
1378 (1) 
 

CMLeiria/Acta n.º 20, de 2008.09.30 
Im-DA-15-09_A00 

 

 
 
 

Acta n.º 20/2008 
 

 

Aos trinta dias do mês de Setembro do ano de dois mil e oito, 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, Dr. 

António Manuel de Faria Ferreira e Dr.ª Lucinda Gaspar Antunes Caleira.  

Estiveram presentes, por parte do Departamento de Operações Urbanísticas, o 

Senhor Eng.º António Costa, Director de Departamento, e o Senhor Arq.º Raposo Pires, 

Chefe de Divisão de Loteamentos, para prestação de esclarecimentos sobre os 

processos, respectivamente, de obras particulares e de loteamentos. 

A reunião foi secretariada por Sandra Almeida Reis, Assistente Administrativa e 

a acta redigida por Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão Administrativa. 
 

 

 Abertura oficial da reunião  

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

seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um..........................................................................................................................6 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares ............................................6 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 250/02 – QUIMLENA, Construções, Lda. .......6 
1.1.2. Processo de obras particulares n.º 331/05 – Cláudia Margarida Vieira Cova ........7 
1.1.3. Processo de obras particulares n.º 990/06 – RIBEIRO, PAULO E PATRÍCIO, 

Construções, Lda. .............................................................................................................7 
1.1.4. Processo de obras particulares n.º 265/07 – ROM LISBOA, Actividades 

Hoteleiras, Lda. .................................................................................................................9 
1.1.5. Processo de obras particulares n.º 639/07 – Paulo Fernando Castelo Pinto .........9 
1.1.6. Processo de obras particulares n.º 736/07 – FAGIR, Representações, SA .........10 
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FREIXO, Imóveis, Lda. ...................................................................................................10 
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 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro 
 
I – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro informou que no Sábado, dia 27, fora à Rua 

Direita ver a Feira Medieval e que os comerciantes se queixaram da falta de apoio 

logístico por parte da Câmara, que nem dera resposta ao pedido efectuado. 

Os Senhores Vereadores Dr. Vítor Lourenço e Dra. Neusa Magalhães 

comentaram que, até ao momento, ainda não tinham recebido qualquer pedido de apoio 

logístico para o evento referido. 

 

II -  O Senhor Vereador Dr. Raul Castro deu conta de ter visitado o Bairro Sá Carneiro, 

ficando fortemente preocupado com algumas situações, nomeadamente uma caixa de 

areia, pejada de lixo, que pretensamente seria o local de um parque infantil, que não 

existe, e cujo espaço é local de brincadeira de crianças daquela zona. Todo o Bairro, no 
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que concerne à imagem das habitações e às zonas envolventes, apresentam fortes 

sinais de degradação. Desejava ser informado se estão a ser efectuadas diligências 

para alterar toda a situação.  

A Senhora Vereadora Dr. Neusa Magalhães explicou que fora feita uma 

candidatura pelo Município de Leiria com o propósito de ser a Cooperativa a gerir tanto 

o financiamento como as obras. Mais explicou que se tinha pensado apresentar a 

candidatura ao IHRU-Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana incluindo todo o 

espaço envolvente, mas este não aceitou, pelo que só irá financiar a recuperação do 

edificado. Referiu que se estava a tentar encaixar noutro programa a requalificação dos 

espaços verdes, visto que já existia um projecto, contemplando a criação de um espaço 

de apoio às actividades que se desenvolvem no próprio bairro. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro alertou para o autocarro que estava 

abandonado no Bairro, perguntando de seguida se existia um plano para ocupar as 

casas vazias existentes no mesmo bairro. 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães informou que, relativamente ao 

autocarro abandonado, esta situação não era da responsabilidade da Câmara mas sim 

da ASAL e do Instituto Português da Juventude e que a Câmara já havia diligenciado 

junto da ASAL no sentido da sua remoção. Quanto à existência de casas desocupadas, 

esclareceu que estas não têm condições de habitabilidade. Mais disse que foram 

contemplados apartamentos do Município na candidatura, havendo uma parceria com a 

NHC-Cooperativa de Solidariedade e o IHRU-Instituto de Habitação e Reabilitação 

Urbana, aguardando-se que o texto do protocolo seja aprovado para se marcar a 

assinatura e assim haver condições para avançar com as obras. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira 
 

A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira comentou que, na escola Secundária 

Domingos Sequeira, havia alunos a queixarem-se de falta de transportes na zona do 

Planalto – Vale Sepal, ao que o Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho informou 

que iria falar com o Director da Rodoviária do Tejo para verificar a possibilidade de se 

efectuar um reajustamento, a fim de passarem lá as carreiras urbanas.  

 

Intervenção da Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves  
DLB N.º 1231/08 | A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves propôs que a 

Câmara manifestasse o seu apreço às atletas Irina Rodrigues e Inês Nobre, da 

Juventude Vidigalense, pela sua prestação na Taça dos Clubes Campeões Europeus, 

Grupo C, em virtude de terem acabado as provas de lançamento de disco e 3.000 

metros obstáculos em 1.º lugar, respectivamente, tendo as suas prestações individuais 

contribuído para a classificação da equipa. 
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 A Câmara, analisou o assunto e concordando com a proposta apresentada, 

deliberou por unanimidade manifestar uma palavra de apreço pelo desempenho das 

atletas Irina Rodrigues e Inês Nobre, da Juventude Vidigalense, na Taça dos Clubes 

Campeões Europeus em atletismo, Grupo C. 
 

 

 Ordem do dia  

 

DLB N.º 1232/08 | Presentes as actas n.ºs 18 e 19, referentes às reuniões de 2 e 16 de 

Setembro, cuja leitura foi dispensada por terem sido previamente distribuídas, tendo a 

Câmara deliberado por unanimidade aprovar as suas redacções finais. 

 

 

Ponto um 
 D e p a r t a m e n t o  d e  O p e r a ç õ e s  U r b a n í s t i c a s  

 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 250/02 – QUIMLENA, Construções, Lda. 
DLB N.º 1233/08 | De QUIMLENA, CONSTRUÇÕES, LDA., com sede social na Rua 

Sete Rios, n.º 25, Vale Faria, freguesia de Santa Catarina da Serra, referente à vistoria 

a um edifício de um piso, ocupado em parte por um estabelecimento de bebidas com 

comércio de produtos alimentares e não alimentares, no Largo do Cruzeiro, freguesia 

de Parceiros. 

Da vistoria efectuada em 2008/07/30, verificou-se o seguinte: 

— no local verifica-se que parte do edifício foi demolido para a execução da obra a 

que corresponde o processo de obras n.º 250/02; 

— o edifício não apresenta condições de segurança, podendo ruir, dado que a sua 

estabilidade foi comprometida; 

— o estabelecimento existente não apresenta as condições mínimas de higiene, 

salubridade e segurança para o fim a que se destina. 

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

efectuada em 2008/07/30 e a informação prestada pela Divisão Administrativa e de 

Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/09/03, constantes 

do respectivo processo (folhas 958), deliberou por unanimidade o seguinte: 

1.º ratificar os despachos proferidos pela Senhora Vereadora em 2008/07/18 e 

2008/09/04, os quais ordenaram a realização da vistoria e a notificação à proprietária, 

das medidas a tomar para resolução do assunto, nomeadamente a demolição do 

edifício acima referido, de forma a garantir a segurança das pessoas que o ocupam, 

assim como as que circulam nas suas imediações, de acordo com o conteúdo do Auto 
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de Vistoria n.º 115/08, constante do respectivo processo, face ao disposto no n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, dispensando com base na alínea a) do n.º 1 do artigo 103.º do Código do 

Procedimento Administrativo, a audiência prévia dos interessados, por se considerar 

urgente a decisão tomada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 331/05 – Cláudia Margarida Vieira Cova 
DLB N.º 1234/08 | De CLÁUDIA MARGARIDA VIEIRA COVA, residente na Rua Ponte 

dos Pousos, n.º 19, Casal José Duarte, freguesia de Pousos, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização da alteração de uma moradia unifamiliar e muros, na rua 

da Ordem, freguesia de Pousos.  

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/09/11, constante do 

respectivo processo (folha 447), 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 seis meses e previamente ao licenciamento, o seguinte: 

1.1. planta de implantação de sobreposição (vermelhos e amarelos – desenho n.º 4), 

face aos muros anteriormente aprovados; 

1.2. projectos de especialidades. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 990/06 – RIBEIRO, PAULO E PATRÍCIO, 
Construções, Lda. 
DLB N.º 1235/08 | De RIBEIRO, PAULO E PATRÍCIO, CONSTRUÇÕES, LDA., com 

sede social na Rua Nossa Senhora de Fátima n.º 1680, Raposeira, freguesia de 

Colmeias, referente ao projecto de arquitectura para construção de um edifício 

habitacional (duas moradias geminadas) e muros de vedação, em Lezirão – Gândara 

dos Olivais, freguesia de Marrazes, numa parcela sobrante do destaque (processo n.º 

988/06), inserida em zona definida no Plano Director Municipal como Áreas 

Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade, encontrando-se ainda parte inserida 

em Zona Verde condicionada por Reserva Ecológica Nacional (incluindo zona de leito 

de cheia). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/09/22, constante do 

respectivo processo (folhas 186 e 187), 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 
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Junho, deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação 

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º prever o disposto nos pareceres emitidos pela Rede Ferroviária Nacional Refer, EP 

e Instituo da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I.P. (condição a constar no alvará 

de autorização); 

2.º prever o cumprimento do disposto no parecer dos Serviços Municipalizados de Água 

e Saneamento; 

3.º ceder ao domínio público: 

3.1. os lugares de estacionamento junto ao caminho público; 

3.2. uma faixa de terreno para passeio e alargamento do arruamento, devendo para o 

efeito medir-se 5,0m entre o eixo da via e os muros, devendo prever passeio com 

1,60m de largura, conforme o indicado no projecto de arquitectura; 

4.º apresentar, no prazo de 6 meses e previamente ao licenciamento, o seguinte: 

4.1. projecto de arquitectura autenticado pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes 

Terrestres, I.P./REFER, uma vez que foi só apresentada cópia do respectivo 

parecer; 

4.2. planta do piso do r/chão rectificada por forma a prever o enclausuramento da 

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

Urbanas; 

4.3. alçados com indicação dos acabamentos de todas as fachadas; 

4.4. projectos de especialidades, incluindo: 

4.4.1. projecto de drenagem de águas pluviais relativo aos espaços a ceder ao 

domínio público bem como as áreas envolventes ao edifício, devendo prever-se a 

construção de colector para drenagem das referidas águas pluviais até um meio 

receptor adequado, com indicação da respectiva secção de vazão e caudais de ponta 

do empreendimento, de acordo com o disposto no artigo 194.º do Decreto 

Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto; 

4.4.2. projecto de isolamento acústico (Decreto-Lei n.º 9/07, de 17 de Janeiro e 

Decreto-Lei n.º 96/08, de 9 de Junho). 

4.5. certidão da Conservatória do Registo Predial com o ónus de não fraccionamento 

registado, bem como rectificado em relação à área a ceder ao domínio público; 

5.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

5.1. deverá efectuar a pavimentação da zona de alargamento da via, passeio, 

estacionamentos e espaço a ceder ao domínio público, devendo para o efeito 

garantir-se a utilização de materiais idênticos aos existentes no local, assim como 

proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser 

danificadas durante a obra e assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais 

junto à berma; 



1386 (9) 
 

CMLeiria/Acta n.º 20, de 2008.09.30 
Im-DA-15-09_A00 

 

5.2. os trabalhos devem ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do 

Departamento de Obras Municipais. 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pela 

Rede Ferroviária Nacional Refer, EP e pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes 

Terrestres, I.P. (folhas 183 e 184), pelos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento (folha 171) e pelo Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 170).  

