou a 

celebração do Protocolo de cedência da exposição «Máscaras da Ásia» e a assinatura 

do mesmo, entre a Câmara Municipal de Leiria e a Fundação Oriente – Museu, anexo a 

esta acta e que dela faz parte integrante (ANEXO D). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
��G a b i n e t e  d e  A p o i o  a o  V e r e a d o r  E n g . º  F e r n a n d o  C a r v a l h o  

 

8.1. Protocolo de delegação de competências com a J unta de Freguesia de Souto 

da Carpalhosa. Alteração do objecto 

DLB N.º 1564/09  | Após análise por parte da Junta de Freguesia de Souto da 

Carpalhosa, esta verificou que o objecto designado no referido Protocolo de Delegação 

de Competências não estava de acordo com as pretensões da Junta de Freguesia, 

solicitando, através da ENT.09/17809, a sua alteração de «Requalificação dos 

seguintes arruamentos da freguesia: Rua do Norte, em Picoto; Beco dos Aleixos, em 
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Souto; Rua do Ramalheiro, Rua da Ameixoeirinha e Rua da Charneca, em Moita da 

Roda; Rua da Generosa, em Vale da Pedra; Rua dos Carreiras, em Casal Telheiro; Rua 

Casal do Penedo, em Penedo; prolongamento da Rua do Vale até à EN349, no lugar de 

Várzeas; Requalificação de caminho (Rua dos Barros / Rua da Mina), em Picoto» para 

«Requalificação dos seguintes arruamentos da freguesia: Rua do Norte, em Picoto; 

Beco dos Aleixos, em Souto; Rua do Ramalheiro e Rua da Ameixoeirinha, em Moita da 

Roda; Rua da Generosa, em Vale da Pedra; Rua dos Carreiras, em Casal Telheiro; Rua 

Casal do Penedo, em Penedo; prolongamento da Rua do Vale até à EN349, no lugar de 

Várzeas». 

Este Protocolo, no valor de €60.000,00, foi aprovado em reunião de Câmara de 

17 de Fevereiro de 2009 e em sessão da Assembleia Municipal de Leiria de 27 de 

Fevereiro de 2009. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  aprovar a 

alteração do objecto constante do Protocolo de Delegação de Competências aprovado 

em reunião de Câmara 17 de Fevereiro de 2009 e em sessão da Assembleia Municipal 

de 27 de Fevereiro de 2009, conforme acima discriminado, mantendo-se todas as 

demais condições. 

Mais deliberou  submeter esta proposta de alteração do objecto do Protocolo de 

Delegação de Competências à aprovação da Assembleia Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Apoio à SAMP – Sociedade Artística Musical dos  Pousos para arranjos 

exteriores na sua sede (ENTFE 09/4362) 

DLB N.º 1565/09  | Presente um e-mail do SAMP – SOCIEDADE ARTÍSTICA MUSICAL 

DOS POUSOS (ENTFE.09/4362), a solicitar à Câmara Municipal apoio para arranjos 

exteriores na sede. 

Considerando o relevante interesse municipal na requalificação dos 

equipamentos colectivos e das suas envolventes, o Senhor Vereador Eng.º Fernando 

Carvalho, propôs a atribuição de um apoio em material ao SAMP, através da cedência 

de três metros cúbicos de calçada miúda, que corresponde, a preços de mercado, a um 

valor de €255,00 (sem inclusão do IVA). 

Atendendo à urgência no fornecimento do material, evitando-se a suspensão das 

obras, a Senhora Presidente da Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho 

de autorização ao apoio solicitado, datado de 4 de Setembro, a ser ratificado em 

reunião de Câmara, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do artigo 68.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  ratificar o despacho da 

Senhora Presidente da Câmara Municipal. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.3. Programa para a Mobilidade Eléctrica em Portug al. Contrato de consórcio 

entre municípios para a criação da Rede Piloto para  a Mobilidade Eléctrica 

DLB N.º 1566/09  | Presente a minuta do contrato de consórcio entre municípios para a 

criação da Rede Piloto para a Mobilidade Eléctrica: 

(Minuta) CONTRATO DE CONSÓRCIO 
Entre 

Município de Almada , NIPC …………., com sede……… aqui representado 

pelo………., com poderes para o acto 

e 

Município de Aveiro , NIPC …………., com sede……… aqui representado pelo………., 

com poderes para o acto 

e 

Município de Beja , NIPC …………., com sede……… aqui representado pelo………., 

com poderes para o acto 

e 

Município de Braga , NIPC …………., com sede……… aqui representado pelo………., 

com poderes para o acto 

e 

Município de Bragança , NIPC …………., com sede……… aqui representado 

pelo………., com poderes para o acto 

e 

Município de Cascais , NIPC …………., com sede……… aqui representado 

pelo………., com poderes para o acto 

e 

Município de Coimbra , NIPC …………., com sede……… aqui representado 

pelo………., com poderes para o acto 

e 

Município de Castelo Branco , NIPC …………., com sede……… aqui representado 

pelo………., com poderes para o acto 

e 

Município de Évora , NIPC …………., com sede……… aqui representado pelo………., 

com poderes para o acto 

e 

Município de Faro , NIPC …………., com sede……… aqui representado pelo………., 

com poderes para o acto 

e 

Município da Guarda , NIPC …………., com sede……… aqui representado 

pelo………., com poderes para o acto 
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e 

Município de Guimarães , NIPC …………., com sede……… aqui representado 

pelo………., com poderes para o acto 

e 

Município de Lisboa , NIPC …………., com sede……… aqui representado pelo………., 

com poderes para o acto 

e 

Município de Leiria , NIPC …………., com sede……… aqui representado pelo………., 

com poderes para o acto 

e 

Município de Loures , NIPC …………., com sede……… aqui representado pelo………., 

com poderes para o acto 

e 

Município de Portalegre , NIPC …………., com sede……… aqui representado 

pelo………., com poderes para o acto 

e 

Município do Porto , NIPC …………., com sede……… aqui representado pelo………., 

com poderes para o acto 

e 

Município de Santarém , NIPC …………., com sede……… aqui representado 

pelo………., com poderes para o acto 

e 

Município de Setúbal , NIPC …………., com sede……… aqui representado 

pelo………., com poderes para o acto 

 

Município de Sintra , NIPC …………., com sede……… aqui representado pelo………., 

com poderes para o acto 

e 

Município de Torres Vedras , NIPC …………., com sede……… aqui representado 

pelo………., com poderes para o acto 

e 

Município de Viana do Castelo , NIPC …………., com sede……… aqui representado 

pelo………., com poderes para o acto 

e 

Município de Vila Nova de Gaia , NIPC …………., com sede……… aqui representado 

pelo………., com poderes para o acto 

e 

Município de Vila Real , NIPC …………., com sede……… aqui representado 

pelo………., com poderes para o acto 
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e 

Município de Viseu , NIPC …………., com sede……… aqui representado pelo………., 

com poderes para o acto 

e 

INTELI – Inteligência em Inovação , NIPC 504689878, associação de direito privado 

sem fins lucrativos, com sede na Rua Eng. Frederico Ulrich, 2650 (TECMAIA – Parque 

de Ciências e Tecnologia da Maia), 4470-605 Moreira da Maia, aqui representada por 

José Rui de Encarnação Palma Felizardo na qualidade de Presidente do Conselho de 

Administração, com poderes para o acto, também designada “INTELI” 

Considerando que: 

I. No âmbito da execução do Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energética, 

aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 80/2008, de 20 de Maio, o 

Governo criou o Programa para a Mobilidade Eléctrica em Portugal, através da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2009 de 20 de Fevereiro, visando a 

criação de condições para a introdução e massificação da utilização do veículo 

eléctrico. 

II. O Programa para a Mobilidade Eléctrica em Portugal pretende dar resposta às 

linhas de orientação definidas na Estratégia Nacional para a Energia, aprovada por 

via da Resolução de Conselho de Ministros n.º 169/2005 de 24 de Outubro, e no 

Programa Nacional para as Alterações Climáticas, aprovado pela Resolução de 

Conselho de Ministros n.º 104/2006 de 23 de Agosto, designadamente reduzir a 

dependência energética face ao exterior, aumentar a eficiência energética, e reduzir 

as emissões de gases com efeito de estufa bem como outros impactes ambientais à 

escala local, regional e global. 

III. Em simultâneo, o Programa para a Mobilidade Eléctrica tem a ambição de tornar 

Portugal, a nível internacional, um caso pioneiro e inovador na adopção de novos 

modelos de mobilidade eléctrica, criando condições propícias ao investimento 

nacional e internacional para o desenvolvimento, produção e exportação de 

produtos e serviços relacionados com a mobilidade eléctrica. 

IV. O Programa para a Mobilidade Eléctrica contempla a implementação das infra-

estruturas e sistemas de suporte necessários ao carregamento de veículos 

eléctricos, a ser executada em três fases distintas: 

a) Fase Piloto: de 2009 até ao final de 2011, prevendo a instalação de uma infra-

estrutura mínima experimental de mobilidade eléctrica a nível nacional, bem 

como o teste de soluções inovadoras; 

b) Fase de Crescimento: contemplando o alargamento da infra-estrutura 

experimental, com adopção das soluções testadas com sucesso na fase piloto;  
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c) Fase de Consolidação: a iniciar quando a procura de veículos eléctricos atingir 

um nível sustentado, estando simultaneamente criadas as condições para a 

introdução de um sistema de bi-direccionalidade de carregamento. 

V. O Programa contempla igualmente a implementação do Modelo para a Mobilidade 

Eléctrica MOBI.E, cujas áreas de intervenção não se circunscrevem à utilização de 

veículos eléctricos, mas também à respectiva articulação com sistemas integrados 

de informação e gestão, sistemas de mobilidade/intermodalidade, modelos 

energéticos, ordenamento do território e planeamento urbano e consciencialização 

pública, ambicionando constituir um modelo de mobilidade sustentável. Como tal, o 

Modelo MOBI.E foi desenvolvido com base nos seguintes princípios orientadores: 

a) Enfoque no utilizador, centrando-se em torno das suas necessidades; 

b) Universalidade e equidade no acesso, bem como condições técnicas de 

interoperabilidade entre diferentes marcas e sistemas de carregamento; 

c) Promoção da livre concorrência, atraindo a entrada de diferentes empresas no 

mercado; 

d) Estímulo à produção de energia descentralizada, em especial a partir de fontes 

de energia renováveis, e à articulação com a gestão do sistema eléctrico, 

antecipando a integração das redes inteligentes. 

VI. Neste âmbito, o papel das autarquias assume um carácter fundamental, uma vez 

que as cidades, para além de concentrarem grande parte da população nacional e 

serem responsáveis por cerca de metade das emissões de gases com efeito de 

estufa, constituem-se como centros de inovação, conhecimento e criatividade, 

afigurando-se como as principais arenas de competitividade territorial. 

VII. Assim, no sentido da operacionalização da Fase Piloto do Programa para a 

Mobilidade Eléctrica os 25 municípios outorgantes subscreveram bilateralmente um 

acordo com o Governo português no âmbito da Conferência Internacional sobre 

Mobilidade Eléctrica que teve lugar em Lisboa, em 29 de Junho de 2009, visando a 

criação de uma rede de municípios para a mobilidade eléctrica. 

VIII. Os aludidos acordos estabelecem as condições/compromissos que os referidos 

municípios assumiram com o objectivo da agilização de condições locais para a 

introdução e a utilização de veículos eléctricos, especificamente para a criação de 

uma rede de postos de abastecimento e infra-estrutura de suporte. 