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho não participou na análise e 

votação do presente assunto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.4. Processo de obras particulares n.º 265/07 – ROM LISBOA, Actividades 
Hoteleiras, Lda. 
DLB N.º 1236/08 | De ROM LISBOA, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA., com sede 

social na Rua de S. Bartolomeu n.º 90, Adroana, Alcabideche, Cascais referente ao 

projecto de arquitectura para ampliação e alteração de uso da fracção «N» de um 

edifício (Cinema City), situado na Rua Dr. Virgílio Vieira da Cunha, Ponte das Mestras, 

freguesia de Leiria, de estabelecimento comercial para restauração, acompanhado da 

informação prestada pela 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 2007/06/21, cujo conteúdo lhe foi transmitido 

através do oficio n.º 8310, datado de 2007/06/27. 

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 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, pelos motivos já referidos na deliberação 

tomada em reunião de 2007/06/21, transmitidos através do ofício n.º 8310, datado de 

2007/06/27. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 639/07 – Paulo Fernando Castelo Pinto 
DLB N.º 1237/08 | De PAULO FERNANDO CASTELO PINTO, residente na Rua do Sol, 

Lote 40, Casal dos Matos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura 

para legalização da construção de um anexo, situado no local acima referido, 

acompanhado da informação prestada pela 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 
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da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2008/06/11, cujo conteúdo lhe foi 

transmitido através do oficio n.º 6509, datado de 2008/06/17. 

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 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, pelos motivos já referidos na deliberação 

tomada em reunião de 2008/06/11, transmitidos através do ofício n.º 6509, datado de 

2008/06/17. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

  

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 736/07 – FAGIR, Representações, SA 
DLB N.º 1238/08 | De FAGIR, REPRESENTAÇÕES, SA, com sede social na Rua de 

Leiria, n.º 113, na localidade de Embra, Marinha Grande, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização da alteração de um edifício (criação de cinco fracções 

destinadas a armazém) na Estrada da Carreira de Tiro, Rego d´Água, freguesia de 

Marrazes, acompanhado da informação prestada pela 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 2008/02/07, 

cujo conteúdo lhe foi transmitido através do oficio n.º 2119, datado de 2008/02/21. 

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 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, pelos motivos já referidos na deliberação 

tomada em reunião de 2008/02/07, transmitidos através do ofício n.º 2119, datado de 

2008/02/21. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 935/07 – QUINTA DE SANTO ANTÓNIO 
DO FREIXO, Imóveis, Lda. 
DLB N.º 1239/08 | De QUINTA DE SANTO ANTÓNIO DO FREIXO, IMÓVEIS, LDA, 

com sede social em Quinta de Santo António do Freixo, Alqueidão, freguesia de Cortes, 

acompanhado de: 

— projecto de arquitectura para ampliação e alteração de um edifício existente 

(antigo Hotel Lis) para edifício misto (destinado a habitação, comércio e 

serviços), no Largo Alexandre Herculano, n.º 10, freguesia de Leiria, 
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encontrando-se inserido na área do Plano de Pormenor de Santo Agostinho 

(PP2), bem como na Área Critica de Recuperação e Reconversão Urbanística 

da Cidade de Leiria. 

Para o local em causa foi já anteriormente aprovado um pedido de informação 

prévia por deliberação de Câmara de 2006/11/09, sendo o projecto agora apresentado 

na generalidade semelhante ao anterior. 

— exposições apresentadas pela Associação Lar Emanuel em 2007/10/31 (folha 

76), pela Senhora Maria Isménia Neto Brandão de Faria em 2007/11/13 (folhas 

80 e 81), pela Associação Lar Emanuel e pela Leigeste – Companhia Agrícola 

Imobiliária, Lda. em 2008/06/30 (folhas 162 a 177). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/09/22, constante do 

respectivo processo (folhas 182 e 183), 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, tendo em conta o parecer da Divisão Jurídica quanto às questões entre 

confinantes, e enquadrando-se nas disposições do Plano de Pormenor acima referido 

de acordo com o parecer emitido pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, 

deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela Autoridade de Saúde; 

2.º apresentar, no prazo de 6 meses e previamente ao licenciamento, o seguinte: 

2.1. projecto de arquitectura rectificado de acordo com o indicado na informação da 

Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana; 

2.2. planta do piso 0 rectificada relativamente à indicação do uso dos espaços, devendo 

estes ser coincidentes com o indicado na legenda e peças escritas 

(comércio/serviços e escritórios); 

2.3. planta do piso 0 com indicação do sentido de abertura das portas de acesso aos 

comércios; 

2.4. elementos gráficos rectificativos de modo a prever o enclausuramento das 

cozinhas, face ao disposto no artigo 60.º do Regulamento Geral das Edificações 

Urbanas, devendo dispor de vãos exteriores de iluminação (artigos 71.º a 73.º do 

RGEU); 

2.5. esclarecer quanto à inclinação das rampas nos pisos das caves; 

2.6. esclarecer quanto ao acesso ao espaço de lavagem/manutenção das viaturas, face 

à inclinação da rampa; 

2.7. projecto dos arranjos exteriores referente ao espaço público no lado Norte, devendo 

este encontrar-se de acordo com as indicações que vierem a ser definidas pela 

Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, pelo Departamento de Obras 



1389 (12) 
 

CMLeiria/Acta n.º 20, de 2008.09.30 
Im-DA-15-09_A00 

 

Municipais e pela Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos (referente à colocação 

dos contentores de resíduos sólidos); 

2.7.1. deverá ainda apresentar pormenorização do acesso de veículos à cave, 

face à Fonte das Três Bicas existente e a diferença de cotas dos pavimentos; 

2.8. garantir o cumprimento das normas previstas no Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de 

Fevereiro e Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, relativamente as questões de 

segurança contra riscos de incêndios, nomeadamente no que se refere à 

ventilação dos espaços e caminhos de evacuação, devendo apresentar 

esclarecimentos quanto ao mesmo; 

2.9. projecto de segurança contra riscos de incêndio, face ao parecer emitido pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil, devendo este contemplar a totalidade do 

edifício; 

2.10. projectos de especialidades; 

2.11. termo de responsabilidade ao autor do projecto de arquitectura com referência do 

cumprimento do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 66/95, 

de 8 de Abril, Decreto-Lei n.º 163/08, de 8 de Agosto. 

3.º no acto do levantamento do alvará de licença de construção, apresentar garantia ou 

depósito bancário no valor de €20.000,00 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 desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: «A 

garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

4.º na fase de implantação da obra, a verificação da cota máxima da cobertura deverá 

ser acompanhada pelos serviços da Câmara Municipal (Divisão de Habitação e 

Reabilitação Urbana e Serviços de Fiscalização); 

5.º todos os trabalhos de escavação e movimentação de terras deverão ser 

acompanhados por um arqueólogo efectivo, a cargo do dono da obra (condição a 

constar no alvará de licença de obras); 

6.º garantir a manutenção das fachadas Norte e Nascente (condição a constar no 

alvará de licença de obras); 

7.º garantir a segurança e estabilidade das edificações confinantes (condição a constar 

no alvará de licença de obras); 

8.º cumprir em obra com as normas técnicas previstas no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 

de Agosto, relativo à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada, incluindo 

os pisos de estacionamento; 

9.º garantir em obra o cumprimento do artigos n.º 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, 

de 21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade de água e meios de extinção de 

incêndios junto à via; 
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10.º cumprir com as disposições presentes no Código Civil, relativamente às 

propriedades confinantes; 

11.º proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser 

danificadas durante a obra; 

12.º previamente à emissão da autorização de utilização deverá proceder a execução 

dos arranjos exteriores no arruamento e na frente da edificação, conforme os estudos 

previstos para o local incluindo a instalação de recipientes de recolha selectiva de 

resíduos urbanos subterrâneos na frente da edificação, de acordo com a localização 

que vier a ser definida; 

13.º no caso de se pretender a utilização dos espaços em causa para fins específicos, 

deverá o mesmo ser objecto de posterior licenciamento de acordo com a legislação 

aplicável. 

Mais deliberou informar a firma requerente e os autores das exposições 

apresentadas de que, as questões entre confinantes referentes aos direitos de 

propriedade, deverão ser solucionadas entre os mesmos, eventualmente por via judicial.  

Deliberou ainda o seguinte: 

a) relativamente às exposições apresentadas (folhas 76, 80 e 81), estas foram 

analisadas e informadas pela Divisão Jurídica (parecer constante na folha 157). Refere-

se que estes serviços tiveram em consideração a realidade explanada na Certidão da 

Conservatória constante nas folhas 55 a 58, de acordo com o indicado na informação 

da referida Divisão. Quanto à última exposição apresentada (folhas 162 a 177), 

consideram estes serviços que não apresentam dados conclusivos que possam alterar 

o parecer da Divisão Jurídica; 

b) dar conhecimento aos reclamantes do teor da presente deliberação e das 

conclusões da informação da Divisão Jurídica (folhas 154 a 157); 

c) dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pela Autoridade de 

Saúde (folha 152), pela Autoridade Nacional de Protecção Civil, referente à área 

comercial e habitacional (folhas 134 e 135) e Divisão de Habitação e Reabilitação 

Urbana (folha 179). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 999/07 – Ivone de Oliveira Mirão da Cruz 
DLB N.º 1240/08 | De IVONE DE OLIVEIRA MIRÃO DA CRUZ, residente na Rua do 

Lagar, n.º 2, Andrinos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização da ampliação e alteração de um edifício de habitação unifamiliar, construção 

de anexos e piscina, no local acima referido, acompanhado da informação prestada 

pela 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 
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tomada em reunião de 2008/06/24, cujo conteúdo lhe foi transmitido através do oficio n.º 

6917, datado de 2008/06/26. 

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 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, pelos motivos já referidos na deliberação 

tomada em reunião de 2008/06/24, transmitidos através do ofício n.º 6917, datado de 

2008/06/26. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 1034/07 – ECOTUR, Empreendimentos 
Turísticos, SA 
DLB N.º 1241/08 | De ECOTUR, EMPREENDIMENTOS TURISTICOS, SA, com sede 

social na Estrada da Estação, n.º 9-11, 3.º, freguesia de Marrazes, respeitante ao 

projecto de arquitectura para remodelação e ampliação de um equipamento existente 

referente ao edifício das Termas de Monte Real, situado na localidade e freguesia de 

Monte Real, integrado no conjunto edificado que abrange igualmente um edifício 

hoteleiro, anteriormente aprovado e licenciado do lado Sul do complexo termal. 

A operação urbanística caracteriza-se pela requalificação do edifício face aos 

condicionalismos actuais; sendo proposta a demolição de parte da edificação existente 

e algumas construções anexas complementares, com preservação de parte da fachada 

principal, resultando na ampliação da edificação bem como o reordenamento dos 

espaços exteriores, e mantendo-se o mesmo número de pisos.  

O local encontra-se cartografado no Plano Director Municipal parcialmente em 

Reserva Ecológica Nacional, Zona Verde e Perímetro de Rega; inserindo-se ainda na 

zona do perímetro de protecção para a concessão hidromineral das Termas de Monte 

Real; tendo sido objecto de pareceres favoráveis emitidos pela Direcção-Geral de 

Energia e Geologia, pela Direcção-Geral de Saúde, pela Autoridade de Saúde, pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea, pela Autoridade Nacional de Protecção 

Civil e pelo Governo Civil. 

Verifica-se que o proposto não interfere com a área do Perímetro de Rega, 

encontrando-se ainda instruído com autorização emitida pela Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, dada a localização em zona de 

REN. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/09/24, constante do 

respectivo processo (folha 189), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 
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555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer emitido pela Direcção Geral de Energia e 

Geologia, nomeadamente durante a execução da obra (condição a constar no alvará de 

licença de obras); 

2.º cumprir com o indicado no parecer da Direcção Geral de Saúde no que se refere 

aos elementos a apresentar; 

3.º cumprir com o indicado no parecer do Autoridade de Saúde, nomeadamente no que 

se refere à ventilação dos compartimentos interiores, legislação aplicável de carácter 

ambiental e restantes aspectos de carácter legal e funcional; 

4.º cumprir com o indicado no parecer do Governo Civil; 

5.º esclarecer quanto ao uso da piscina da zona termal e de SPA, sendo que no caso 

de não se destinarem a fins exclusivamente terapêuticos, deverá cumprir-se com a 

directiva CNQ 23/93, devendo apresentar-se elementos quanto ao mesmo; 

6.º cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 379/97, de 27 de Dezembro, no que se 

refere aos espaços de jogos e recreio; 

7.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto, no 

que se refere à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada no interior do 

edifício; 

8.º apresentar projecto de arquitectura referente ao bar de apoio à zona de mini-golf, 

bem como levantamento das restantes construções anexas a manter; 

9.º apresentar comprovativo emitido pela EDP - Distribuição de Energia, SA, quanto aos 

condicionalismos que eventualmente venham a ser definidos face à linha eléctrica 

existente do lado Norte (a tardoz do edifício); 
10.º os trabalhos a executar deverão encontrar-se de acordo com o previsto na 

autorização emitida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro e documentos anexos; 

11.º  apresentar os respectivos projectos de especialidade no prazo de seis meses, 

incluindo os indicados no parecer da Direcção Geral de Saúde acima referido, bem 

como projecto de segurança contra incêndios face ao parecer emitido pela Autoridade 

Nacional de Protecção Civil. 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente, dos pareceres emitidos pela 

Direcção Geral de Energia e Geologia (folhas 123 e 124), pela Direcção Geral de 

Saúde, pela Autoridade de Saúde (folhas 117 e 118), pelo Ministério da Defesa 

Nacional – Força Aérea (folha 112), pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 

116) e pelo Governo Civil (folhas 121 e 122). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.10. Processo de obras particulares n.º 1109/07 – Anabela Maria Barreiros 
Ferreira Carvalho 
DLB N.º 1242/08 | De ANABELA MARIA BARREIROS FERREIRA CARVALHO, 

residente na Rua de Roma, Lote 33 – r/chão, esq.º - Quinta do Bispo, freguesia de 

Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para construção de um edifício de 

habitação unifamiliar e muro de vedação, em Outeiro das Cavadas - Moinhos da 

Barosa, freguesia de Barosa, numa zona definida no Plano Director Municipal como 

Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade sujeito a Plano de Pormenor. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/09/22, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo verifica-se que o prédio não confronta com caminho 

público devidamente infra-estruturado, face às informações prestadas pelo 

Departamento de Obras Municipais e pela Comissão de toponímia (das quais deverá 

ser dado conhecimento à requerente). 

Em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 24.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.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/09/22, e face ao 

disposto no 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 dar conhecimento à requerente do parecer emitido pela EDP -  

Distribuição de Energia, SA (folha 45). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 1328/07 – SIMOCERRO, Comércio de 
Imóveis e Candeeiros, Lda. 
DLB N.º 1243/08 | De SIMOCERRO, COMÉRCIO DE IMÓVEIS E CANDEEIROS, LDA, 

com sede social na Rua da Base Aérea, n.º 1859, Serra do Porto de Urso, freguesia de 

Monte Real, referente ao projecto de arquitectura para construção de um edifício misto 

(habitação e comércio), anexo (garagem) e muros, numa parcela a destacar de uma 

propriedade situada em rua de Leiria, freguesia de Monte Real, acompanhado da 

informação prestada pela 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 
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indeferimento tomada em reunião de 2008/06/11, cujo conteúdo lhe foi transmitido 

através do oficio n.º 6503, datado de 2008/06/17. 

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 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, pelos motivos já referidos na deliberação 

tomada em reunião de 2008/06/11, transmitidos através do ofício n.º 6503, datado de 

2008/06/17. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 44/08 – Alda Maria Carreira da Fonseca 
Figueiredo 
DLB N.º 1244/08 | De ALDA MARIA CARREIRA DA FONSECA FIGUEIREDO, 

residente na Rua Pinhal Grosso, n.º 40, 2.º esq.º, Marinheiros, freguesia de Marrazes, 

referente à alteração de uso de parte de um pavilhão, situado em Casal do Cego, 

freguesia de Marrazes, para estabelecimento de restauração, acompanhado da 

informação prestada pela Divisão Administrativa e de Fiscalização do Departamento de 

Operações Urbanísticas comunicando que a requerente não se pronunciou, em fase de 

audiência prévia, quanto aos motivos que estiveram na origem da proposta de 

indeferimento tomada em reunião de 2008/04/29, cujo conteúdo lhe foi transmitido 

através do oficio n.º 4632, datado de 2008/05/02. 

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 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, pelos motivos já referidos na deliberação 

tomada em reunião de 2008/04/29, transmitidos através do ofício n.º 4632, datado de 

2008/05/02. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 141/08 – Aqura Unipessoal, Lda. 
DLB N.º 1245/08 | De AQURA UNIPESSOAL, LDA., com sede social na Travessa dos 

Silvas, n.º 51, Cruz d’ Areia, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura 

para ampliação e alteração de um edifício habitacional (4 fogos), em Cruz d’ Areia, 

freguesia de Leiria, numa zona definida no Plano Director Municipal como Áreas 

Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 
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Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/09/23, com o seguinte teor: 

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

de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, verifica-se 

que: 

1.º as confrontações indicadas na certidão da Conservatória do Registo Predial não 

são coincidentes com o indicado no projecto, nem com o existente no local; 

2.º não é viável a ampliação do edifício, face ao índice de construção existente (artigo 

47.º do Regulamento do Plano Director Municipal); 

3.º os espaços confinantes com as cozinhas não possuem as características 

indicadas no n.º 2 do artigo 47.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, não 

podendo assim ser considerados como marquises; 

4.º o muro no lado Norte deverá alinhar-se pelo muro da parcela confinante no lado 

Poente, por motivos de enquadramento urbano; 

5.º a planta de localização à escala 1:1000 não indica os limites da parcela, devendo 

ainda esta ser actualizada face ao indicado no levantamento topográfico; 

6.º a memória descritiva não se encontra correcta relativamente à indicação no 

número do processo antecedente (processo n.º 960/65 em vez de 690/65). 

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 dada 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 2008/09/23, 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. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.14. Processo de obras particulares n.º 178/08 – ESTRELA DA FEIRA, 
Investimentos Imobiliários, Lda. 
DLB N.º 1246/08 | De ESTRELA DA FEIRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA, 

com sede social no Largo das Alminhas, n.º 21, 1.º esq.º - Pedroso, Vila Nova de Gaia, 

referente ao projecto de arquitectura para instalação de duas plataformas elevatórias 

dentro de uma garagem, na Rua Vale de Lobos, Guimarota, freguesia de Leiria, 

aumentando o número de lugares de estacionamento de dois para quatro, na sequência 

da eliminação dos lugares de estacionamento no âmbito do processo n.º 882/06.  
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Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/09/22, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo, considera-se que os lugares de estacionamento não são 

autónomos e independentes, nem possuem as dimensões previstas no Anexo II do 

Regulamento do Plano Director Municipal. 

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 60/07, de 4 de Setembro.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/09/22, e face ao 

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

lhe foi conferida 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. 

 

1.1.15. Processo de obras particulares n.º 189/08 - Manuel Oliveira Mira Quiaios 
DLB N.º 1247/08 | De MANUEL OLIVEIRA MIRA QUIAIOS, residente na Rua Gastão 

Aires Neves, n.º 1, 1.º dt.º, Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, referente ao 

projecto de arquitectura para legalização das obras de ampliação e alteração de um 

estabelecimento de restauração e bebidas e salão de jogos, na Rua Gastão Aires 

Neves, n.º 1, Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, numa zona abrangida pelos 

estudos do Plano de Urbanização da Praia do Pedrógão e dentro da área de 

intervenção do Plano de Ordenamento da Orla Costeira. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/09/22, com o seguinte teor: 

«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 requerimento / pedido de licença subscrito pela totalidade dos 

proprietários, face ao indicado na certidão da Conservatória do Registo Predial; 

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

autorizar obras sobre as partes comuns do edifício, uma vez que já se encontra 

constituída a propriedade horizontal; 

3.º o pedido não é esclarecedor quanto à legitimidade para intervir na fracção 

confinante, uma vez que só apresenta a certidão da Conservatória do Registo Predial 

referente a Fracção «B»; 
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4.º o projecto apresentado prevê a ampliação do edifício, não sendo o mesmo viável, 

face ao disposto na alínea m) do artigo 7.º e artigo 63.º do Plano de Ordenamento da 

Orla Costeira de Ovar-Marinha Grande (Resolução de Conselho de Ministros n.º 

142/2000, de 20 de Outubro); 

5.º não esclarece inequivocamente se o salão de jogos será ou não afecto ao 

estabelecimento de restauração e bebidas, devendo ainda ser indicado o número e tipo 

de jogos pretendidos; 

6.º o termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura deverá fazer 

referência do cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto, 

relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada.  

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, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de 

Setembro.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/09/22, e face ao 

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

 

1.1.16. Processo de obras particulares n.º 448/08 – Tânia Micaela Ferreira dos Reis 
DLB N.º 1248/08 | De TÂNIA MICAELA FERREIRA DOS REIS, residente na Rua da 

Cerveira n.º 19, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para 

construção de edifício de habitação unifamiliar, anexo e muros de vedação, em 

Cerveira,  Lote 3, freguesia de Marrazes, inserido no loteamento n.º 16/98. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/09/22, constante do 

respectivo processo (folhas 258 e 259), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, deliberou por 
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura e autorizar o licenciamento da 

operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

aplicáveis. 

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

elaboração do projecto de arquitectura e pela direcção da mesma, conforme previsto no 
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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. 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, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro; 

4. 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. Construir tapumes de resguardo, nos termos do previsto no artigo 91.º do RMOUCL. 

6. 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, alterado pela Lei n.º 

60/07, de 4 de Setembro, e no artigo 120.º do RMOUCL. 

7. Requerer autorização de utilização, nos termos do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, e do artigo 46.º do RMOUCL. 

8. Ficar sujeito às prescrições do Código Civil. 

9. A rampa de acesso à garagem não poderá interferir com o passeio exterior ao 

edifício. 

10. Prever o cumprimento do disposto no processo de loteamento (Lot. n.º 16/98), 

relativamente aos muros de vedação. 