IX. A rede de municípios para a mobilidade eléctrica pretende estabelecer-se como um 

laboratório de experimentação de soluções associadas à mobilidade eléctrica 

visando a criação de sinergias entre diferentes municípios, com características 

heterogéneas, de forma a contribuir para o teste e execução de soluções em 

espaços urbanos diversos, originando um portfolio de melhores práticas 

potencialmente replicáveis, a médio prazo, noutros municípios. 
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X. Como tal, esta rede pretende constituir-se como um Living Lab (“laboratório vivo”) 

para a mobilidade eléctrica, ou seja, uma comunidade integrada pelos vários 

intervenientes no processo de inovação para a mobilidade eléctrica que participem 

activamente no desenvolvimento, teste e validação de soluções inovadoras na área 

da mobilidade em contexto real. Para este efeito, considera-se relevante o papel do 

Município de Lisboa, em articulação com a Agência Lisboa E-Nova, que tem 

assumido a liderança no desenvolvimento do novo modelo para a mobilidade 

eléctrica e na implementação de infra-estruturas de carregamento para veículos 

eléctricos, desenvolvendo trabalho piloto que tem permitido experimentar, testar e 

validar novas soluções. 

XI. A INTELI tem vindo a desenvolver trabalho no âmbito dos Living Labs, tendo criado 

o RENER LL – Renewable Energy Living Lab, cujo objectivo é acelerar o processo 

de inovação de tecnologias e soluções relevantes para a sustentabilidade 

energética e ambiental, potenciando domínios de conhecimento emergentes e 

aproveitando a oportunidade económica associada. 

XII. No âmbito do RENER LL, a INTELI apresentou uma candidatura à Rede Europeia 

de Living Labs (ENoLL), a qual foi aprovada. O RENER LL passou assim a integrar 

o ENoLL, que conta com o apoio da Comissão Europeia e, a nível nacional, do 

Gabinete do Coordenador Nacional da Estratégia de Lisboa e do Plano Tecnológico. 

XIII. Neste sentido, é intenção dos 25 municípios trabalharem em rede, associados à 

INTELI, depois de integrados num living lab, e é intenção da INTELI disponibilizar o 

seu living lab, bem como o nome RENER LL, para acolher os 25 Municípios e 

participar activamente nos trabalhos a desenvolver pela rede de municípios para a 

mobilidade eléctrica. 

É acordado e reduzido a escrito, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 231/81 de 28 de 

Julho, o presente Contrato de Consórcio, que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

Capítulo I 

Definições, Objecto, modalidade, denominação, domic ílio e duração 

Primeira 

Definições 

Nos termos e para os efeitos do Contrato, são acordadas pelas Partes as seguintes 

definições: 

a) Conselho Geral – Conselho de Orientação e Fiscalização para efeitos do disposto 

no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de Julho; 

b) Contrato – O presente Contrato; 

c) Gestor da Rede – Chefe do Consórcio para efeitos do disposto no artigo 12.º do 

Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de Julho. 

Segunda 

Objecto 
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Pelo presente, as Partes constituem entre si um consórcio (adiante e para efeitos do 

presente contrato, designado por Consórcio) cujo objecto consiste na criação da Rede 

Piloto para a Mobilidade Eléctrica através do desenvolvimento concertado de acções 

destinadas à implementação do Modelo de Mobilidade MOBI.E, conforme explicitado na 

cláusula Oitava, nomeadamente a experimentação e realização de teste de soluções 

inovadoras de mobilidade eléctrica, a implementação de uma rede de pontos de 

abastecimento e infra-estrutura de suporte e a introdução do veículo eléctrico nos 

municípios outorgantes. 

Terceira 

Modalidade 

O Consórcio ora constituído reveste a modalidade de consórcio externo, nos termos do 

artigo 5.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de Julho. 

Quarta 

Denominação 

O Consórcio denomina-se RENER LL.  

Quinta 

Domicílio 

O domicílio do Consórcio é nas instalações do Gestor de Rede. 

Sexta 

Duração 

O presente contrato entra em vigor na data da sua assinatura pelas Partes e termina em 

31 de Dezembro de 2012, podendo a vigência do mesmo ser prorrogada por acordo 

escrito de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos seus membros. 

Capítulo II 

Membros do consórcio, deveres e responsabilidade 

Sétima 

Deveres gerais dos membros 

Durante a vigência do presente contrato, além das obrigações enumeradas no artigo 8.º 

do Decreto-Lei n.º 231/81, constituem deveres de todos os membros do Consórcio: 

a) Executar o projecto nos termos e prazo fixados por acordo entre os membros; 

b) Prestar assistência técnica e operacional aos outros membros, sempre que tal 

se revele necessário e conciliar equitativamente os seus interesses particulares 

num espírito de colaboração e mútua compreensão, em tudo o que diga respeito 

à prossecução do objecto do presente contrato e mesmo que se haja 

desvinculado do presente contrato; 

c) Afectar, à prossecução do objecto contratual, os meios materiais e humanos que 

lhe permita cumprir os objectivos propostos; 

d) Cumprir, quando aplicável, os normativos legais em matéria de contratação 

pública. 
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Oitava 

Deveres e competências específicos dos municípios 

Durante a vigência do presente contrato, além das obrigações enumeradas no artigo 8.º 

do Decreto-Lei n.º 231/81 e das enumeradas na cláusula anterior, constituem ainda 

deveres de cada Município:  

a) Definir Planos Municipais para a Mobilidade, de acordo com as linhas 

orientadoras definidas, com vista à sua articulação com os instrumentos 

estratégicos relevantes; 

b) Desenvolver todos os esforços para que os compromissos assumidos no Acordo 

para a Mobilidade Eléctrica, assinado com o Estado Português no dia 29 de 

Junho de 2009, sejam considerados no Plano Municipal para a Mobilidade e 

implementados na área do Concelho; 

c) Funcionar como territórios de experimentação e teste (laboratórios vivos) em 

rede de novas soluções associadas à mobilidade eléctrica, com a participação 

de todos os actores associados à mobilidade eléctrica: empresas, universidades, 

institutos tecnológicos e de inovação, operadores de mobilidade eléctrica, entre 

outros; 

d) Criar condições favoráveis à introdução e generalização da utilização do veículo 

eléctrico pelos serviços públicos, entidades privadas e cidadãos; 

e) Desenvolver esforços no sentido da angariação de fontes de financiamento para 

a execução das actividades previstas no presente contrato, nomeadamente no 

âmbito do QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional; 

f) Prestar ao Gestor da Rede todas as informações relativas a questões técnicas 

ou administrativas, à progressão dos trabalhos que lhe tenham sido atribuídos 

ou sobre qualquer alteração ou ocorrência que ponha em causa os pressupostos 

com base nos quais o presente Contrato foi celebrado, comprometendo a 

realização do seu objecto, mesmo que se haja desvinculado do presente 

contrato. 

Nona 

Deveres específicos da INTELI 

Durante a vigência do presente contrato, além das obrigações enumeradas no artigo 8.º 

do Decreto-Lei n.º 231/81 e das enumeradas na cláusula sétima, constituem ainda 

deveres da INTELI:  

a) Prestar apoio técnico aos municípios outorgantes do Consórcio no cumprimento 

das obrigações que lhe são consignadas ao abrigo do presente contrato; 

b) Assegurar a coerência das actividades desenvolvidas em cada município, numa 

lógica supra-municipal, e a respectiva articulação com o Programa para a 

Mobilidade Eléctrica em Portugal e respectivo modelo de mobilidade eléctrica 

MOBI.E, nomeadamente ao nível dos Planos Municipais de Mobilidade; 
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c) Assegurar a coerência das actividades desenvolvidas em cada município e pela 

Rede Piloto para a Mobilidade Eléctrica com instrumentos de política relevantes, 

nomeadamente o Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território 

(PNPOT), o Programa Nacional para as Alterações Climáticas e a Estratégia 

Nacional de Energia; 

d) Apoiar os municípios no sentido da angariação de fontes de financiamento para 

a execução das actividades previstas no presente contrato, nomeadamente no 

âmbito do QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional; 

e) Apoiar os municípios na preparação de candidaturas conjuntas a programas 

europeus, numa lógica de articulação europeia e internacional da Rede; 

f) Agilizar o funcionamento do living lab RENER LL como plataforma de suporte da 

Rede Piloto para a Mobilidade Eléctrica, assegurando a sua articulação com as 

prioridades da ENoLL e das políticas comunitárias; 

g) Induzir o enquadramento apropriado para o desenvolvimento das actividades da 

rede numa lógica de co-criação, abrangendo todos os intervenientes, em 

particular o utilizador final, por via da criação de metodologias de living lab, a 

adoptar pela rede; 

h) Gerir a marca MOBI.E, estabelecendo normas para a sua utilização por parte 

dos municípios. 

Décima 

Confidencialidade 

Toda e qualquer informação de natureza técnico-científica trocada entre os membros do 

Consórcio relativamente ao objecto do presente contrato tem a natureza de informação 

confidencial. Nenhuma informação de tal cariz pode ser transmitida para o exterior do 

Consórcio, sem a prévia autorização de todas as Partes, limitação que se mantém para 

os membros que eventualmente denunciem o presente contrato. 

Décima Primeira 

Responsabilidade 

N.º1 - Nas relações internas, cada consorciado é responsável pelos atrasos, erros ou 

imperfeições que cometer ou provocar durante a execução das actividades e ainda pelo 

danos e/ou prejuízos que comprovadamente causar às restantes Partes e obriga-se, por 

si ou a expensas suas, a recuperar o atraso e a eliminar e/ou reparar os erros, 

imperfeições ou prejuízos que causar. 

N.º2 - Nas relações externas e perante terceiros, cada consorciado será responsável 

pelos prejuízos que, a qualquer título, lhes causar durante a execução do objecto do 

presente contrato. 

N.º3 - Para efeitos do disposto nos números anteriores, a referência a cada consorciado 

abrange os seus legais representantes bem como os seus trabalhadores e 

colaboradores. 
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Décima Segunda 

Distribuição de encargos 

N.º1 - Os encargos decorrentes das actividades desenvolvidas por cada membro serão 

suportados pelo mesmo. 

N.º2 - Os encargos que não se incluam no âmbito do número anterior serão suportados 

proporcionalmente pelas Partes, de acordo com o orçamento e as regras orçamentais 

aprovadas pelo Conselho Geral. 

Décima Terceira 

Cessão da posição contratual e subcontratação 

N.º1 - O presente Contrato é celebrado intuitu personae, sendo os direitos e obrigações 

que dele decorram para cada uma das Partes intransmissíveis, salvo o consentimento 

prévio e por escrito prestado por cada uma das restantes. 

N.º2 - As Partes acordam, desde já, que a eventual subcontratação da totalidade ou de 

parte das suas obrigações por algum ou alguns membros não afecta responsabilidade 

respectiva no âmbito deste contrato. 

Décima Quarta 

Propriedade 

A propriedade dos novos produtos, processos ou sistemas que venham a resultar dos 

trabalhos realizados no âmbito do Consórcio, será definida por acordo entre os 

consorciados, em função da contribuição de cada uma deles para o resultado. 

Capítulo III 

Organização interna 

Décima Quinta 

Conselho Geral 

N.º1 - É criado um Conselho Geral, composto por todos os membros do Consórcio, que 

devem designar um representante. 

N.º2 - Os membros do Consórcio far-se-ão representar por pessoas singulares a indicar 

em data prévia à da primeira reunião do Conselho Geral. 

N.º3 - Compete ao Conselho Geral:  

a) Estabelecer pressupostos, objectivos e metas inerentes ao funcionamento do 

Consórcio; 

b) Pronunciar-se quanto às linhas de orientação estratégica para as actividades do 

Consórcio; 

c) Aprovar o plano de actividades, bem como o modelo de financiamento do 

Consórcio; 

d) Aprovar o orçamento anual assim como as regras orçamentais; 

e) Deliberar sobre a exclusão ou sobre qualquer alteração à participação das 

Partes no Consórcio, a adesão de novos membros, bem como sobre as sanções 

a aplicar em caso de incumprimento das Partes; 
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f) Deliberar sobre alterações ao presente contrato; 

g) Orientar e fiscalizar a actuação do Gestor da Rede; 

h) Aprovar as contas periódicas e finais do Consórcio elaboradas pelo Gestor da 

Rede; 

i) Nomear o Gestor da Rede. 

Décima Sexta 

Funcionamento do Conselho Geral 

N.º1 - As reuniões do Conselho Geral terão lugar rotativamente em cada um dos 

municípios outorgantes, por ordem alfabética. 

N.º2 - As reuniões do Conselho Geral realizar-se-ão com frequência bimensal, mediante 

convocação do Gestor da Rede ou a requerimento de pelo menos 3 membros, 

efectuada com uma antecedência mínima de 10 dias úteis, através de mensagem de 

correio electrónico, incluindo em tal comunicação a data, hora e a ordem de trabalhos 

proposta para a reunião, com exacta identificação das matérias que a integram. 

N.º3 - Para efeitos do disposto no número anterior e antes de cada convocatória, o 

Gestor da Rede deve combinar previamente a data de cada reunião com o 

representante do membro do Consórcio onde a mesma terá lugar. 

N.º4 - Não poderão ser tomadas deliberações sobre matéria estranha à ordem de 

trabalhos, salvo se todos os membros do Conselho Geral estiverem presentes e 

concordarem com o aditamento. 

N.º5 - O Conselho Geral só poderá deliberar com a presença de, pelo menos, 3/4 (três 

quartos) dos seus membros. 

N º6 - As deliberações do Conselho Geral serão tomadas por maioria qualificada de 4/5 

(quatro quintos) dos membros presentes.  

N.º7 - Caso um membro não compareça a uma reunião devidamente convocada na 

qual deve ser discutida qualquer assunto que lhe diga especialmente respeito, a 

discussão do referido assunto ficará adiada para a reunião seguinte do Conselho Geral. 

Caso o referido membro não compareça na reunião seguinte, poderão os outros 

validamente deliberar sobre o assunto em causa, ficando o ausente plenamente 

vinculado por essa deliberação. 

N.º 8 - Ao representante do município onde tenha lugar a reunião do Conselho Geral 

compete: 

a) A condução da reunião do Conselho; 

b) A elaboração do projecto da acta da reunião;  

c) O envio, no prazo de 10 dias após cada reunião, de cópia do projecto da acta da 

reunião a todos os membros que tenham estado presentes na mesma, para 

eventual apresentação de reclamações em 5 dias; 

d) A decisão em 10 dias sobre as reclamações apresentadas ao projecto da acta; 
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e) A transcrição da acta para o competente livro de actas e a assinatura da mesma, 

que se tem por aprovada em conformidade com o resultado da fase das 

reclamações; 

f) O envio da acta a todos os membros do Consórcio, ausentes e presentes na 

reunião. 

Décima Sétima 

Unidade de Coordenação 

N.º 1 - É criada uma Unidade de Coordenação, presidida pelo Gestor da Rede, 

composta por um representante dos municípios da região Norte, um representante dos 

municípios da região Centro, um representante dos municípios da região Lisboa, um 

representante dos municípios das regiões Alentejo e Algarve, e um representante da 

INTELI. 

N.º 2 - Os representantes dos agrupamentos de municípios referidos no nº1, são 

escolhidos pelos representantes desses municípios no Conselho Geral, em reuniões 

sectoriais convocadas para o efeito pelo Gestor da Rede, sendo o representante da 

INTELI indicado por esta até à realização da primeira reunião da Unidade de 

Coordenação. 

N.º 3 - A escolha será feita, preferencialmente por consenso, recorrendo-se na sua 

ausência a votação de entre as pessoas indicadas pelos diversos municípios para o 

efeito e apurando-se o resultado por maioria simples.  

N.º 4 - A Unidade de Coordenação ocupar-se-á de todos os assuntos que lhe forem 

submetidos por qualquer das Partes e que não estejam, pelo presente contrato, 

atribuídos ao Gestor da Rede.  

N.º 5 - Em especial, é da exclusiva responsabilidade da Unidade de Coordenação, para 

além de todas as demais deliberações incluídas no âmbito da sua competência por 

outras disposições deste contrato ou da Lei: 

a) Estabelecer e controlar o plano detalhado dos trabalhos e definir a repartição 

concreta de tarefas pelos membros do Consórcio de acordo com o plano de 

actividades aprovado pelo Conselho Geral; 

b) Deliberar sobre a forma de sanar a falta de cumprimento pontual, por qualquer 

das Partes, das suas obrigações previstas neste Contrato, ou reconhecer a 

impossibilidade de a Parte cumprir tais obrigações;  

c) Definir e implementar um Plano de Comunicação transversal, que abranja todos 

os municípios outorgantes, e articulado com os planos de comunicação locais. 

Décima Oitava 

Funcionamento da Unidade de Coordenação 

N.º 1 - As reuniões e trabalhos da Unidade de Coordenação terão lugar na sede do 

Gestor de Rede. 
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N.º 2 - As reuniões da Unidade de Coordenação ocorrerão mensalmente, mediante 

convocação do Gestor da Rede, efectuada com uma antecedência mínima de 5 dias 

úteis, através de mensagem de correio electrónico, incluindo em tal comunicação a 

data, hora e a ordem de trabalhos proposta para a reunião, com exacta identificação 

das matérias que a integram. 

N.º 3 - Não poderão ser tomadas deliberações sobre matéria estranha à ordem de 

trabalhos, salvo se todos os membros da Unidade de Coordenação estiverem presentes 

e concordarem com o aditamento. 

N.º 4 - A Unidade de Coordenação só poderá reunir com a presença da maioria dos 

seus membros.  

N.º 5 - Para além da convocação das reuniões, compete ao Gestor da Rede, no âmbito 

da Unidade de Coordenação: 

a) A escolha da ordem de trabalhos das reuniões e a inclusão na mesma de 

matérias pretendidas por algum dos membros 

b) A condução das reuniões; 

c) A elaboração da acta das reuniões;  

d) O envio da acta devidamente aprovada e assinada por todos os presentes a 

todos os membros do Consórcio, ausentes e presentes na reunião. 

N.º 6 - As deliberações da Unidade de Coordenação serão tomadas por maioria de 3/4 

(três quartos) dos membros presentes e vinculam todos os membros. 

Décima Nona 

Gestor da Rede 

N.º1 - O Gestor da Rede será nomeado pelo Conselho Geral. 

N.º2 - Sem prejuízo de outras funções que lhe sejam conferidas nos termos do presente 

Contrato, caberá ao Gestor da Rede: 

a) Promover as medidas necessárias à execução do objecto do presente Contrato; 

b) Organizar a cooperação entre as Partes na realização do objecto do Consórcio; 

c) Executar as deliberações do Conselho de Geral e da Unidade de Coordenação; 

d) Supervisionar e coordenar os contributos das Partes para a elaboração e 

apresentação de todos os actos, documentos e assuntos objecto do presente 

Contrato; 

e) Propor ao Conselho de Geral as medidas que se tornem necessárias sempre 

que se verifiquem atrasos ou se o nível de progresso das actividades for 

demasiado lento; 

f) Fornecer ao Conselho de Geral nas reuniões deste órgão toda a informação 

actualizada sobre os progressos realizados e sobre todos e quaisquer assuntos 

relevantes relativos ao objecto do presente Contrato; 

g) Elaborar e submeter ao Conselho de Geral as contas periódicas e finais do 

Consórcio; 
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h) Convocar as reuniões do Conselho de Geral e da Unidade de Coordenação; 

i) Dar seguimento a qualquer outro assunto especificamente previsto ou atribuído 

ao Gestor da Rede, nos termos deste Contrato; 

j) Representar o Consórcio, activa e passivamente, perante terceiras entidades e 

perante o organismo responsável pela análise, acompanhamento, fiscalização, 

controlo e auditoria dos projectos no âmbito dos Programas financiadores a que 

o Consórcio concorra, nos termos das procurações a outorgar pelas Partes, 

sendo interlocutor privilegiado enquanto Gestor da Rede, e neste âmbito 

assegurará a transmissão de informação e diligências por si desenvolvidas aos 

restantes consortes. 

N.º3 - O Gestor da Rede não será remunerado pelo desempenho das suas funções, 

pelo que apenas poderá ser responsabilizado no exercício das suas funções em caso 

de dolo ou negligência grosseira. 

Capítulo IV 

Denúncia, Incumprimento, Resolução e Extinção 

Vigésima 

Denúncia 

Caso algum dos consorciados pretenda desvincular-se do presente contrato antes do 

respectivo termo e denunciá-lo unilateralmente, poderá fazê-lo desde que, 

cumulativamente: 

a) A saída do Consórcio não ponha em causa a manutenção do projecto que lhe 

subjaz; 

b) Comunique a sua decisão aos demais membros do Consórcio com uma 

antecedência mínima de 90 (noventa) dias relativamente à data em que 

pretenda que os efeitos da denúncia se produzam, mediante comunicação 

escrita por um dos meios previstos na cláusula vigésima quarta. 

Vigésima Primeira 

Incumprimento e Resolução 

N.º 1 - No caso de incumprimento das obrigações resultantes do presente contrato por 

parte de um dos membros, deverão os outros, mediante deliberação da Unidade de 

Coordenação, notificá-lo das medidas a adoptar para o suprimento da falta bem como 

do prazo para o fazer. 

N.º 2 - Se o membro faltoso não realizar as medidas que lhe forem indicadas no 

decurso do prazo fixado, caberá aos restantes membros não faltosos empreender todas 

as diligências necessárias para minimizar ou evitar os efeitos do incumprimento do 

faltoso. 

N.º 3 - Em alternativa ao disposto no número um, podem os restantes membros do 

Consórcio optar por resolver imediata e automaticamente o presente contrato em 

relação ao faltoso, mediante envio de declaração escrita e assinada por todos, os quais 
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tomarão, simultaneamente, as providências necessárias para eliminar, na medida do 

possível, as consequências do incumprimento. 

N.º 4 - Em qualquer dos casos, os membros não faltosos terão direito a ser 

indemnizados pelos prejuízos causados pelo membro faltoso. 

N.º 5 - Se duas ou mais Partes forem responsáveis pelo referido incumprimento, cada 

uma delas responderá perante as outras ou perante terceiros na proporção das 

respectivas culpas. 

N.º 6 - Se algum dos membros for excluído do Consórcio, ficará obrigado a prestar aos 

restantes membros tudo o que detiver no sentido de permitir a estes ou a terceiros a 

continuação da execução dos trabalhos associados ao Consórcio. 

Vigésima Segunda 

Extinção do Consórcio 

O Consórcio extingue-se: 

a) Pelo decurso do prazo fixado no contrato ou das suas prorrogações; 

b) Pela realização do seu objecto ou por este se tornar impossível; 

c) Por acordo unânime dos membros; 

d) Por se extinguir a pluralidade dos seus membros; 

e) Por qualquer outra causa prevista no contrato. 

Capítulo V 

Disposições finais gerais 

Vigésima Terceira 

Alterações ao contrato 

O presente contrato só poderá ser alterado por deliberação unânime de todos os 

membros do Consórcio, nos termos do número sete da cláusula décima sexta, devendo, 

nesse caso, as alterações revestir a forma escrita, sendo tal documento assinado por 

todos, onde se faça menção expressa das cláusulas alteradas. 

Vigésima Quarta 

Comunicações 

N.º1 – Quaisquer comunicações entre as Partes serão efectuadas para os endereços 

constantes do início do presente Contrato, e aquelas para o Conselho Geral, a Unidade 

de Coordenação e o Gestor da Rede serão efectuadas para os endereços a definir na 

primeira reunião do Conselho Geral. 