11. Apresentar os seguintes documentos: 

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

disponível no Sector de Apoio ao Cidadão desta Câmara e 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 >= 1. 

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. 
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j. no acto do levantamento do alvará de licença de construção, apresentar garantia ou 

depósito bancário 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 desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: «A garantia 

apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da Câmara 

Municipal». 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2. Análise do processo de participação n.º 166/08 – Polícia de Segurança Pública 
DLB N.º 1249/08 | De POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, com sede no Largo S. 

Pedro, n.º 4, freguesia de Leiria, referente à vistoria ao exterior e r/chão de um edifício, 

situado no Largo Alexandre Herculano, freguesia de Leiria, na sequência da exposição 

apresentada em 2008/06/30, pela entidade acima referida. 

Da vistoria efectuada em 2008/07/30, verificou-se o seguinte: 

— ao nível do piso superior existe um avançado sobre a Rua Dr. António da Costa 

Santos; 

— o avançado apresenta perigo de derrocada, encontrando-se fissurado e com 

materiais desagregados; 

— nesta data o avançado encontra-se escorado com prumos de madeira; 

— o escoramento referido apresenta sinais de fragilidade, não tendo características 

adequadas para a função, não se encontrando devidamente protegido da 

circulação automóvel, nem sinalizado. 

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

efectuada em 2008/07/30 e a informação prestada pela Divisão Administrativa e de 

Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/09/03, constantes 

do respectivo processo (folhas 18), deliberou por unanimidade o seguinte: 

1.º ratificar os despachos proferidos pela Senhora Vereadora em 2008/07/23 e 

2008/09/03, os quais ordenaram a realização da vistoria e a notificação à proprietária do 

edifício acima referido das medidas a tomar para resolução das deficiências em causa,  

de acordo com o conteúdo do Auto de Vistoria n.º 113/08, constante do respectivo 

processo, e a comunicação dos procedimentos adoptados à entidade participante 

(PSP), face ao disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, dispensando a audiência prévia dos 

interessados, por se considerar urgente a decisão tomada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.3.1. Processo de loteamento n.º 95/78 – Manuel Quinta Ferrinho 
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DLB N.º 1250/08 | De MANUEL QUINTA FERRINHO, residente na Rua 20 de Junho n.º 

9, em Marinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao loteamento situado em 

Marinheiros, freguesia de Marrazes, acompanhado da informação prestada pela Secção 

de Apoio Administrativo à Divisão de Loteamentos, 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 13/05/2008, cujo conteúdo 

lhe foi transmitido através do oficio n.º 5397/08, datado de 19/05/2008. 

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 declarar a caducidade do alvará de 

loteamento n.º 255, emitido em 10 de Janeiro de 1979 e respectivos aditamentos, ao 

abrigo do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 289/73, de 6 de 

Junho, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em reunião de 13/05/2008, 

transmitidos através do ofício n.º 5397/08, datado de 19/05/2008. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.2. Processo de loteamento n.º 26/82 – António Franco Pereira da Silva 
DLB N.º 1251/08 | De ANTÓNIO FRANCO PEREIRA DA SILVA, acompanhado de um 

requerimento de José Roberto Arruda Cané, residente na Rua do Comércio, Lote 19,  

Zona Industrial Casal do Cego, freguesia de Marrazes e de Manuel Ferreira Lopes, 

residente na Rua Artur Portela n.º 19, 7.º Direito, em Leiria a solicitarem alterações aos 

lotes 6, 7 e 8, que consistem no ajustamento à configuração do lote 6, sem alteração 

das áreas e na junção dos lotes 7 e 8, resultando no lote 7, com os correspondentes 

ajustamentos em relação às áreas e sem alteração de índices referente ao loteamento 

situado na Encosta do Cavaleiro, freguesia de Marrazes. 

Decorreu o período da discussão pública nos termos do artigo 22.º e 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, concordando com a informação 

prestada pela Divisão de Loteamentos datada de 17/09/2008, constante do respectivo 

processo (folha 568), e face ao disposto no 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, deliberou por 
unanimidade aprovar as alterações, devendo os requerentes, no prazo de um ano, 

solicitarem a emissão do Aditamento ao Alvará e apresentar para o efeito cinco 

exemplares do Anexo I e um exemplar em suporte digital, bem como certidão da 

Conservatória do Registo Predial, válida e actualizada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.3. Processo de loteamento n.º 5/92 – NOVA LEIRIA, Imobiliária, SA 
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DLB N.º 1252/08 | De NOVA LEIRIA, IMOBILIÁRIA, SA, acompanhado de um 

requerimento de Leirimundo – Construção Civil, SA, com sede na Rua Ivone Silva n.º 6, 

13 Dto., em Lisboa a solicitar alterações ao lote 16, que consistem na mudança de uso, 

de comércio para comércio/serviços e enquadram-se no Plano de Pormenor da 

Almuinha Grande, cuja rectificação ao Plano foi publicada no Diário da Republica, 2.ª 

série – N.º 62, de 28/03/2008, referente ao loteamento situado em Almuinha Grande, 

freguesia de Marrazes. 

Decorreu o período da discussão pública nos termos do artigo 22.º e 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, concordando com a informação 

prestada pela Divisão de Loteamentos datada de 18/09/2008, constante do respectivo 

processo (folha 950), e face ao disposto no 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, deliberou por 
unanimidade aprovar as alterações, devendo a requerente solicitar no prazo de um ano 

a emissão do Aditamento ao Alvará e apresentar para o efeito cinco exemplares do 

Anexo I e um exemplar em suporte digital, bem como certidão da Conservatória do 

Registo Predial, válida e actualizada 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.3.4. Processo de loteamento n.º 7/99 – COSTA GAMEIRO & FILHOS, LDA. 
DLB N.º 1253/08 | De COSTA GAMEIRO & FILHOS, LDA, com sede na Rua do Carmo 

n.º 33, em Casal da Cruz, freguesia de Caranguejeira, acompanhado de um 

requerimento a solicitar a recepção definitiva das obras de urbanização referente ao 

loteamento situado em Rua da Cova, Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

A recepção provisória das obras de urbanização foi efectuada em 30/08/2004. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com as informações 

prestadas pelo Departamento de Obras Municipais e pela Divisão de Loteamentos, 

constantes do respectivo processo (folhas 307 e 310), deliberou por unanimidade 

autorizar a recepção definitiva das obras de urbanização e o cancelamento da parte 

restante das garantias bancárias n.º 78/2002-S e n.º 79/2002-S, emitidas pelo Banco 

Português de Negócios, SA. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
  D e p a r t a m e n t o  O b r a s  M u n i c i p a i s  
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2.1. Auto de transferência para o Município de Leiria do lanço da EN 349-1 entre o 
KM 10+800 e o KM 11+070 (Ponte antiga sobre o Rio Lis, incluindo o troço 
desactivado) na extensão de 270m 
DLB N.º 1254/08 | Presente o ofício n.º 115837, de 16 de Setembro de 2008, da EP – 

Estradas de Portugal, remetendo o auto de transferência para o Município de Leiria do 

lanço da EN 349-1 entre o KM 10+800 e o KM 11+070 (Ponte antiga sobre o Rio Lis, 

incluindo o troço desactivado) na extensão de 270m. 
A Câmara tomou conhecimento e depois de analisar o assunto, deliberou por 

unanimidade aprovar o referido auto de transferência e autorizar a Senhora Presidente 

a proceder à sua assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2. Processo n.º T – 81/2006. Projecto do Centro Educativo do Coimbrão. 
Aprovação do projecto, caderno de encargos e programa de procedimento 
DLB N.º 1255/08 | Presente o processo referente ao assunto em epígrage, para 

aprovação do projecto de arquitectura, caderno de encargos e programa de 

procedimento, nos termos da alínea b) do artigo 16.º e da alínea 19.º do Código dos 

Contratos Públicos. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar o 

respectivo projecto de arquitectura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.3. Processo n.º T – 16/2008. Projecto de arquitectura para construção de bloco 
de aulas na escola do 1.º ciclo na EB 2,3 de Correia Mateus – Pousos. Aprovação 
do projecto, caderno de encargos e programa de procedimento 
DLB N.º 1256/08 | Presente o processo referente ao assunto em epígrage, para 

aprovação do projecto de arquitectura, caderno de encargos e programa de 

procedimento, nos termos da alínea b) do artigo 16.º e da alínea 19.º do Código dos 

Contratos Públicos. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar o 

respectivo projecto de arquitectura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 
 Departamento Administrat ivo e Financeiro  

 
3.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Financeira 
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3.1.1. Pagamentos 
DLB N.º 1257/08 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

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

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo Senhora 

Presidente, no período de 16 a 29 de Setembro de 2008 correspondente às Ordens de 

Pagamento Gerais n.ºs: 7134, 7135, 8187, 8194, 8196, 8197, 8291, 8299, 9303, 8307, 

8309, 8311, 8314, 8319 a 8323, 8342, 8345, 8353, 8405, 8493, 8494, 8497 a 8506, 

8511, 8512, 8514 a 8517, 8519 a 8521, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 

526, 551 a 557,560, às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 4870, 6940, 7482, 

7500, 7678, 7712, 7760, 7763, 7789, 7804, 7910 a 7919, 7939, 7999, 8000, 8003, 8008, 

8009, 8013, 8018, 8020 a 8022, 8026, 8027, 8030, 8031, 8034, 8062, 8063, 8094, 8109, 

8124, 8125, 8144 a 8157, 8161 a 8181, 8183 a 8186, 8188 a 8193, 8195, 8199, 8200 a 

8290, 8293, 8295 a 8298, 8300, 8301, 8302, 8304 a 8306, 8308, 8310, 8312,8313, 8315 

a 8318, 8324, 8326 a 8341, 8343, 8344, 8346, 8348 a 8352, 8354 a 8379, 8381 a 8385, 

8388 a 8392, 8396, 8398 a 8404, 8406 a 8415, 8418 a 8424, 8427,8430, 8432 a 8437, 

8443 a 8454, 8456, 8458, 8461, 8462, 8465 a 8472, 8475 a 8485, 8490 a 8492, 8495, 

8496, 8509, 8510, 8513, 8518, 8522 a 8524, 8527, 8528, 8531 a 8574, 8576 a 8580, 

8584, 8585, 8587, 8590, 8592, 9594, 8597 8607 no valor total de €3.558.622,67. 

 

3.1.2. XIV Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. Ratificação  
DLB N.º 1258/08 | Presente a XIV Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2008 que se consubstancia na 13.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa e na 11.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 

Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira, eleitos do 

Partido Socialista, ratificar o despacho da Senhora Presidente, de 23 de Setembro, que 

autoriza a XIV Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2008, 

com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €10.000,00 cada, e a 

XIII alteração ao Orçamento da Despesa para o presente ano de 2008, com 

inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €12.000,00 cada, tal como 

proposto.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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3.1.3. Uniformização de Taxas e Tarifas 
DLB N.º 1259/08 | A AMAE – Associação de Municípios da Alta Estremadura levou a 

cabo um concurso de forma a uniformizar as taxas e tarifas para os municípios 

associados que pretendiam aderir ao estudo. 

Para o Município de Leiria a participação neste estudo representou uma 

despesa no valor de €4.918,67. 