N.º2 – Quaisquer notificações ou outras comunicações a que haja lugar nos termos e 

condições deste Contrato serão feitas por escrito, considerando-se devidamente 

efectuadas quando enviadas por correio registado, telecópia ou correio electrónico ou 

entregues por mão própria, para o endereço acima referido da Parte a ser notificada e, 

salvo no caso de entrega por mão e excepto prova em contrário, serão consideradas 

como tendo sido efectuadas no dia útil seguinte ao dia em que as mesmas foram 

enviadas por comunicação postal, telecópia ou correio electrónico. 
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Vigésima Quinta 

Resolução de Conflitos 

N.º 1 – Caso surja um diferendo entre as Partes em matéria de aplicação, interpretação 

ou integração do presente Contrato, as Partes comprometem-se a estabelecer uma fase 

pré-contenciosa nos termos dos números seguintes, com vista a solucionar o litígio. 

N º 2 – A fase pré-contenciosa iniciar-se-á com a comunicação escrita pela Parte ou 

Partes reclamantes à outra ou outras, identificando o diferendo em causa e 

concomitantemente pedindo a convocação de uma reunião da Unidade de 

Coordenação em dia e hora que na comunicação se indiquem, com vista ao 

estabelecimento de um acordo que vise a resolução do diferendo. 

N.º 3 – Se, sem justificação razoável, qualquer membro da Unidade de Coordenação 

não comparecer à reunião convocada nos termos do n.º 2, e bem assim no caso de na 

reunião que se realizar não ser alcançado acordo que resolva o diferendo, a Parte ou 

Partes que se considerem lesadas poderão submeter o litígio a um Tribunal Arbitral, 

mas a pendência da arbitragem não implicará a suspensão dos direitos e obrigações 

que decorrem para cada uma das Partes deste Contrato. 

N.º 4 – O Tribunal Arbitral será constituído e funcionará de acordo com os 

Regulamentos do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria 

Portuguesa, também designado por Centro de Arbitragem Comercial, por três árbitros 

nomeados de acordo com esses Regulamentos e de acordo com o direito aplicável ao 

Contrato. 

N.º 5 – A arbitragem terá lugar em Lisboa, no local que for escolhido pelo Árbitro 

Presidente. 

N.º 6 – Os encargos resultantes do processo, nomeadamente os honorários e despesas 

dos árbitros, os encargos administrativos do processo e as despesas com a produção 

da prova compreendida no art. 70, número 4, do "Regulamento de Custas e Preparos 

do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa" serão 

repartidas pelas Partes na proporção do decaimento, suportando cada membro as 

respectivas custas de Parte (advogados, peritos, despesas, etc.). 

N.º 7 – A decisão arbitral não admitirá recurso. 

N.º 8 – A língua usada será a portuguesa, mas as Partes reconhecem que os 

documentos, salvo quando os originais estejam redigidos em língua portuguesa, 

poderão ser apresentados em língua inglesa. 

Vigésima Sexta 

Lei Aplicável e Casos Omissos 

N.º 1 – O presente Contrato rege-se pelas disposições aplicáveis da lei portuguesa. 

N.º 2 – Em tudo o que não estiver especificamente previsto neste Contrato, observar-

se-á o disposto no Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de Julho, ao abrigo do qual é 

celebrado o presente Contrato. 
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*** 

Por corresponder à vontade das Partes, vai o presente ser assinado por todas, dele se 

fazendo um original que fica em poder do Gestor de Rede e vinte cinco cópias, 

destinando-se cada uma às restantes Partes.  

Santarém, ___ de Setembro de 2009 

*** 

Considerando que, de acordo com o estipulado na alínea h) do n.º2 do artigo 64.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, compete à Câmara Municipal colaborar no apoio a 

programas e projectos de interesse municipal, em parceria com outras entidades da 

administração central, a Câmara, após análise do assunto, deliberou por unanimidade  

aprovar a proposta de acordo em epígrafe e conceder poderes ao Senhor Vereador 

Eng.º Fernando Carvalho para o outorgar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.4. Projecto «Há Música na Cidade». Pedido de apoi o do Jornal de Leiria  

DLB N.º 1567/09  | É presente em reunião de Câmara um pedido de apoio do Jornal de 

Leiria (ENTFE.2009/4391) para a realização do projecto «Há Música na Cidade», a 

decorrer no Centro Histórico de Leiria, no próximo dia 26 de Setembro. 

Este projecto, inserido nas comemorações do 25.º aniversário do Jornal de 

Leiria, consiste em espalhar em 15 pontos da zona histórica de Leiria vários músicos 

para animar as ruas da cidade. Deste modo, será traçado um percurso musical que 

pode ser percorrido por todas as pessoas, assistindo gratuitamente a diversos 

concertos musicais. No final do dia decorrerá um cortejo musical no Centro Histórico de 

Leiria com concentração final na Praça Rodrigues Lobo, onde se fecha com um 

concerto. 

No âmbito deste projecto, juntar-se-ão à música, a dança e o teatro, com 

pequenas demonstrações destas artes junto dos músicos. 

Como parceiros da organização encontram-se o Orfeão de Leiria, a SAMP, o Te 

Ato e o Colectivo A9). Foram ainda convidadas Bandas Filarmónicas, Escolas de Dança 

e Grupos de Teatro do Concelho de Leiria 

Considerando: 

O Município de Leiria e o Jornal de Leiria partilham o interesse comum em 

animar o Centro Histórico de Leiria, proporcionando aos cidadãos leirienses um 

contacto estreito com a música, a dança e o teatro. 

A vantagem em reforçar o Centro Histórico de Leiria como uma plataforma de contacto 

entre a população, os comerciantes e as entidades artísticas e de ensino artístico. 

A responsabilidade social dos órgãos de informação regionais no sentido de 

proporcionar condições para a efectivação daquelas plataformas. 
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Propõem que o Município de Leiria apoie e coopere com a organização do 

projecto «Há Música na Cidade», através da concessão de apoios logísticos e de 

autorizações para ocupação da via pública. 

Programa / Alinhamento 

— 14h30: Inicio dos diversos concertos (30 minutos cada) 

— 15h30: Atelier de Música para Crianças (Espaço Palmo e Meio) 

— 17h30: Atelier de Dança para Crianças (Espaço Palmo e Meio) 

— 21h30: Inicio do Cortejo musical 

— 22h30: Parada do cortejo 

— 23h00: Encerramento 

Espaços Musicais 

— Ponto 1: Espaço Central - Praça Rodrigues Lobo 

— Ponto 2: Rua da Graça 

— Ponto 3: Livraria Arquivo 

— Ponto 4: Sede a9)))) (Rua Comandante João Belo) 

— Ponto 5: Terreiro (Largo Cândido Reis) 

— Ponto 6: “Rua Direita” 

— Ponto 7: “Rua Direita” junto ao restaurante Porto Artur 

— Ponto 8: “Rua Direita” junto ao restaurante Malagueta 

— Ponto 9: Igreja da Misericórdia [Destinado a Grupos Corais] 

— Ponto 10: Largo da Sé 

— Ponto 11: Largo do Gato Preto 

— Ponto 12: Largo do Papa 

— Ponto 13: Jardim Luís de Camões 

— Ponto 14: Fonte Luminosa 

— Ponto 15: Mercado Santana 

— Cortejo musical: Kumpania Algazarra 

Assim, foram desencadeados a vários níveis os procedimentos necessários à 

boa concretização desta iniciativa: 

De acordo com as deliberações 1520/05 e n.º 1523/05 do despacho de 

delegação de competências da Senhora Presidente da Câmara, de 3 de Novembro de 

2005, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 65.º e do n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, e de acordo com a subdelegação de competências lhe 

conferidas pela Senhora Presidente em despacho de 4 de Novembro de 2005, prevista 

no n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de Dezembro, a Senhora 

Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães proferiu, no dia 8 de Setembro despacho de 

autorização para a realização dos espectáculos musicais na via pública e emissão das 

licenças especiais de ruído. 

De forma a possibilitar a realização do evento, a organização solicita o 

encerramento ao trânsito, entre as 13h00 e as 24h00, da área do Centro Histórico 

delimitada pelos seguintes arruamentos: Largo Cândido dos Reis, Rua Barão de 
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Viamonte, Largo da Sé, Rua D. Sancho I, Largo Cónego Maia, Largo 5 de Outubro de 

1910, Praça Goa Damão e Diu, Rua João de Deus, Rua Engenheiro Duarte Pacheco, 

Rua Comandante João Belo e Rua Gomes Freire. Os arruamentos aqui apresentados 

ficarão encerrados ao trânsito com excepção da Rua Comandante João Belo, que será 

transitável entre a Rua de Alcobaça e a Rua Machado Castro. 

Relativamente ao apoio logístico para a realização do projecto «Há Música na 

Cidade», propôs-se a atribuição do seguinte: 

— Cedência de 100 cadeiras, a colocar nos locais solicitados pela organização; 

— Transporte e montagem dos módulos do estrado/palco de 0,50 m nos locais 

solicitados pela organização; 

— Cedência de corrente eléctrica nos seguintes locais: Largo Cândido dos Reis; 

Praça Rodrigues Lobo; Largo 5 de Outubro de 1910, junto ao Edifício Banco de 

Portugal; Jardim Luís de Camões (na entrada pelo Largo do Papa) e Fonte 

Luminosa, para ligação dos equipamentos e infra-estruturas necessários à 

realização da actividade; 

— Cedência do equipamento necessário para as alterações ao trânsito; 

— Solicitação de reforço policial durante a realização do evento; 

— Limpeza dos arruamentos do Centro Histórico entre o fecho dos bares e o início 

do evento. 

Para além dos apoios logísticos anteriormente listados, propõe-se a autorização de 

realização de horas extraordinárias inerentes à concretização dos diversos serviços, a 

executar pelos funcionários afectos à DECVOA e indicados pelo respectivo Chefe de 

Divisão Eng.º Francisco Morais. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

na alínea g) do n.º 2, do artigo 20.º, da Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro, com a alínea 

b) do n.º 4 do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, deliberou por 

unanimidade apoiar o Jornal de Leiria, através de: 

Prestar apoio logístico à organização, nos termos da proposta apresentada, bem 

como autorizar a realização das horas extraordinárias inerentes à concretização dos 

diversos serviços, a executar pelos funcionários afectos à DECVOA e indicados pelo 

respectivo chefe de Divisão Eng.º Francisco Morais. 

Autorizar as alterações ao trânsito necessárias para a realização do projecto 

«Há Música na Cidade». 

Mais deliberou  que seja dado conhecimento da deliberação à PSP, assim como 

às diversas entidades, serviços públicos ou concessionárias, que possam ser afectadas 

pelas alterações ao trânsito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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8.5. Pagamento de facturas à EDP – Distribuição de Energia, SA 

DLB N.º 1568/09  | Retirado. 

 

 

Ponto nove 
��  Gabinete de apoio à Vereadora Eng.ª  I sabel  Gonçalve s  

 

Protocolo de colaboração entre a Santa Casa de Mise ricórdia de Leiria, IPSS e o 

Município de Leiria 

DLB N.º 1569/09  | Presente a minuta do Protocolo de Colaboração entre a Santa Casa 

de Misericórdia de Leiria e o Município de Leiria, que a seguir se transcreve: 

«PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LEIRIA E O 

MUNICÍPIO DE LEIRIA 

Considerando a dimensão do projecto Centro Médico Desportivo criado na unidade 

hospitalar «Hospital D. Manuel de Aguiar», em Leiria, de que é proprietária a Santa 

Casa de Misericórdia de Leiria, com o qual se pretende que venha a colmatar uma 

lacuna existente e muito sentida no concelho de Leiria, especialmente num momento 

em que a cidade se encontra dotada de infra-estruturas desportivas de altíssima 

qualidade; 

Considerando a abrangência deste projecto, quer ao nível de recursos 

financeiros quer ao nível da população a servir, nomeadamente aquela que não se 

encontra integrada em estruturas desportivas; 

Considerando a importância que assume, num contexto de responsabilidade social, a 

constituição de protocolos de colaboração para o efeito, com entidades quer públicas 

quer privadas. 