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

3459/08, 23 de Setembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aderir ao 

estudo com efeitos à data do seu início e autorizar a realização da despesa que lhe está 

inerente no valor de €4.918,67, bem como autorizar o respectivo pagamento à AMLEI – 

Área Metropolitana de Leiria, que recebeu e integrou todos os activos/passivos afectos 

à AMAE, assim como toda a sua posição contratual. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.4. Resumos de tesouraria 
DLB N.º 1260/08 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo 29 de Setembro de 

2008, apresentando um Total de Disponibilidades de €7.381.468,16 sendo de 

Operações Orçamentais €6.852.927,72 e de Operações de Tesouraria €528.540,44, 

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

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

Ponto quatro 
 Divisão de Recursos Humanos  

 

4.1. Projecto de regulamento de adaptação do sistema integrado de avaliação do 
desempenho da Administração Pública à situação específica do quadro activo do 
corpo de bombeiros profissionais do Município de Leiria 
DLB N.º 1261/08 | Presente o projecto de regulamento de adaptação do sistema 

integrado de avaliação do desempenho da Administração Pública à situação específica 

do quadro activo do corpo de bombeiros profissionais da Câmara Municipal de Leiria, 

proposto pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, no uso da competência que 

lhe é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e cujo teor 

abaixo se transcreve: 

 “PROJECTO DE REGULAMENTO DE ADAPTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE AVALIAÇÃO DO 

DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA À SITUAÇÃO ESPECÍFICA DO QUADRO ACTIVO DO 

CORPO DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 
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Nota justificativa 
Considerando o disposto nos n.os 1 a 3 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 

106/2002, de 13 de Abril, no que se refere à aplicação do sistema de classificação de 

serviço, em vigor para o pessoal da administração local, aos corpos de bombeiros 

profissionais, até que se verifique a definição, por portaria conjunta, de sistema de 

classificação de serviço próprio. 

Considerando o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 21.º da Lei n.º 10/2004, de 22 

de Março, quanto à possibilidade de adaptação, por decreto regulamentar, do sistema 

integrado de avaliação do desempenho da Administração Pública, adiante designado 

por SIADAP, à situação específica dos corpos especiais. 

Considerando o disposto no n.º 5 do artigo 41.º do Decreto Regulamentar n.º 

19-A/2004, de 14 de Maio, quanto à previsibilidade da entrada em vigor, até ao final 

daquele ano, da adaptação prevista no artigo 21.º acima referido, sem prejuízo da 

verificação do disposto no artigo 40.º pelos serviços que disponham de um sistema de 

avaliação do desempenho específico.   

Considerando o disposto no Manual de Apoio e Legislação da autoria da 

Secretaria de Estado da Administração Pública, editado em Maio de 2004, 

relativamente à necessidade dos serviços com corpos especiais que disponham de um 

sistema de avaliação específico promoverem a adaptação do SIADAP às suas 

situações particulares mediante regulamentação própria. 

Considerando o teor da orientação técnica n.º 06/DGAP/2004, de 12 de Julho, 

mais concretamente no que respeita à exclusão dos bombeiros profissionais das 

situações de aplicação objectiva e subjectiva do diploma que procedeu à 

regulamentação da Lei n.º 10/2004, com fundamento na pré-existência de um sistema 

específico de avaliação que pode justificar uma adaptação, por decreto regulamentar. 

Considerando a determinação contida na orientação técnica n.º 03/DGAP/2005, 

de 27 de Maio, no sentido de serem promovidas, com carácter de urgência, as 

adaptações necessárias à aplicação do SIADAP aos corpos especiais que não possam 

proceder à sua aplicação directa. 

Considerando o disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 15/2006, de 26 de 

Abril, que prevê a aplicação dos sistemas específicos adaptados ao abrigo do artigo 

21.º da Lei n.º 10/2004 ou dos sistemas específicos anteriores, enquanto tal não se 

verifique, para efeitos da avaliação do desempenho dos anos de 2006 e seguintes. 

Considerando que desde 2006, primeiro ano de implementação do SIADAP na 

Câmara Municipal de Leiria, se tem vindo a perfilhar o entendimento consubstanciado 

pela impossibilidade legal de aplicação, para efeitos de avaliação do desempenho dos 

bombeiros profissionais, quer dos Decretos Regulamentares n.os 44-B/83, de 1 de 

Junho e 45/88, de 16 de Dezembro, por força da respectiva revogação e por se 

encontrarem esgotados os efeitos dos requisitos transitórios previstos no artigo 2.º da 
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Lei n.º 15/2006, quer da Lei n.º 10/2004 e do Decreto-Regulamentar n.º 6/2006, por 

força da exclusão do âmbito de aplicação directa aos trabalhadores integrados em 

corpos especiais e por força da previsibilidade contida na parte final do artigo 4.º da Lei 

n.º 15/2006, entendimento esse igualmente defendido pelo Instituto Nacional de 

Administração. 

Considerando que, entretanto, foram surgindo outros entendimentos diversos 

quanto à matéria, refira-se, a título meramente exemplificativo, o da Associação 

Nacional dos Bombeiros Profissionais, publicado em Outubro de 2007, de que, até à 

publicação de regulamentação específica, as autarquias locais devem continuar a 

aplicar aos bombeiros profissionais o sistema de avaliação e de classificação de serviço 

que vinham a aplicar à data da entrada em vigor do SIADAP, ou, ainda, o da Delegação 

Regional de Leiria do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local, de 

28 de Março de 2008, de que o sistema de avaliação do desempenho dos bombeiros 

profissionais é o que vigora para a administração local, pelo que lhes são directamente 

aplicáveis as normas constantes da Lei n.º 10/2004, do Decreto Regulamentar n.º 19-

A/2004 e do Decreto Regulamentar n.º 6/2006. 

Considerando que foi solicitada à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro, adiante designada por CCDRC, a emissão de parecer quanto ao 

assunto, bem como quanto às medidas a adoptar, sem deixar de se atender ao facto de 

que a regulamentação do sistema próprio dos bombeiros profissionais previsto no n.º 1 

do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 106/2002 e a adaptação do sistema de avaliação do 

desempenho aos corpos especiais ao abrigo do artigo 21.º da Lei n.º 10/2004, não 

tiveram lugar até à presente data. 

Considerando, por fim, o teor da Informação DAJ 191/08 da Direcção de 

Serviços de Apoio Jurídico e à Administração Local da CCDRC, que sustenta, com 

fundamento na revogação expressa dos Decretos Regulamentares n.os 44-B/83, de 01 

de Junho e 45/88, de 16 de Dezembro, e nos resultados da discussão e análise da 

matéria na reunião de Coordenação Jurídica, de 23 de Janeiro de 2007, a aplicação do 

SIADAP à situação particular dos corpos especiais de bombeiros profissionais, sem 

prejuízo da fixação, pela autarquia, da escala de avaliação que entenda ser a mais 

adequada, por respeito, é claro, às ponderações mínimas legalmente previstas. 

Considerando ainda que, em caso algum, se pode continuar a sustentar, com 

fundamento na especificidade da situação e na ambiguidade da informação disponível, 

a ausência de aplicação de um sistema de avaliação de desempenho ao quadro activo 

do corpo especial de bombeiros profissionais da Câmara Municipal de Leiria. 

Nestes termos: 

Pretende-se com o projecto de regulamento de adaptação do SIADAP à 

situação específica do quadro activo do corpo de bombeiros profissionais da Câmara 

Municipal de Leiria dar cumprimento às disposições legais contidas no Decreto-Lei n.º 
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106/2002 e garantir a observância dos princípios, dos objectivos e das regras 

essenciais de controlo e de normalização do SIADAP. 

O regulamento de adaptação do SIADAP à situação específica do quadro activo 

do corpo de bombeiros profissionais da Câmara Municipal de Leiria deve ser aprovado 

pela Câmara Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida pelo 

disposto na alínea a) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, sob proposta da Presidente 

da Câmara Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea 

a) do n.º 2 do artigo 68.º do mesmo diploma. 

Previamente à respectiva aprovação, vai a Câmara Municipal de Leiria ouvir, 

concedendo o prazo de 30 dias, sobre este projecto de regulamento, a Associação 

Nacional de Bombeiros Profissionais, o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais, 

o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local, conforme determina o 

artigo 117.º do Código do Procedimento Administrativo, e ainda, por edital, a afixar nos 

locais de estilo, os membros do Conselho de Coordenação da Avaliação que não fazem 

parte da Câmara Municipal de Leiria e os elementos que integram o corpo especial de 

bombeiros profissionais. No preâmbulo do regulamento far-se-á menção expressa das 

entidades ouvidas. 

Artigo 1.º 
Lei habilitante 

O presente regulamento dá execução ao disposto no n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 

10/2004, de 22 de Março, e no n.º 2 do artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 19-

A/2004, de 14 de Maio, inserindo-se no conjunto de medidas empreendidas pela 

Câmara Municipal de Leiria com vista à adaptação do sistema integrado de avaliação 

do desempenho da Administração Pública, adiante designado por SIADAP, criado pela 

Lei n.º 10/2004, regulamentada pelo Decreto Regulamentar n.º 19-A/2004 e pela 

Portaria n.º 509-A/2004, de 14 de Maio, adaptada à Administração Local pelo Decreto 

Regulamentar n.º 6/2006, de 20 de Junho, à situação específica do quadro activo do 

corpo de bombeiros profissionais. 

Artigo 2.º 
Objecto 

O presente regulamento estabelece as normas específicas a observar na aplicação do 

SIADAP ao quadro activo do corpo de bombeiros profissionais da Câmara Municipal de 

Leiria, na parte que não foi objecto de regulação na legislação aplicável. 

Artigo 3.º 
Âmbito de aplicação 

O presente regulamento aplica-se aos funcionários, agentes e demais trabalhadores 

que integram o quadro activo do corpo de bombeiros profissionais da Câmara Municipal 
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de Leiria, desde que a respectiva relação jurídica de emprego público seja estabelecida 

por um período superior a seis meses. 

Artigo 4.º 
Sistema de classificação 

A classificação final dos funcionários, agentes e demais trabalhadores que integram o 

quadro activo do corpo de bombeiros profissionais da Câmara Municipal de Leiria é 

determinada pela média ponderada da avaliação de cada uma das suas componentes, 

de acordo com a seguinte ponderação: 

 a) Objectivos - 50%; 

 b) Competências - 40%; 

 c) Atitude pessoal - 10%. 

Artigo 5.º 
Fichas de Avaliação 

Para efeitos de avaliação do desempenho dos funcionários, agentes e demais 

trabalhadores que integram o quadro activo do corpo de bombeiros profissionais da 

Câmara Municipal de Leiria aplicam-se os modelos de impressos das fichas de 

avaliação e de auto-avaliação utilizadas no grupo profissional técnico-profissional e 

administrativo, com as necessárias adaptações, designadamente no que se refere à 

identificação do serviço. 

Artigo 6.º 
Suprimento da avaliação 

A falta de avaliação do desempenho decorrente da não aplicação do SIADAP aos 

funcionários, agentes e demais trabalhadores que integram o quadro activo do corpo de 

bombeiros profissionais da Câmara Municipal de Leiria pode ser suprida, a 

requerimento dos interessados, nas situações e para os efeitos legalmente previstos, 

por adequada ponderação do currículo profissional, relativamente aos períodos que não 

foram objecto de avaliação.  