Entre a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LEIRIA, Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS), com sede na Rua Nossa Senhora da Encarnação, 

freguesia e concelho de Leiria, pessoa colectiva n.º 500 848 963, aqui legalmente 

representada pelo seu Provedor, Dr. Fernando Alberto Lopes dos Santos, casado, 

natural da freguesia de Leiria, portador do Bilhete de Identidade n.º 2424070, emitido 

em 11/02/2004, pelos Serviços de Identificação de Leiria, no uso das competências 

definidas no artigo ____________ dos respectivos Estatutos, como primeira outorgante, 

e o MUNICÍPIO DE LEIRIA, NIPC 505 181 266, com sede no Largo da República, na 

cidade de Leiria, representado pela Senhora Presidente da Câmara Municipal de Leiria, 

no uso dos poderes conferidos pela deliberação camarária de ___/___/____, como 

segunda outorgante, é celebrado, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o presente protocolo de colaboração, o qual 

passará a reger-se pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
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Objecto do Protocolo 

O presente protocolo tem por objecto o desenvolvimento regional do apoio a 

desportistas, a agentes desportivos, a praticantes desportivos e a cidadãos praticantes 

de actividade física em geral, mediante a prestação de cuidados no âmbito da medicina 

desportiva. 

Cláusula Segunda 

Centro de medicina desportiva 

O Centro Médico Desportivo instalado na unidade hospitalar “Hospital D. Manuel de 

Aguiar”, de que é proprietária a primeira outorgante, é composto por sala de espera com 

recepção e acesso próprio e independente, 2 gabinetes médicos, 1 gabinete de 

avaliação/testes, ginásio de fisioterapia, salas de electroterapia e massagem, tudo 

complementado de piscina, bem como com direito de acesso a todas as valências 

hospitalares existentes. 

Cláusula Terceira 

Valências 

O Centro Médico Desportivo comporta as valências que se seguem e cujos conteúdos 

constituem o Anexo I ao presente Protocolo e dele faz parte integrante:  

a) Saúde específica desportiva; 

b) Análise da capacidade de aptidão desportiva profissional (alta competição); 

c) Tratamento das lesões desportivas;  

d) Formação e informação na área da medicina desportiva. 

Cláusula Quarta 

Interdisciplinariedade 

Cada valência do Centro Médico Desportivo, identificada na cláusula anterior, é 

composta por uma equipa interdisciplinar de profissionais, cujas especialidades médicas 

se encontram descritas no Anexo II ao presente Protocolo e dele faz parte integrante. 

Cláusula Quinta 

Obrigações da Primeira Outorgante 

1. No âmbito do presente Protocolo, a Primeira Outorgante obriga-se a: 

a) Apoiar os desportistas, os agentes desportivos, os praticantes desportivos no 

âmbito do desporto federado e os cidadãos praticantes de actividade física em geral, 

designadamente os incluídos no Programa Viver Activo, mediante a prestação de 

cuidados no âmbito da medicina desportiva, a acordar entre as partes.  

b) Complementar o serviço prestado pelo Centro Médico Desportivo com o 

recurso privilegiado aos serviços existentes na unidade hospitalar “Hospital D. Manuel 

de Aguiar” em Leiria, de que é proprietária, nomeadamente ao serviço de imagiologia, ao 

serviço de laboratório/análises clínicas e às consultas externas, e, ainda, a dispensar 

recursos logísticos, nomeadamente salas de reuniões, salas de formação, entre outras. 



1861 (94)  

CMLeiria/Acta n.º 21, de 2009.09.15 

Im-DA-15-09_A0 

 

c) Afixar, em local de acesso ao público, cópia do presente protocolo rubricado 

pelos intervenientes. 

Cláusula Sexta 

Obrigações da Segunda Outorgante 

A Segunda Outorgante compromete-se a apoiar as actividades desenvolvidas pelo 

Centro Médico Desportivo, mediante a atribuição de um subsídio anual de valor a 

concretizar em documento próprio, com respeito pelas regras constantes do Programa 

de Apoio ao Associativismo Desportivo. 

Cláusula Sétima 

Acompanhamento 

Assiste à Segunda Outorgante o direito a publicitar o presente protocolo e de 

acompanhar a execução rigorosa do seu cumprimento. 

Cláusula Oitava 

Vigência 

O presente protocolo vigora desde a data da sua assinatura e tem a duração de três 

anos, renovável por iguais períodos de tempo. 

Cláusula Nona 

Denúncia 

O presente protocolo pode ser denunciado a qualquer momento, por vontade de 

qualquer das partes, desde que a outra seja avisada por escrito com, pelo menos, 

sessenta dias de antecedência, e sem prejuízo das actividades ou acções em curso à 

data da cessação, que deverão continuar nos termos e prazos estabelecidos até à sua 

integral conclusão. 

Cláusula Décima  

Alterações ao protocolo 

As alterações ao presente protocolo só podem ser feitas por acordo mútuo das partes 

e mediante adenda, a qual passará sempre a fazer parte integrante do mesmo. 

Cláusula Décima Primeira 

Disposições finais 

As situações não previstas no presente protocolo, bem como as dúvidas suscitadas na 

aplicação do mesmo, serão resolvidas conjuntamente pelas outorgantes. 

*** 

Este protocolo, isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) do artigo 

6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo, composto por quatro páginas, e pelos Anexo I e Anexo II, 

que dele passam a fazer parte integrante, é feito em duplicado, valendo a cópia como 

original, e devidamente assinado pelas partes, depois de declararem ter lido, 

compreendido e aceite todas as suas cláusulas. 

Leiria, ____, de ____________ de 2009. 
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Pela Santa Casa da Misericórdia de Leiria | O Provedor da Santa Casa da Misericórdia 

Pelo Município de Leiria | A Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Isabel 

Damasceno Campos» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea b) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  

concordar o teor da minuta de protocolo de colaboração a celebrar entre a Santa Casa 

de Misericórdia de Leiria e o Município de Leiria. 

Mais deliberou  conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara para outorgar 

o referido protocolo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 
��  Gabinete de apoio à Vereadora Dra.  Neusa Magalhães  

 

10.1. Expropriação das parcelas necessárias à reali zação da operação de 

loteamento para a futura instalação do Parque Empre sarial de Monte Redondo, 

Leiria 

DLB N.º 1570/09  | Na sequência da deliberação datada de 26 de Maio de 2009, a 

Câmara Municipal foi informada pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento 

Económico de que dispõe já dos relatórios da avaliação das parcelas de terreno n.os  92, 

94, 95, 98, 99, 118, 125, 160 e 169, destinados à instalação do Parque Empresarial de 

Monte Redondo - 1.ª Fase. 

A Câmara, depois de analisar o processo administrativo respectivo, bem como 

os relatórios da previsão dos encargos com a expropriação apresentados pelo perito da 

lista oficial, deliberou por unanimidade  concordar com o teor dos mesmos, em 

especial com os valores deles constantes, ficando estes últimos a seguir transcritos. 

Mais deliberou ao abrigo do disposto nos artigos 137.º e 148.º do Código do 

Procedimento Administrativo, proceder à reforma e à rectificação da deliberação por si 

tomada em sua reunião de 22 de Julho de 2008, relativa à resolução de requerer, ao 

abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 10.º do Código das Expropriações, aprovado pela 

Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro, a declaração de utilidade pública da expropriação 

das parcelas destinadas à instalação do Parque Empresarial de Monte Redondo - 1.ª 

Fase, cujos números acima ficaram indicados, em conformidade com o solicitado pela 

Direcção-Geral das Autarquias Locais, passando a ter a seguinte redacção: 

I. CAUSA DA UTILIDADE PÚBLICA A PROSSEGUIR E A NORM A HABILITANTE 

A) CAUSA DA UTILIDADE PÚBLICA A PROSSEGUIR 

1. O concelho de Leiria, pela sua localização geográfica, beneficia de uma posição 

estratégica que lhe permite uma fácil articulação entre o Norte e o Sul do País, 
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funcionando como ponto de intermediação entre Lisboa e Porto, os dois principais pólos 

de desenvolvimento económico. Em parte devido à sua centralidade geográfica, o 

concelho de Leiria é um território atractivo, caracterizado por um forte dinamismo 

industrial e empresarial, por uma grande diversidade económica e por uma assinalável 

tradição de internacionalização, que afecta 41,1% da sua população activa empregada 

ao sector secundário, de acordo com o último census realizado. 

2. O Parque Empresarial de Monte Redondo - 1.ª Fase beneficiará de uma excelente 

localização, favorecida por acessos rodoviários, ferroviários (futuros e actuais) e 

marítimos, já que se situa na freguesia de Monte Redondo, no limite do norte concelho, 

a 18km da cidade de Leiria, junto à EN109 e ao nó de Monte Redondo na A17. 

Encontra-se, ainda, próximo das linhas ferroviárias do Norte e do Oeste, bem como do 

porto marítimo da Figueira da Foz, do qual dista cerca de 30km (por auto-estrada). 

3. Para além da sua excelente localização geográfica, o Parque Empresarial de 

Monte Redondo - 1.ª Fase irá disponibilizar espaços dotados de infra-estruturas e de 

equipamentos complementares de elevada qualidade, integrados num projecto que 

respeita as normas ambientais, permitindo às empresas fazer uma escolha ajustada às 

suas necessidades específicas. 

4. A par da elevada qualidade dos espaços a disponibilizar, o Parque Empresarial de 

Monte Redondo - 1.ª Fase terá uma estrutura de gestão inovadora, que não só irá 

cuidar do espaço físico do parque como irá apoiar e acompanhar as empresas nele 

instaladas, nomeadamente através da disponibilização de uma série de serviços 

complementares, numa lógica integrada de rede com vista a auxiliar, facilitar e qualificar 

a actividade empresarial. 

5. O sentido de concentração prosseguido pelo projecto do Parque Empresarial de 

Monte Redondo - 1.ª Fase irá fomentar e facilitar o desenvolvimento de sinergias, 

criando um espírito de cooperação e articulação entre as empresas numa lógica de 

complementaridade, de que resultarão vantagens competitivas e ganhos de 

produtividade. 

6. O Parque Empresarial de Monte Redondo - 1.ª Fase assume, ainda, um claro 

compromisso com as exigências ao nível do ordenamento do território, ao operar como 

um espaço autónomo, ordenado e funcional, que contribuirá não apenas para a fixação 

de empresas sedeadas no concelho de Leiria, mas também para a relocalização 

adequada de empresas, actualmente mal localizadas, cuja implantação constitui um dos 

entraves ao seu desenvolvimento. 

7. Para além de constituir um factor de ordenamento do território, o Parque 

Empresarial de Monte Redondo - 1.ª Fase assume-se claramente como um elemento 

estruturante para o desenvolvimento local e regional que, ao contribuir para a fixação de 

empresas no concelho, potenciará igualmente a criação de emprego e a fixação da 

população. 
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8. Permitirá, ainda, fixar na região mão-de-obra qualificada, nomeadamente os 

jovens qualificados pelo IPL – Instituto Politécnico de Leiria, situado a escassos 

quilómetros, oferecendo-lhes uma oportunidade de emprego em empresas activas e 

empreendedoras, como as que compõem o tecido empresarial de Leiria e que 

procurarão certamente fixar-se neste parque empresarial.  

9. O Parque Empresarial de Monte Redondo – 1.ª Fase, para além de potenciar a 

fixação de população irá, paralelamente, atrair um conjunto de investimentos em torno 

da zona industrial, quer ao nível de estruturas de apoio ao parque quer ao nível de 

complexos habitacionais a que estarão associadas áreas verdes e outras estruturas de 

lazer e serviços, as quais irão necessariamente contribuir para a qualidade de vida da 

população da região.  

Pelos motivos expostos, fácil é de reconhecer que os terrenos destinados à 

instalação do Parque Empresarial de Monte Redondo - 1.ª Fase gozam de uma 

singularidade que os tornam ímpares no concelho de Leiria e, tanto assim é, que a 

previsão do seu uso, ocupação e transformação como espaço industrial, desde logo, foi 

acolhida pelo Regulamento do Plano Director Municipal de Leiria em vigor. 

Nestes termos, a Câmara Municipal entende estarem reunidos os requisitos para que 

esta infra-estrutura e os fins por si prosseguidos sejam considerados de interesse 

público para o concelho de Leiria e para a própria região, sendo um factor de atracção 

de investimento, e, consequentemente, de promoção do desenvolvimento social, 

económico e do ordenamento do território. 

B) NORMA HABILITANTE 

A Câmara Municipal dispõe de competência para requerer a declaração de utilidade 

pública, em face das previsões das normas constantes da alínea o) do artigo 28.º do 

Decreto-lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, que atribui aos órgãos municipais no 

domínio do apoio ao desenvolvimento local, competência para participar em programas 

de incentivo à fixação de empresas, e da alínea c) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei 169/99, 

de 18 de Setembro, que confere à Câmara Municipal a faculdade de propor a 

declaração de utilidade pública para efeitos de expropriação. 

II. BENS A EXPROPRIAR, PROPRIETÁRIOS E DEMAIS INTER ESSADOS 

CONHECIDOS 

A) As parcelas a expropriar situam-se na freguesia de Monte Redondo e passam a ser 

identificadas no mapa síntese em anexo presente acta e dela passa a fazer parte 

integrante (ANEXO E). 

B) PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS PARCELAS A EXPROPRIAR 
A localização das parcelas de terreno a expropriar consta da planta, que constitui o 

(ANEXO F) à presente acta e dela passa a fazer parte integrante. 

III. PREVISÃO DOS MONTANTES DOS ENCARGOS A SUPORTAR  COM A 
EXPROPRIAÇÃO 
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De acordo com os relatórios apresentados pelo perito da lista oficial escolhido pela 

Câmara Municipal em sua reunião de 26 de Maio de 2009, os montantes dos encargos 

a suportar com a expropriação encontram-se discriminados da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. O PREVISTO EM INSTRUMENTO DE GESTÃO TERRITORIAL  PARA OS 

IMÓVEIS E PARA A SUA ZONA DE LOCALIZAÇÃO 

De acordo com o previsto no Plano Director Municipal de Leiria em vigor e em proposta 

de revisão, as parcelas de terreno a expropriar situam-se em espaço industrial, 

conforme consta da planta, que constitui anexo à presente acta e dela passa a fazer 

parte integrante (ANEXO G). 

Na sequência do anteriormente deliberado, a Câmara, por último, deliberou por  

unanimidade : 

1) Requerer, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 19.º do Código das 

Expropriações, atendendo ao interesse público que reveste a instalação do Parque 

Empresarial de Monte Redondo - 1.ª Fase como ficou demonstrado com os 

fundamentos constantes do ponto I. A) da presente deliberação, seja concedida 

autorização à Câmara Municipal de Leiria para tomar posse administrativa dos bens a 

expropriar. 

2) Os bens a expropriar destinam-se à construção e promoção do Parque Empresarial 

de Monte Redondo -1.ª Fase, que incide sobre uma área total de 98.182,05 m2, cujo 

projecto de loteamento deu entrada na Câmara Municipal de Leiria, em 2 de Março de 

2006, sob o número LOT 03-3/06, em que é requerente e promotora a sociedade 

“GestinLeiria – Parques Empresariais de Leiria, S.A.”  

3) Promover, nos termos do artigo 11.º do Código das Expropriações, a audiência dos 

interessados relativamente a cada um dos bens a expropriar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Identificação da Parcela Avaliada 
 

Montante do encargo a 
suportar com a 

expropriação de acordo 
com os respectivos 

relatórios de Avaliação 

Parcela n.º 92 €26.402,71 

Parcela n.º 94 €12.836,34 

Parcela n.º 95 €14.083,74 

Parcela n.º 98 €7.422,62 

Parcela n.º 99 €20.166,30 

Parcela n.º 118 €28.007,10 

Parcela n.º 125 €6.219,18 

Parcela n.º 160 €44.650,98 

Parcela n.º 169 €285,12 

Total do montante dos encargos a 
suportar com a expropriação 

€160.074,09 
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10.2. Contrato de comodato com a Associação Mulher XXI para cedência de um 

imóvel destinado à Casa Abrigo 

DLB N.º 1571/09  | Considerando os objectivos a prosseguir pela «Mulher Século XXI – 

Associação de Desenvolvimento e Apoio às Mulheres», dos quais destacamos o 

desenvolvimento de acções de formação, informação, divulgação e outras que persigam 

o combate à discriminação das mulheres e à violência doméstica e que favoreçam a 

inserção das mulheres no mercado de trabalho e na vida activa; a criação de infra-

estruturas e estruturas de apoio às mulheres, crianças e idosos em situação de risco, 

pobreza ou outras dependências sociais; o apoio à inserção dos mais desfavorecidos 

na vida pública social, profissional e política e a promoção da igualdade de 

oportunidades entre homens e mulheres, é proposta a presente minuta de contrato de 

comodato a celebrar entre o Município de Leiria e a “Mulher Século XXI – Associação 

de Desenvolvimento e Apoio às Mulheres”, cujo teor se transcreve:  

«(MINUTA DE) CONTRATO DE COMODATO 

Entre o Município de Leiria , com sede no Largo da República, na cidade de Leiria, 

N.I.P.C. 505 181 266, representado pela Presidente Câmara Municipal de Leiria, Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, no uso dos poderes conferidos por deliberação 

camarária de ____/____/____ como primeiro contraente e a associação “Mulher 

Século XXI - Associação de Desenvolvimento e Apoio às Mulheres” , com sede na 

Avenida Marquês de Pombal, lote 25, 1.º A, na cidade de Leiria, N.I.P.C. 505 564 939, 

representada por Maria Isabel de Almeida Gonçalves, residente no Edifício Arcadas, 

Rua Dr. José Gonçalves, 4.º Dt.º - A, cidade de Leiria, e por Rosa Maria Matias dos 

Santos, residente na Avenida Marquês de Pombal, n.º 41, 3.º Frente, na cidade de 

Leiria, respectivamente na qualidade de Presidente e de Tesoureiro da Direcção, 

conforme deliberação tomada pela Assembleia Geral, em sua sessão de 24 de Abril de 

2007, constante da Acta n.º 12, e no uso dos poderes que lhes são conferidos ao abrigo 

dos respectivos estatutos, como segunda contraente, é celebrado, ao abrigo do 

disposto na alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada, o presente contrato de comodato, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

A primeira contraente é proprietária futura da fracção autónoma designada pela letra “G” 

do 1.º andar do prédio sito na Rua de Berlim, Lote 2, no Bairro da Quinta do Bispo, 

freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, destinada a fins habitacionais. 

Cláusula Segunda 

A primeira contraente entrega, gratuitamente, em regime de comodato, à segunda 

contraente, que o recebe, a fracção autónoma referida na cláusula anterior, para aí 

instalar a Casa de Acolhimento de Emergência de Vítimas de Violência Doméstica. 

Cláusula Terceira 
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A segunda contraente obriga-se a não ceder ou facultar a utilização por terceiros da 

fracção autónoma cedida, objecto do presente Contrato, bem como a não lhe dar uso 

diverso do previsto na Cláusula Segunda. 

Cláusula Quarta 

1. A primeira contraente autoriza a segunda contraente a proceder à realização dos 

melhoramentos que entenda ser necessários, desde que não alterem a estrutura 

resistente da fracção autónoma cedida. 

2. Todas as despesas inerentes ao exercício do direito previsto no ponto anterior serão 

da exclusiva responsabilidade da segunda contraente, revertendo as benfeitorias a 

favor da primeira contraente no termo do presente contrato. 

Cláusula Quinta 

A segunda contraente obriga-se a conservar a fracção autónoma cedida em bom estado 

de conservação e limpeza, sendo da sua exclusiva competência a gestão da mesma e 

da sua responsabilidade os encargos respeitantes a quaisquer deteriorações. 

Cláusula Sexta 

A segunda contraente é responsável perante a primeira contraente por quaisquer danos 

ou prejuízos que, pela utilização da fracção autónoma ora cedida ou pelas obras nela 

realizadas, possam causar a terceiros, desde que tais causas lhe sejam directamente 

imputáveis. 

Cláusula Sétima 

Sem prejuízo do disposto na Cláusula Quarta, a segunda contraente obriga-se, findo o 

prazo do presente contrato, a devolver a fracção autónoma objecto do mesmo, no 

mesmo estado em que lhe foi entregue, livre de quaisquer ónus ou encargos. 

Cláusula Oitava 

1. Este contrato vigorará pelo prazo de 15 (quinze) anos, renovando-se 

automaticamente por períodos sucessivos de um ano, se nenhuma das partes 

comunicar à outra, com a antecedência mínima de um ano em relação ao termo do 

prazo que esteja em curso, a sua vontade de o não renovar. 

2. A comunicação a que se refere o número anterior deve ser efectuada por carta 

registada, com aviso de recepção. 

Cláusula Nona 

Para a resolução de todas as questões emergentes da interpretação ou execução do 

presente contrato, e que as Partes não resolvam por acordo, será competente o 

Tribunal Judicial da Comarca de Leiria. 

Cláusula Décima 

Este contrato é feito em duplicado, valendo a cópia como original, composto por três 

páginas e devidamente assinado pelas partes, depois de declararem ter lido, 

compreendido e aceite todas as suas cláusulas. 

Leiria, ____ de _____ de 2009. 
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Pel’O Primeiro Contraente | Isabel Damasceno Costa 

Pel’A Segunda Contraente | Maria Isabel de Almeida Gonçalves 

Rosa Maria Matias dos Santos» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea b) do 

n.º 4, do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  

concordar com o teor da minuta do contrato de comodato. 

Mais deliberou conferir poderes à Senhora Presidente para proceder à outorga 

do referido contrato. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.3. Apoio financeiro à Freguesia de Milagres para  construção da Casa Mortuária  

DLB N.º 1572/09  | Presente, pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, um 

pedido formulado pela Junta de Freguesia de Milagres para aquisição de terreno e 

construção da Casa Mortuária daquela freguesia. 

No quadro das suas atribuições, o Município de Leiria presta um conjunto de 

serviços de inegável função social, assumindo os equipamentos públicos reconhecido 

interesse para a comunidade local.  

Considerando que as freguesias, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º 

da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, dispõem de atribuições no domínio do 

equipamento rural e urbano, no qual se incluem as casas mortuárias, que estão sob 

jurisdição das freguesias. 