Artigo 7.º 
Legislação subsidiária 

Em tudo o que não esteja previsto no presente regulamento aplicam-se as normas da 

legislação relativa ao SIADAP, do Regulamento de Organização dos Serviços 

Municipais, publicado no Diário da República, II Série, n.º 23, de 02 de Fevereiro, do 

Regulamento do Conselho de Coordenação da Avaliação da Câmara Municipal de 

Leiria, publicitado por edital afixado nos locais de estilo em 27 de Fevereiro de 2008, e 

do regulamento interno que venha a definir os termos de aplicação do SIADAP na 

Câmara Municipal de Leiria. 

Artigo 8.º 
Entrada em vigor 
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O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicitação através 

de edital. 

Leiria e Paços do Concelho em 3 de Setembro de 2008. 

A Presidente da Câmara Municipal 

Isabel Damasceno Campos» 

A Câmara, depois de apreciar o referido projecto de regulamento, no uso da 

competência que lhe é conferida pelo disposto na alínea a) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro deliberou por unanimidade, que, antes da respectiva aprovação, sejam 

ouvidas, sobre o teor do mesmo, a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, o 

Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais e o Sindicato Nacional dos 

Trabalhadores da Administração Local, em cumprimento do disposto no artigo 117.º do 

Código do Procedimento Administrativo, e ainda os membros do Conselho de 

Coordenação da Avaliação que não fazem parte da Câmara Municipal de Leiria e os 

elementos que integram o corpo especial de bombeiros profissionais, por edital a afixar 

nos locais de estilo. 
A presente deliberação é aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
 Departamento de Desenvolvimento Económico,  Espaços Verdes e 

Ambiente  

 
5.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Promoção do 
Desenvolvimento 
5.1.1. Publicidade (Intenção de remoção) 
DLB N.º 1262/08 | No seguimento de vários processos de licenciamento de publicidade, 

foram os locais de afixação visitados pelos Fiscais Municipais, tendo estes constatado 

que a publicidade permanece afixada, 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, dos n.º 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, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

442/91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, 

de 31de Janeiro, (audiência de interessados), as seguintes entidades: 

Registo Entidade Tipo de Publicidade Localização da 
Publicidade 

Ent.04/15805 Jaquelina dos Santos 
Portela Carvalho 

Um anúncio luminoso 
monoface 

Av. Adelino A . da Costa, 
Lt. 21, Fracção BN, 
Freguesia de Marrazes 
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Ent. 07/9324 Móveis, Máquinas - N. 
Gaspar & Vala Lda 

Um anúncio luminoso 
biface, com suporte 
metálico 

IC2, Km 117, no lugar de 
Vale Gracioso, freguesia 
de Azoia 

Ent. 04/9623 Lúcia Alexandra 
Magalhães Menino 

Diversa publicidade Av. Dr. Francisco Sá 
Carneiro, Lt. 6 (Fracção 
E), freguesia de Marrazes 

Ent. 08/12009 Firma Elitedomus-Serviços 
de Limpeza, Lda 

Um anúncio luminoso 
monoface a contornar a 
fachada 

Av. 22 de Maio, Lt. 5, r/c 
Esq., freguesia de 
Marrazes 

Int. 03/11814 Happy Fashion, Lda Diversa publicidade Largo do Mercado Novo, 
freguesia de Leiria 

Ent. 08/4193 Império Bonança – 
Companhia de Seguros, 
SA 

Um anúncio luminoso 
perpendicular biface 

Rua Rossio dos Borges, 
Arrabalde D`Aquém, 
freguesia de Leiria 

Ent. 07/25128 Sandra Loureiro 
Unipessoal, Lda 

Letras soltas Largo 5 de Outubro de 
1910, nº 33, 34, 35 e 36, 
freguesia de Leiria 

Ent. 07/11427 Ribaliz Madeiras, Lda Dois conjuntos de letras 
luminosas 

IC2, Vale Gracioso, 
freguesia de Azoia 

Ent. 08/211 Ruisilauto, Lda Uma lona biface com 
suporte metálico 

Rua Central, Barracão, 
freguesia de Colmeias 

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

manifestar a intenção de ordenar a remoção da publicidade e respectivos suportes 

supra mencionados, em cumprimento do artigo 20.º, dos n.º 2 e 3 do Regulamento 

Municipal de Publicidade, uma vez que os mesmos estão afixados e não se encontram 

licenciados.  

O não cumprimento dentro do prazo fixado, implicará que seja a Câmara a 

promover a remoção dos mesmos, sendo os infractores responsáveis pelo pagamento 

de todas as despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4 e 5 do mesmo artigo. 

Mais deliberou notificar os requerentes nos termos e para os efeitos dos artigos 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

442/91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, 

de 31 de Janeiro, (audiência de interessados) do teor da presente deliberação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.2. Remoção de publicidade (Intenção de remoção) 
DLB N.º 1263/08 | No seguimento do processo de licenciamento de publicidade 

apresentado por Wall Street Institute - Centro de Inglês do Lis, Lda. para afixação de 

dois anúncios luminosos complanares à fachada e um anúncio luminoso tipo 

«bandeira», no edifício sito na Av. Cidade Maringá, n.º 441 – 1.º F e G, em Leiria, foi o 

mesmo apenas deferido no que se refere aos dois anúncios luminosos complanares à 

fachada do edifício e emitido o alvará n.º 52/03, cuja a validade terminou em 

2006/06/11. 

Verificando-se que toda a publicidade permanece afixada sem o respectivo 

licenciamento, propôs-se que a Câmara, ao abrigo do disposto no artigo 20.º, n.º 2, 

alínea a), n.ºs 3, 4 e 5 do Regulamento Municipal de Publicidade, deliberasse no 
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sentido de ordenar a intenção de remoção da publicidade, notificando os requerentes, 

nos termos e para os efeitos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro (audiência de 

interessados). 

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

manifestar a intenção de ordenar a remoção da publicidade e respectivos suportes 

mencionados, em cumprimento do artigo 20.º, dos n.º 2 e 3 do Regulamento Municipal 

de Publicidade, uma vez que os mesmos estão afixados e não se encontram 

licenciados.  

O não cumprimento dentro do prazo fixado, implicará que seja a Câmara a 

promover a remoção dos mesmos, sendo os infractores responsáveis pelo pagamento 

de todas as despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4 e 5 do mesmo artigo. 

Mais deliberou notificar os requerentes nos termos e para os efeitos dos artigos 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

442/91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, 

de 31 de Janeiro (audiência de interessados), do teor da presente deliberação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.3. Publicidade. Alteração da intenção de remoção (INT. 8647/07) 
DLB N.º 1264/08 | Presente processo anteriormente submetido à reunião de Câmara de 

2008/02/07, na qual foi deliberado manifestar intenção de ordenar a remoção da 

publicidade afixada sem o licenciamento. 

Em direito de audição, conforme carta (ENT. 2008/6196), veio a requerente pedir 

a prorrogação do prazo para apresentar o pedido de licenciamento, tendo o mesmo 

dado entrada pelo registo ENT. 2008/9001, 16 de Abril, e após as devidas consultas foi 

o mesmo deferido e pagas as respectivas taxas. 

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 2 do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, e considerasse 

extinto o presente processo por inutilidade superveniente da intenção de remoção da 

publicidade já licenciada registo ENT.2008/9001. 

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

extinto o presente processo, por força do artigo 112.º, n.º 2 do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, por inutilidade 

superveniente da intenção de remoção da publicidade já licenciada no referido registo 

ENT. 2008/9001. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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5.1.4. Abertura de processo de selecção de candidatos à atribuição de licença 
para o exercício da actividade de guarda-nocturno (ENT. 4916/08) 
DLB N.º 1265/08 | No seguimento do pedido de demissão apresentado pelo guarda-

nocturno n.º 1, João Henriques Curvelo, que exercia a actividade na zona 4, foi aberto 

processo de selecção de candidatos, conforme deliberação de Câmara de 2007/10/16. 

Face ao desinteresse do candidato a quem foi atribuída a licença, por não ter iniciado 

funções no prazo que lhe foi estipulado para esse efeito e encontrando-se esgotada a 

lista de candidatos, foi, em reunião de 2008/08/20, deliberado extinguir aquele processo 

de selecção de candidatos.  

Face ao exposto e encontrando-se a Zona 4 desprovida do serviço de guarda-

nocturno, poderá a Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é conferida pelos 

Decretos-Lei n.º 264/2002, de 25 de Novembro e n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 114/2008, de 1 de Julho, bem como 

pelo artigo 6.º, n.º 1 do Regulamento Municipal das Actividades Diversas, aprovado pela 

Assembleia Municipal de Leiria em 2003/04/17, deliberar sobre a abertura do 

procedimento para a selecção de candidatos, fixando os critérios legalmente previstos, 

bem como o prazo para apresentação das candidaturas.  

Para o efeito, foi presente a seguinte minuta do Aviso de Abertura do processo 

de selecção de candidatos à atribuição de licenças para o exercício da actividade de 

guarda-nocturno: 

«MINUTA DE AVISO N.º_____  /2008 
ABERTURA DO PROCESSO DE SELECÇÃO DE CANDIDATOS À ATRIBUIÇÃO DE 

LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE GUARDA-NOCTURNO. 

1. – Nos termos dos Decretos-Lei n.ºs 264/2002, de 25 de Novembro e 310/2002, de 18 

de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 114/2008, de 1 de 

Julho e no uso da competência prevista no n.º 1, do art.º 6.º do Regulamento Municipal 

das Actividades Diversas, aprovado pela Assembleia Municipal de Leiria em 

2003/04/17, torna-se público que a Câmara Municipal de Leiria, em reunião de 

2008/09/30 deliberou por unanimidade promover a abertura do processo de selecção de 

candidatos para efeitos de atribuição de licença para o exercício da actividade de 

guarda-nocturno. 

2. – O presente processo é válido para a vaga existente. 

3. – A área de actuação é a definida na zona 4 desta cidade e consta do mapa anexo 

ao presente Aviso, a qual foi fixada, por modificação, pela Câmara Municipal de Leiria 

em sua reunião de 2006/06/29. 

4. – As candidaturas deverão ser apresentadas no prazo de 20 dias úteis a contar da 

data do presente aviso, na Câmara Municipal de Leiria – Sector de Licenciamentos 
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Diversos, ou enviadas pelo correio, através de carta registada com aviso de recepção, 

para a seguinte morada: 

    Câmara Municipal de Leiria 

    2414-006  Leiria 

5. - A candidatura é formalizada em requerimento dirigido ao Presidente da Câmara 

Municipal de Leiria e dele deverá constar: 

1. Nome, data e local de nascimento, bem como domicílio completo do 

requerente; 

2. Número, data de emissão e validade do bilhete de identidade e número de 

contribuinte fiscal; 

3. Declaração, sob compromisso de honra, de que reúne os seguintes requisitos: 

a) É cidadão Português ou de um Estado membro da União Europeia ou do 

espaço económico europeu ou, em condições de reciprocidade, de país de 

língua oficial portuguesa; 

b) Tem mais de 21 anos de idade e menos de 65; 

c) Possui a escolaridade mínima obrigatória; 

d) Não foi condenado, com sentença transitada em julgado, pela prática de 

crime doloso; 

e) Não exerce, a qualquer título, cargo ou função na administração central, 

regional ou local;  

f) Não exerce a actividade de fabricante ou comerciante de armas e munições, 

engenhos ou substâncias explosivas;  

g) Não se encontra na situação de efectividade de serviço, pré-aposentação 

ou reserva de qualquer força ou serviço de segurança; 

h) Possui robustez física e o perfil psicológico para o exercício das suas 

funções, comprovadas por ficha médica emitida por médico do trabalho, o 

qual deve ser identificado pelo nome clínico e cédula profissional. 