Verificando-se que a Junta de Freguesia de Milagres tem como prioridade a 

melhoria da qualidade dos equipamentos da freguesia, e considerando que um dos 

objectivos do Município é dotar as freguesias do concelho de serviços e infra-estruturas 

adequados, propôs-se a atribuição de um apoio financeiro à Freguesia de Milagres, 

para construção da Casa Mortuária de Milagres, no valor de €241.500,00 (duzentos e 

quarenta e um mil e quinhentos euros). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) 

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade  conceder 

um apoio à Freguesia de Milagres para construção da Casa Mortuária de Milagres, no 

valor de €241.500,00 (duzentos e quarenta e um mil e quinhentos euros), sendo 

80.500,00 euros a pagar em 2009 e o restante valor a pagar em duas prestações 

semestrais em 2010.  

Mais deliberou que a transferência de verba do Município de Leiria para a Junta 

de Freguesia, seja efectuada contra a apresentação das facturas e respectivos autos 

apresentados dos trabalhos realizados, confirmados por técnicos do Departamento de 

Obras Municipais da Câmara Municipal de Leiria. 
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O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

rubrica 2009-I-278, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2329/09, de 2 de Junho.   

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.4. Apoio financeiro à Academia Cultural e Social  da Maceira para aquisição de 

viatura 

DLB N.º 1573/09 | Presente, pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, um 

pedido formulado pela Academia Cultural e Social da Maceira (ENT. 09/4431), para 

apoio na aquisição de uma viatura de 9 lugares. 

Considerando que neste tipo de equipamentos a Câmara apoia as 

colectividades com uma verba máxima de 40%, do custo da viatura nova até um 

montante máximo de €8.475,00 (oito mil quatrocentos e setenta e cinco euros), propôs-

se a atribuição de um apoio no valor de €8.475,00 (oito mil quatrocentos e setenta e 

cinco euros). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea b) do 

n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  

conceder um apoio à Academia Cultural e Social da Maceira no valor de €8.475,00 (oito 

mil quatrocentos e setenta e cinco euros), para aquisição de viatura de 9 lugares. 

Mais deliberou  que a transferência de verba do Município de Leiria para a 

colectividade, será efectuada contra a apresentação das cópias das facturas e do título 

de registo de propriedade do veículo, tendo como titular a Academia Cultural e Social da 

Maceira, e que esta deverá publicitar, no local, o apoio concedido pelo Município de 

Leiria. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

rubrica 2009-I-65, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3388/2009, de 10 de 

Setembro.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 

Senhora Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta 

(ANEXO H). 

 

 
 Assuntos não incluídos na ordem do dia  

Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara 

deliberou por unanimidade  analisar ainda os seguintes assuntos: 
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Ponto um 

Alienação da Fracção (M) pertencente a um edifício abrangido pela Área Crítica de 

Recuperação e Reconversão Urbanística, sito na Aven ida Combatentes da Grande 

Guerra N.º 24, 1.º Andar, Dt.º retaguarda, Leiria. Exercício de Direito de 

Preferência. Ratificação 

DLB N.º 1574/09  | Presente a informação da Divisão de Habitação e Reabilitação 

Urbana que se transcreve:  

 «Trata-se da alienação de uma Fracção (M) pertencente a um edifício sito na 

Avenida Combatentes da Grande Guerra N.º 24 – 1.º Andar, Dt.º retaguarda, em Leiria, 

com o número de matriz 4032, que se pretende vender pelo valor de €50.000,00 

(cinquenta mil euros) conforme se encontra publicitado no sítio do programa “Casa 

Pronta anúncio n.º 58730/2009, sendo o requerente, CASIPROJ – Mediação Imobiliária, 

Lda. com o número de contribuinte n.º 507486412. 

A referida fracção encontra-se inserida na Área Crítica de Recuperação e 

Reconversão Urbanística da Cidade de Leiria. 

No contexto actual, considera-se não haver interesse para o Município a sua 

aquisição, uma vez que não põe em causa nenhum tipo de intervenção prevista pelo 

Município. 

 Assim, propõe-se que não seja exercido o Direito de Preferência». 

A Câmara, depois de analisar o assunto em epígrafe e concordando com o teor 

da informação prestada pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, em 3 de 

Setembro, deliberou por unanimidade  ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente, 

datado de 3 de Setembro e não exercer o direito de preferência referente à aquisição 

em causa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 

Alienação da Fracção (L) pertencente a um edifício abrangido pela Área Crítica de 

Recuperação e Reconversão Urbanística, sito na Aven ida Combatentes da Grande 

Guerra N.º 24, 1.º Andar, Dt.º, Leiria. Exercício d e Direito de Preferência. 

Ratificação 

DLB N.º 1575/09  | Presente a informação da Divisão de Habitação e Reabilitação 

Urbana que se transcreve:  

«Trata-se da alienação de uma Fracção (L) pertencente a um edifício sito na 

Avenida Combatentes da Grande Guerra N.º 24 – 1.º Andar Dt.º - Leiria, com o número 

de matriz 4032, que se pretende vender pelo valor de €80.000,00 (oitenta mil euros) 

conforme se encontra publicitado no site do programa “Casa Pronta” anúncio 
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58731/2009, sendo o requerente, CASIPROJ – Mediação Imobiliária, Lda. com o 

número de contribuinte n.º 507486412. 

A referida fracção encontra-se inserida na Área Crítica de Recuperação e 

Reconversão Urbanística da Cidade de Leiria. 

No contexto actual, considera-se não haver interesse para o Município a sua 

aquisição, uma vez que não põe em causa nenhum tipo de intervenção prevista pelo 

Município. 

 Assim, propõe-se que não seja exercido o Direito de Preferência». 

A Câmara, depois de analisar o assunto em epígrafe e concordando com o teor 

da informação prestada pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, em 3 de 

Setembro, deliberou por unanimidade  ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente, 

datado de 3 de Setembro e não exercer o direito de preferência referente à aquisição 

em causa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 

Processo de loteamento n.º 1/08 – ESCUDIM, Escudeir o Imobiliária, Lda. 

DLB N.º 1576/09  | Retirado. 

 

 

Ponto quatro 

Processo n.º T – 30/2009. Empreitada de beneficiaçã o e reparação do EM 544 e CM 

1249, Arrabal, Chaínça e Santa Catarina da Serra. R elatório final para adjudicação 

DLB N.º 1577/09  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe 

acompanhado do relatório final do Júri do Procedimento com o resultado do Concurso 

Público realizado para a execução da referida empreitada. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade adjudicar 

a referida empreitada ao concorrente MANUEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES, SA, pelo 

valor €269.994,94 + IVA 

Mais deliberou de acordo com o estipulado no n.º 4 do art.º 126.º do Código 

dos Contratos Públicos, solicitar ao adjudicatário a apresentação dos documentos de 

habilitação no prazo de 10 dias úteis. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto cinco 

Campanha de ligações à rede de drenagem de águas re siduais domésticas 

(RDARD). Freguesia de Amor, proposta de redução de custos da tarifa de ligação  

DLB N.º 1578/09  | Presente ofício dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

de Leiria (ENT.09/20909) para efeitos de conhecimento e aprovação da Câmara, 

referente à implementação de uma campanha de redução de custos de ligação. 

Considerando que foram concluídas e estão em condições de entrada em 

funcionamento parte das redes de saneamento dos seguintes lugares da freguesia de 

Amor [parte dos lugares de Coucinheira, Casal dos Claros, Amor, Barreiros e Casal 

Novo], e de harmonia com procedimentos análogos anteriores,  

Considerando a necessidade de sensibilização dos cidadãos/utentes para a 

questão da preservação ambiental, inerente à ligação dos prédios às Redes de 

Drenagem de Águas Residuais Domésticas (RDARD); 

Considerando o desfasamento da relação percentual cobertura/adesão e a 

repercussão nos respectivos custos económicos, devido à insuficiente recuperação dos 

elevados investimentos entretanto realizados, colocando em causa a sustentabilidade 

económico-financeira dos SMAS Leiria decorrente da construção, gestão e exploração 

dos sistemas; 

O Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria, na sua reunião de 9 de Setembro, deliberou por unanimidade, no 

sentido de incentivar a ligação dos prédios abrangidos pelas novas RDARD, promover a 

implementação de uma campanha de redução de custos de ligação, nas seguintes 

condições: 

a) As áreas abrangidas referem-se às zonas dotadas de RDARD novas, entretanto 

concluídas e prontas a entrar em funcionamento, designadamente nos seguintes 

locais, Freguesia de Maceira: Parte dos lugares de Coucinheira, Casal dos 

Claros, Amor, Barreiros e Casal Novo; 

b) O intervalo de tempo de vigência da campanha decorre entre 1 de Outubro a 31 

(inclusive) de Dezembro de 2009, incluindo as requisições de ramal efectuadas 

estritamente dentro deste período e todas as entretanto já efectuadas 

condicionadas à entrada em funcionamento das RDARD; 

c) A campanha refere-se à redução de 50% da tarifa de ligação de saneamento 

respectiva, a este valor acrescerá o custo do ramal de saneamento. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  concordar 

com a implementação de uma campanha de redução de custos de ligação, nos termos 

aprovados pelo CA dos SMAS. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto seis 

Plano de Contingência da Gripe A (H1N1). Verba a at ribuir aos Agrupamentos de 

Escolas 

DLB N.º 1579/09  | Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, proposta com o 

seguinte teor: 

Compete à Câmara Municipal assegurar as condições de funcionamento dos 

Jardins-de-Infância e Escolas do 1.º Ciclo, sob sua administração; 

As escolas assumem um papel muito importante na prevenção de uma 

pandemia de gripe, pela possibilidade de contágio e rápida propagação da doença entre 

os seus alunos e profissionais; 

Estamos perante uma realidade em que é urgente adoptar as medidas de 

prevenção mais adequadas, que passam, numa primeira fase, pela adopção de um 

conjunto de regras gerais de higiene pessoal e do ambiente escolar; 

Os Agrupamentos de Escolas estão a elaborar os Planos de Contingência a 

implementar nas escolas, conforme orientações da Direcção Geral da Saúde; 

É necessário transferir verbas destinadas à aquisição de materiais para 

higienização pessoal. 

Propôs-se que fosse atribuído um apoio financeiro no valor de 1 euros por aluno, 

para as despesas da primeira fase, com materiais de higienização pessoal. 

 Mais se propôs que as verbas apresentadas sejam reforçadas ao longo do 

ano lectivo, ajustando-se à evolução da GRIPE A (H1N1). 

 Pelo exposto apresenta-se o seguinte quadro, que estima os montantes a 

atribuir a cada Agrupamento de Escolas: 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea g) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea f) 

do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela 

Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade  concordar com a 

Agrupamento Jardins-de-Infância Escolas 1º Ciclo Totais 

Caranguejeira 225,00€ 303,00€ 528,00€ 

Colmeias 325,00€ 468,00€ 793,00€ 

D. Dinis 175,00€ 620,00€ 795,00€ 

Dr. Correia Mateus 150,00€ 404,00€ 554,00€ 

Dr. José Saraiva 375,00€ 552,00€ 927,00€ 

Maceira 300,00€ 357,00€ 657,00€ 

Marrazes 505,00€ 1.140,00€ 1.645,00€ 

Rainha Santa Isabel 525,00€ 845,00€ 1.370,00€ 

Jardins da Serra 150€ 237,00€ 387,00€ 

Totais 2.730,00 € 4.926,00 € 7.656,00€ 
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proposta e autorizar a transferência das respectivas verbas. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

3437/09, de 14 de Setembro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto sete 

Atribuição de apoio financeiro à Caritas Diocesana de Leiria, para melhoria de 

habitação 

DLB N.º 1580/09  | Presente pedido da CARITAS DIOCESANA DE LEIRIA (ENT. 

18233/2009), no qual esta solicita ao Município de Leiria, apoio económico para obras 

na habitação de Manuel Oliveira Carvalho, residente na Travessa José Frade n.º 8 A na 

Freguesia da Maceira. Nesta sequência foi emitida a informação da Divisão de Acção 

Social e Família que a seguir se transcreve: 

«Foram realizadas visita domiciliária e contacto directo com Manuel Oliveira 

Carvalho que integra um agregado composto por quatro pessoas: o casal e dois filhos.  

Manuel Oliveira Carvalho, residente na Travessa José Frade – n.º 8 A – 

Freguesia de Maceira, sofre de esclerose amiotrófica que lhe provoca grande limitação 

física, com perda de autonomia, necessitando de apoio regular e permanente de 

terceira pessoa. Manuel Carvalho recebe apenas a pensão social por invalidez e a 

esposa, para o poder apoiar, limita-se a fazer algumas horas de serviços domésticos, 

sobrevivendo a família com uma capitação de 163,00€/mês. Os filhos ainda estudam.  

A situação económica precária e os gastos acrescidos por esta situação de 

doença não lhe deixam qualquer possibilidade de suportar as despesas inerentes à 

realização das obras de adaptação necessárias na casa de banho da habitação, 

fundamentais à sua utilização sem dificuldade e sem perigo de acidentes (quedas). 

Pelas necessidades identificadas no agregado, a Segurança Social já concedeu, 

através da rubrica das Ajudas Técnicas daquele Serviço, um apoio no valor de 

€9.393.53, para equipamento técnico necessário a Manuel de Oliveira Carvalho. 

Assim, atendendo à urgência na realização das obras de adaptação das 

instalações sanitárias, face à progressiva limitação física que está a afectar o Senhor 

Manuel Carvalho pela especificidade da doença e à impossibilidade da família em 

suportar as respectivas custas, à semelhança do que já foi feito em situação análoga da 

freguesia da Ortigosa, parece ajustada a atribuição do subsídio solicitado pela Caritas 

Diocesana de Leiria, no valor de €1.961,00, para que a CML, em parceria com esta 

instituição local, contribua para a promoção da prestação de cuidados de saúde 

continuados a este munícipe, em situação de grande dependência». 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea i) do n.º 1 do artigo 13.º, da alínea d) do artigo 24.º ambas da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, da alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
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Setembro, e da alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 797/76, de 6 de 

Novembro, deliberou por unanimidade  atribuir um apoio financeiro à Caritas 

Diocesana no valor de €1.961,00, (mil novecentos e sessenta e um euros) conforme 

proposta apresentada. 

O apoio financeiro a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano 

para 2009, rubrica 2.3.2.4. 0101 2009-I-70, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 

3384/09, 10 de Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 

Acompanhamento público do projecto «Estação de Trat amento de Efluentes de 

Suinicultura da Região do Lis – PA317» 

DLB N.º 1581/09  | Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, e no âmbito da 

consulta pública do Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução 

(RECAPE) em apreço, foi elaborado um parecer técnico, o qual segue em anexo e que 

fica apenso à presente acta (ANEXO I) 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

deliberou por unanimidade  concordar com o parecer técnico apresentado em anexo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 

Componente de apoio à família. Pré-escolar 2009/201 0. Transferência de 70%, 

Setembro de 2009. Ratificação  

DLB N.º 1582/09 |  Presente, pelo Senhor Vereador da Educação, proposta com o 

seguinte teor: 

Considerando que na reunião de Câmara de 30 de Setembro de 2007, foi 

deliberado autorizar a transferência regular e sistemática das verbas para as 

Freguesias, Associações de Pais, Agrupamento de Escolas e outras entidades 

parceiras, através dos serviços financeiros mediante informação dos serviços da 

educação.  

Considerando os encargos assumidos pelas entidades parceiras, com o 

funcionamento dos programas;  

Considerando a necessidade de um apoio regular e sistemático (transferência 

de verbas para as Freguesias, Associações de Pais e Encarregados de Educação, 

Agrupamentos de Escolas e outras entidades parceiras);  

Propôs-se:  

A transferência das verbas que se indicam na tabela seguinte, para os meses de 
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Setembro de 2009:  

Associações de Pais e Encarregados de 
Educação  

Verba Setembro  Rubrica  Proposta de 
Cabimento 

APA – Andrinos  1.246,40  

Ass. Pais do JI de Pousos  997,12  

APACA-Azabucho/Campo Amarelo  997,12  

APAJEVidigal  947,26  

Ass. Pais de ARRABAL  1.794,82  

Ass. Pais de Leiria n.º 6  3.001,14  

Ass. Leiria n.º 7 – Capuchos  4.237,76  

Ass. De Pais de Caranguejeira  8.874,37  

Ass. De Pais Boa Vista  2.492,80  

Ass. De Pais de Bidoeira  3.091,07  

APEEL – Loureira  2.093,95  

APEVO – Vale de Sumo e Olivais  947,26  

Ass. Pais Barosa  1.246,40  

Ass. Pais Bouça  697,98  

Ass. Pais Magueigia e Quinta da Sardinha  947,26  

Ass. Pais St.ª Catarina da Serra  1.894,52  

Ass. Pais Maceira  11.217,60  

2009 A 33 3427/2009 

 

Freguesia  Verba Setembro  Rubrica  Proposta de 
Cabimento 

Junta de Freguesia Amor  4.686,46  

Junta de Freguesia Azóia  2.243,52  

Junta de Freguesia da Barreira 2.283,60 

Junta de Freguesia Cortes  2.193,66  

Junta de Freguesia de Parceiros  4.287,62  

Junta de Freguesia Colmeias  3.489,92  

Junta de Freguesia Milagres  2.293,38  

Junta de Freguesia Marrazes  12.563,71  

Junta de Freguesia Carvide  1.196,54  

Junta de Freguesia Ortigosa  1.994,24  

Junta de Freguesia Souto Carpalhosa  3.340,35  

Junta de Freguesia Bajouca  2.243,52  

Junta de Freguesia Monte Redondo  1.744,96  

Junta de Freguesia Coimbrão  2.243,52  

Junta de Freguesia Monte Real  897,41  

Junta de Freguesia Memória  897,41  

Junta de Freguesia Carreira  947,26  

2009 A 31 3431/2009 

 

Outras Instituições  Verba Setembro  Rubrica  Proposta de 
Cabimento 

Sport Clube Leiria e Marrazes  3.888,77  

Centro Social e Paroquial de Regueira de 
Pontes  

2.243,52  

2009 A 34 3432/2009 
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A Câmara, depois de analisar a informação/proposta e de acordo com a alínea 

d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99,de 14 de 

Setembro, e no uso das competências que lhe são conferidas pela alínea l) do n.º 1, 

conjugada com a alínea d) do n.º 4, ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

deliberou por unanimidade ratificar o despacho da Senhora Presidente de 11 de 

Setembro que autoriza a transferência regular e sistemática das verbas para as 

Freguesias, Associações de Pais, Agrupamento de Escolas e outras entidades 

parceiras, através dos serviços financeiros mediante informação dos serviços da 

educação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 

Componente de apoio à família. Pré-escolar 2009/201 0. Transferência de 70%, 

Outubro e Novembro de 2009  

DLB N.º 1583/09  | Retirado.  

 

 

Ponto onze 

EPA7 - Extensão do Parque Verde da Encosta do Caste lo (Fase 4). Abertura do 

Concurso Púbico 

DLB N.º 1584/09  | Presente uma informação do Departamento de Obras Municipais 

propondo a aprovação das quantidades de trabalho e prazo de execução de 8 meses, 

aprovação do programa de procedimento e caderno de encargos, dispensa do estudo 

geológico – geotécnico, assim como aprovação do plano de prevenção e de gestão de 

resíduos da construção e demolição da obra em epígrafe, com vista à abertura de um 

concurso público, nos termos da alínea b), do art.º. 19 do Código dos Contratos 

Públicos. 

A referida despesa estima-se em €717.537,00 + IVA. 

De acordo com o artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, designou para 

integrarem o júri do procedimento os elementos seguintes: 

—  Laura da Conceição Costa – Presidente; 

—  Maria Angélica Pereira Gomes – membro efectivo; 

—  Maria do Carmo Will Santos Bandeira – membro efectivo; 

—  Alexandre da Silva Fontes – suplente; 

—  Dulce Isabel Santos Lopes – suplente 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informação prestada pelo 

Departamento de Obras Municipais deliberou por unanimidade  aprovar as 
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quantidades de trabalho e prazo de execução de 8 meses, aprovar o programa de 

procedimento e caderno de encargos, dispensar do estudo geológico – geotécnico. 

Mais deliberou aprovar o plano de prevenção e de gestão de resíduos da 

construção e demolição da obra em epígrafe, com vista à abertura de um concurso 

público, nos termos da alínea b), do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos e 

aprovar a composição do júri de procedimento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

 

Ponto doze  

Processo n.º T – 95/2008. Beneficiação do CM 1038. Troço que vai desde o 

Barracão até ao limite do Concelho. Aprovação da li sta de erros e omissões e 

rectificação do valor base 

DLB N.º 1585/09  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de uma informação do Júri do Procedimento, a propor a aprovação da 

lista de erros e omissões, nos temos e para os efeitos do disposto do artigo 61.º do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 

A Câmara depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  aprovar a 

lista de erros e omissões, nos termos do artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 

de Janeiro. 

Mais deliberou  alterar o preço base do procedimento que passa a ser 

€1.408.075,75 + IVA. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

 

Ponto treze 

Protocolo de delegação de competências com a Junta de Freguesia de Carreira. 

Alteração do objecto. 

DLB N.º 1586/09  | Após análise por parte da Junta de Freguesia de Carreira, esta 

verificou que o objecto designado no referido Protocolo de Delegação de Competências 

não estava de acordo com as pretensões da Junta de Freguesia, solicitando, através da 

ENT.2009/20562, a sua alteração de «Requalificação da Rua da Junqueira e da Rua da 

Pedreira» para «Requalificação da Rua da Junqueira, Rua da Vitória, Rua Casal de 

Cima e Rua da Figueira». 

Este Protocolo, no valor de €30.000,00, foi aprovado em reunião de Câmara de 

17 de Fevereiro de 2009 e em sessão da Assembleia Municipal de Leiria de 27 de 

Fevereiro de 2009. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  aprovar a 

alteração do objecto constante do Protocolo de Delegação de Competências aprovado 
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em reunião de Câmara 17 de Fevereiro de 2009 e em sessão da Assembleia Municipal 

de 27 de Fevereiro de 2009, conforme acima discriminado, mantendo-se todas as 

demais condições. 

Mais deliberou  submeter esta proposta de alteração do objecto do Protocolo de 

Delegação de Competências à aprovação da Assembleia Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto catorze 

Processo n.º T – 15/2009. Requalificação da EN 356.  Troço que liga Maceirinha à 

Batalha. Aprovação da minuta de contrato e autoriza ção para a sua celebração 

DLB N.º 1587/09  | Nos termos do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, foi 

presente para aprovação a minuta de contrato da empreitada supra, a celebrar entre o 

Município de Leiria e a firma CIVILVIAS – CONSTRUÇÃO E VIAS, LDª. 

A referida empreitada foi adjudicada em 2009.08.04, por deliberação tomada em 

reunião da Câmara Municipal de Leiria, pelo valor de €264.209,36 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por  unanimidade  aprovar a minuta 

de contrato referida e autorizar a celebração do respectivo contrato. 

Mais deliberou de acordo com o artigo 85.º Código dos Contratos Públicos, 

notificar em simultâneo todos os concorrentes da apresentação dos documentos de 

habilitação pelo adjudicatário do dia em que ocorreu essa apresentação.  

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

1431/09, 23 de Março. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 
 
 

 Encerramento da reunião   

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezasseis horas mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a 

presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão Administrativa, mandei 

escrever e subscrevo. 

 

A Presidente da Câmara Municipal___________________ ______________________ 

A Chefe da Divisão Administrativa__________________ _______________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 

�� 

 