4. Outros elementos considerados com relevância para a decisão de atribuição 

da licença. 

6. – O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de identificação fiscal; 

b) Certificado de habilitações académicas;  

c) Certificado de registo criminal; 

d) Ficha médica que ateste a robustez física e o perfil psicológico para o 

exercício das suas funções, emitida por médico do trabalho, o qual deverá 

ser identificado pelo nome clínico e cédula profissional; 

e) Outros documentos necessários com relevância para a decisão de 

atribuição da licença. 
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7. – Findo o prazo para apresentação das candidaturas, serão as mesmas analisadas e 

os Serviços da Câmara Municipal por onde corre o processo elaborará, no prazo de 10 

(dez) dias úteis, a lista dos candidatos admitidos e excluídos, com indicação sucinta dos 

motivos de exclusão. Tal lista será homologada pela Exm.ª Sr.ª Presidente da Câmara 

Municipal de Leiria e afixada no edifício sede da Câmara Municipal de Leiria e na sede 

das freguesias do concelho de Leiria. 

8. – Serão excluídos os candidatos que não apresentem as candidaturas dentro do 

prazo previsto no n.º 4 e que não cumprirem com o disposto no n.ºs 5 e 6. 

9. –  

1. Os candidatos admitidos serão ordenados segundo os seguintes critérios de 

preferência: 

a) Já exercer a actividade de guarda-nocturno na localidade da área posta a 

concurso; 

b) Já exercer a actividade de guarda-nocturno; 

c) Habilitações académicas mais elevadas; 

d) Terem pertencido aos quadros de uma força de segurança e não terem sido 

afastados por motivos disciplinares. 

2. A atribuição de licença para o exercício da actividade de guarda-nocturno numa 

determinada área faz cessar a anterior. 

3. A lista final de graduação dos candidatos seleccionados será afixada no edifício 

sede da Câmara Municipal de Leiria e na sede das freguesias do concelho de Leiria. 

10. – São deveres do candidato a quem for atribuída a licença para o exercício da 

actividade de guarda-nocturno, proceder ao pagamento da taxa devida e iniciar as 

respectivas funções no prazo de 30 dias a contar da data da notificação da atribuição da 

licença, vigiar e rondar, por conta dos respectivos moradores, os arruamentos da 

respectiva área de actuação, protegendo as pessoas e bens e colaborar com as forças 

de segurança, prestando o auxílio que por estas lhes seja solicitado, bem como os 

deveres mencionados no art.º 8.º do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 114/2008, de 1 de Julho, a saber: 

a) Apresentar-se pontualmente no posto ou esquadra no início e termo do serviço; 

b) Permanecer na área em que exerce a sua actividade durante o período de 

prestação de serviço e informar os seus clientes do modo mais expedito para ser 

contactado ou localizado; 

c) Prestar o auxílio que lhe for solicitado pelas forças e serviços de segurança e de 

protecção civil; 

d) Frequentar anualmente um curso ou instrução de adestramento e reciclagem 

que for organizado pelas forças de segurança com competência na respectiva 

área; 
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e) No exercício de funções, usar uniforme, cartão identificativo de guarda-nocturno 

e crachá; 

f) Usar de Urbanidade e aprumo no exercício das suas funções; 

g) Tratar com respeito e prestar auxílio a todas as pessoas que se lhe dirijam ou 

careçam de auxílio; 

h) Fazer anualmente, no mês de Fevereiro, prova de que tem regularizada a sua 

situação contributiva para com a segurança social; 

i) Não faltar ao serviço sem motivo sério, devendo, sempre que possível, solicitar a 

sua substituição com cinco dias úteis de antecedência; 

j) Efectuar e manter em vigor um seguro, incluindo na modalidade de seguro de 

grupo, nos termos fixados por portaria conjunta dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas das finanças e da administração interna que garanta o 

pagamento de uma indemnização por danos causados a terceiros no exercício e 

por causa da sua actividade. 

11. - O exercício da actividade de guarda-nocturno subordina-se ao disposto na Portaria 

nº 394/99, de 29 de Maio, Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 114/2008, de 1 de Julho e no Regulamento 

Municipal das Actividades Diversas, aprovado pela Assembleia Municipal em 

17/04/2003. 

Para constar se publica o presente Aviso e outros de igual teor, que vão ser afixados 

nos locais habituais e divulgados nos jornais regionais». 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do 

Regulamento Municipal das Actividades Diversas, aprovado pela Assembleia Municipal 

de Leiria em sua sessão de 2003/04/17, deliberou por unanimidade abrir o processo 

de selecção de candidatos à atribuição de licenças para o exercício da actividade de 

guarda-nocturno para preenchimento de vaga existente na zona 4 demarcada no mapa 

que ficará em documentos anexos à presente acta (Anexo C), bem como aprovar a minuta 

do Aviso de Abertura supra referido, devendo o mesmo ser afixado nos locais habituais 

e divulgado na imprensa regional. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

5.1.5. Anulação de guias de recebimento 
DLB N.º 1266/08 | No seguimento do pedido de vários licenciamentos foram os mesmos 

deferidos e emitidas guias de recebimento das taxas devidas, as quais não foram pagas 

pelos motivos a seguir indicados, propondo-se a anulação das citadas guias: 

Entidade N.º da 
Guia 

Valor: 
€ 

Objecto do 
Pedido: 

Motivo da Anulação 

Yang Shi 8414/08 6,02 Substituição de 
Mapa de Horário 

de Funcionamento 

O estabelecimento encontra-se encerrado, 
conforme informação da Fiscalização de 
2008/09/19. 

Manuel 36101/07 12,04 Emissão de Mapa O estabelecimento encontra-se encerrado, 
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Alves 
Nicolau 

de Horário de 
Funcionamento 

conforme informação da Fiscalização de 
2008/09/09. 

Leirisport – 
Desporto, 
Lazer e 
Turismo de 
Leiria 

19515/08 
 

19517/08 

11,41 
 

11,41 

Pedido de 
Fotocópias 

autenticadas 

Por se tratar da prática de actos relativos a 
questões societárias da empresa municipal 
Leirisport que, legalmente, têm que ser 
tomadas por órgãos do Município e que 
têm de ser fornecidos a essa entidade por 
forma legalmente válida – certidão ou 
fotocópia autêntica, sendo obrigação deste 
Município fornecer as fotocópias em causa. 

Sogintel – 
Sociedade 
de Gestão 
e 
Exploração 
de Hotéis, 
SA 

3371/08 694,80 Pedido de 
Licenciamento de 

Publicidade 

A publicidade foi retirada conforme 
informação da Fiscalização de 2008/06/26. 

Elitedomus 
– Serviços 
de 
Limpeza, 
Lda 

14244/08 416,63 Pedido de 
renovação de 

licença de 
publicidade 

Por o pagamento da guia não ter sido 
efectuado no prazo de 2 meses, nos 
termos do art. 10º, nº 3 do R. M. P. e ter 
caducado o despacho de deferimento. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade anular as 

guias de recebimento mencionadas no mapa supra, conforme motivos expostos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

5.1.6. Mercado de Venda por Grosso Falcão. Troca do lugar n.º 30 para o n.º 264 
(ENT. 17747/08) 
DLB N.º 1267/08 | Presente o requerimento de LUÍS FILIPE PORTO FERREIRA, 

residente na Praceta Carlos Lopes, n.º 12, Sátão, a solicitar a troca do lugar cativo n.º 

30 que já ocupa, pela atribuição do lugar cativo n.º 264, que se encontra vago para 

venda de têxteis, no Mercado de Venda por Grosso do Falcão. 

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

direito de ocupação do lugar cativo n.º 264 a Luís Filipe Porto Ferreira, deixando vago o 

lugar n.º 30, uma vez que o requerente reúne os requisitos expressos no artigo 13.º do 

Regulamento do Mercado Falcão, na alteração aprovada pela Assembleia Municipal em 

2003/04/17.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.7. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENTFE.6314/08) 
DLB N.º 1268/08 | Presente o requerimento da TECNASOL FGE – Fundações e 

Geotécnica, SA, com sede no Edifício Edifer, sito na Estrada do Seminário, n.º 4, 

Alfragide – Amadora, a solicitar licença especial de ruído para a realização de trabalhos 

de demolição a decorrer no Centro Comercial Continente de Leiria, sito junto ao IC2, 

Alto do Vieiro, Parceiros, de 22 de Setembro a 10 de Novembro do corrente ano, no 

horário compreendido entre as 20 horas e as 8 horas, do qual consta o despacho da 

Senhora Presidente da Câmara de 2008/09/09, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2008/09/09 da Senhora Presidente que deferiu o pedido de 22 de 
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Setembro a 10 de Novembro de 2008, mediante emissão da licença especial de ruído 

para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.8. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT. 19950/08) 
DLB N.º 1269/08 | Presente o requerimento da firma BOSOGOL – Construções e Obras 

Públicas, SA, com sede no Vale Juncal, Parceiros, a solicitar licença especial de ruído 

para a realização de trabalhos de demolição e de escavação a decorrer no gaveto 

formado pelas Ruas de Alcobaça e Machado Santos, entre os dias 11 de Setembro e 7 

de Outubro do corrente ano, no horário compreendido entre as 7 horas e as 23 horas, 

do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2008/09/09, a deferir 

o pedido.  

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

despacho de 2008/09/09 da Senhora Presidente que deferiu o pedido para o período 

compreendido entre os dias 11 de Setembro e 7 Outubro de 2008, mediante emissão da 

licença especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.9. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT. 19803/08) 
DLB N.º 1270/08 | Presente o requerimento de ILÍDIO GRILO GOMES, residente na 

Rua Principal, n.º 55, Grou, Monte Redondo, a solicitar licença especial de ruído, para a 

realização de um espectáculo de Karaoke, no Café «O Abrigo», sito na morada supra, 

no dia 2008/09/12, no horário compreendido entre as 22 horas e as 2 horas, do qual 

consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2008/09/09, a deferir o 

pedido.  

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

despacho de 2008/09/09 da Senhora Presidente que deferiu o pedido para o dia 

2008/09/12, mediante emissão da licença especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.10. Licença especial de ruído. (ENT. 20518/08) 
DLB N.º 1271/08 | Presente o requerimento de MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, 

residente na Travessa da Paz, n.º 14 – 1.º, Leiria, na qualidade de proprietário do Bar 

«Os Filipes», sito no Largo Cândido dos Reis, Leiria, a solicitar licença especial de ruído 

para a realização de música ao vivo, a ter lugar no estabelecimento supra mencionado, 

nos dias 3, 10, 17, 24 e 31 de Outubro do corrente ano, no horário compreendido entre 

as 22 horas e as 2 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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5.1.11. Alargamento de horário. Ratificação de despacho (ENT. 19799/08) 
DLB N.º 1272/08 | Presente o requerimento da firma LEIRINOITES, ACTIVIDADES 

HOTELEIRAS E LAZER, LDA., com sede na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, 

168, Leiria, a solicitar o prolongamento do horário de funcionamento da discoteca Beat 

Club, nos dias 18 e 19 de Setembro do corrente ano, até às 6 horas, para a 

comemoração da reabertura do estabelecimento supra citado. No entanto, devido ao 

atraso nos trabalhos de decoração e a pedido da firma foi alterado o pedido para os 

dias 25 e 26 de Setembro do corrente ano, tendo o mesmo sido deferido por despacho 

da Senhora Presidente da Câmara de 2008/09/19. 

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

despacho de 2008/09/19 da Senhora Presidente que deferiu, a título excepcional, o 

pedido de alargamento de horário de funcionamento nos dias 25 e 26 de Setembro do 

corrente ano, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento Municipal dos Horários 

de Funcionamento em vigor neste Município.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.12. Mercados Municipal e do Levante da Praia do Pedrógão. Funcionamento 
no dia 5 de Outubro de 2008 (feriado nacional) 
DLB N.º 1273/08 | Nos termos dos Regulamentos dos Mercados referidos em epígrafe, 

os mesmos encerram em dias de feriado, sendo que, a Câmara Municipal poderá 

alterar o respectivo funcionamento. 

Tendo em conta o interesse manifestado por alguns feirantes, é desejável e 

conveniente ao desenvolvimento económico que os Mercados Municipal e do Levante 

da Praia do Pedrógão sejam autorizados a funcionar no próximo dia 5 de Outubro de 

2008. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos do único § do n.º 2 do 

artigo 73.º do Regulamento dos Mercados e Feiras do Concelho de Leiria e do artigo 

22.º do Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de 

Forma não Sedentária (Mercados de Levante), deliberou por unanimidade autorizar o 

funcionamento dos mercados no dia 5 de Outubro próximo, no mesmo horário e nos 

referidos termos regulamentares. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.2. Análise do assunto relacionado com a Divisão de Ambiente e Serviços 
Urbanos 
5.2.1. Remoção de resíduos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 178/2008, de 5 de 
Setembro 
DLB N.º 1274/08 | O regime jurídico da gestão de resíduos, preconizado pelo Decreto-

Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, prevê, no n.º 1 do artigo 5.º que «a gestão dos 
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resíduos constitui parte integrante do seu ciclo de vida, sendo da responsabilidade do 

respectivo produtor», sendo que, conforme o estatuído no n.º 3 do artigo 5.º daquele 

diploma, «Em caso de impossibilidade de determinação do produtor do resíduo, a 

responsabilidade pela respectiva gestão recai sobre o seu detentor». 

Sendo os municípios, nos termos do artigo 66.º, entidades fiscalizadoras do 

cumprimento das disposições do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, poderão 

os mesmos, «não obstante a prática da contra-ordenação ser punida com uma coima», 

aplicar em simultâneo uma sanção acessória, conforme o disposto no artigo 68.º do 

regime jurídico em apreço. 

Ainda, no contexto da conjugação daquele regime jurídico, nomeadamente dos 

termos constantes do respectivo artigo 69.º com a alínea d) do número 7 do artigo 64.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada, poderá o município ordenar ao 

infractor/detentor a remoção de resíduos a destino final adequado, bem como a 

reposição da situação anterior, num determinado prazo, devendo para o efeito 

apresentar-se notificação ao infractor/detentor. 

Complementarmente, caso o infractor/detentor não proceda voluntariamente à 

reposição/reconstituição da situação, conforme se encontrava anteriormente, no prazo 

que lhe foi concedido, o Município de Leiria actuará directamente por conta do 

infractor/detentor, sendo as despesas cobradas coercivamente através do processo 

previsto para as execuções fiscais [cfr. número 2 do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 

178/2006, de 5 de Setembro]. 

Face ao acima exposto, tendo sido constatada pelos serviços de fiscalização a 

prática do exercício não licenciado de operações de gestão de resíduos, levantada a 

participação n.º 7881, em 26 de Fevereiro de 2007, e permanecendo a situação, 

propôs-se notificar o Senhor Orlando Manuel da Silva Santos, residente na Trav. da 

Maligueira, n.º 135, r/c, dto, Gândara dos Olivais, Marrazes, para remover os resíduos e 

reconstituir a situação conforme se encontrava inicialmente, na parcela de terreno na 

Rua dos Florindos, freguesia de Pousos, concelho de Leiria. 

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

Senhor Orlando Manuel da Silva Santos, residente na Trav. da Maligueira, n.º 135, r/c 

dto. Gândara dos Olivais,  Marrazes, para remover os resíduos e reconstituir a situação 

conforme se encontrava inicialmente, na parcela de terreno na Rua dos Florindos, 

freguesia de Pousos, concelho de Leiria. 

Mais deliberou que caso não proceda voluntariamente ao ordenado 

anteriormente, o Município de Leiria actuará directamente, sendo as despesas cobradas 

coercivamente, através do processo previsto para as execuções fiscais, conforme 

dispõe o n.º 2 do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto seis 
 Divisão da Acção Educativa Municipal 

 
6.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão da Acção 
Educativa Municipal 
6.1.1. Programa de actividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino 
básico. Acordos de colaboração para o ano lectivo 2008/2009 
DLB N.º 1275/08 | Presentes as minutas de Acordo de Colaboração a celebrar entre o 

Município de Leiria e as entidades de carácter cultural e desportivo que se indicam nos 

respectivos quadros, no âmbito do Despacho n.º 14 460, de 26 de Maio de 2008. 

ACTIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA 
N.º Sessões Previstas Agrupamento de 

Escolas / Freguesia / 
Localidade 

Entidade 
2008 2009 Total 

Preço / 
hora 
(45+15m) 

Colmeias União Desportiva de 
Leiria 

784 1248 2032 13,50 € 

Caranguejeira Juventude 
Vidigalense 

448 716 1164 13,50 € 

Maceira Atlético Clube da 
Sismaria (ACS) 

966 1538 2504 13,50 € 

D. Dinis Juventude Desportiva 
do Lis (JUVE) 

1218 1942 3160 13,50 € 

Escolas e Jardins da 
Serra 

Juventude 
Vidigalense 

504 804 1308 13,50 € 

José Saraiva Associação de 
Solidariedade 
Académico de Leiria –
ASAL 

812 1296 2108 13,50 € 

Correia Mateus  
Escolas Agrupamento 
com excepção de 
Paulo VI, Courelas e 
Andrinos 

Juventude Desportiva 
do Lis (JUVE) 

588 936 1524 13,50 € 

Paulo VI, Courelas e 
Andrinos 

ADCR - Bairro dos 
Anjos 

336 536 872 13,50 € 

Marrazes  
Casal dos Claros, 
Coucinheira, Sismaria 
da Gândara, Gândara 
dos Olivais 

Atlético Clube da 
Sismaria (ACS) 

756 1204 1960 13,50 € 

Marinheiros, 
Pinheiros, Barreiros, 
Chãs, Regueira de 
Pontes 

 
Juventude 
Vidigalense 

798 1274 2072 13,50 € 

Marrazes, Quinta do 
Alçada, Amor e Casal 
Novo 

Sport Clube Leiria 
Marrazes 

840 1340 2180 13,50 € 

Carreira  
Ortigosa, Souto da 
Carpalhosa, Carreira, 
Bajouca, Monte 
Redondo, Coimbrão 

Juventude Desportiva 
do Lis (JUVE) 

1036 1652 2688 13,50 € 

Carvide e Monte Real ADCR - Bairro dos 
Anjos 

392 624 1016 13,50 € 
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É do seguinte teor: 

«MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Considerando a importância das actividades de enriquecimento curricular no 1.º 

ciclo do ensino básico para o desenvolvimento das crianças e para o seu sucesso 

escolar futuro. 

Considerando a existência do Programa de Actividades de Enriquecimento 

Curricular, no 1.º ciclo do Ensino Básico, aprovado por Despacho n.º 14 460, publicado 

na II.ª Série do Diário da República, de 26 de Maio. 

Considerando que as Associações Desportivas se encontram mais próximas das 

comunidades escolares, podendo servi-las de forma eficiente e eficaz e colocar-lhes ao 

dispor os seus equipamentos vocacionados exclusivamente à prática de actividades 

físicas e desportivas. 

Considerando que os municípios dispõem de atribuições no domínio da 

educação e os seus órgãos de competências para apoiar o desenvolvimento de 

actividades complementares de acção educativa, na educação pré-escolar e no ensino 

básico, em conformidade com o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º, conjugada 

com a alínea e) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro. 

Considerando que compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar no 

apoio às actividades complementares no âmbito de projectos educativos, conforme 

preceitua a alínea l) do n.º 1 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. 

Entre o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 505181266, representado pela 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, 

com poderes para o acto, conforme deliberação tomada pela Câmara Municipal de 

Leiria, em sua reunião de _____ de __________ de 2008, como primeiro outorgante, e 

o _________________, com sede em ________________, freguesia de 

____________, contribuinte fiscal n.º _________, representado pelo seu Presidente, 

_______________, como segundo outorgante, é celebrado, ao abrigo do disposto na 

alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o presente acordo de colaboração, o qual 

passará a reger-se pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
Objectivo 

O presente acordo tem por objectivo o cumprimento do Programa de Actividades de 

Enriquecimento Curricular, determinado pelo Despacho n.º 14 460/2008, de 26 de Maio, 

na parte relativa ao desenvolvimento da actividade física e desportiva, junto dos alunos 

dos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos, das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

__________________, que fazem parte da(s) escolas das freguesia(s) _____________ 

(Agrupamento de Escolas de _____________).  
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Cláusula Segunda 
Objecto 

O presente acordo tem por objecto estabelecer um conjunto de regras destinadas à boa 

colaboração entre os respectivos outorgantes, com vista ao cumprimento do seu 

objectivo. 

Cláusula Terceira 
Obrigações do Município de Leiria 

O Município de Leiria, com os fundamentos constantes dos considerandos a este 

acordo, compromete-se a pagar ao Segundo Outorgante, para fazer face aos encargos 

com o desenvolvimento da actividade física e desportiva junto dos alunos do 1.º, 2.º, 3.º 

e 4.º anos das Escolas do 1.º CEB _________, que fazem parte da(s) freguesia(s) 

______________ (Agrupamento de Escolas de ________), o valor de €13,50 (treze 

euros e cinquenta cêntimos) por cada hora (45m+15m), acrescido do imposto sobre o 

valor acrescentado (IVA). 

Cláusula Quarta 
Obrigações do Segundo Outorgante 

1.  O Segundo Outorgante compromete-se a dar cabal cumprimento às disposições 

constantes do Anexo I ao presente acordo e que dele passa a fazer parte integrante. 

2.    O Segundo Outorgante compromete-se, ainda, a: 

a) Entregar uma listagem nominal dos professores de actividade física e desportiva 

a afectar ao Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular do 1.º CEB e 

respectivos Certificados de Habilitação, de acordo com minuta a fornecer pelo Município 

de Leiria (Anexo II).  

b) A leccionar um total previsível de ____ horas, de acordo com as turmas, horários 

e locais de funcionamento previstos no Anexo III ao presente Acordo e que dele passa a 

fazer parte integrante. 

Cláusula Quinta 
Responsabilidades do Município de Leiria 

1. Se o Município de Leiria tiver de assumir indemnização de prejuízos que nos termos 

do presente Acordo seja da responsabilidade do Segundo Outorgante, este indemnizá-

lo-á em todas as despesas que, por esse facto e seja a que título for, houver de 

suportar assistindo ao Município de Leiria o direito de regresso das quantias que pagou 

ou tiver de pagar. 

1. O Município de Leiria não responderá por quaisquer danos ou prejuízos sofridos 

pelo Segundo Outorgante, salvo culpa comprovada dos funcionários, agentes e/ou 

contratados do Município de Leiria no exercício das respectivas funções. 

Cláusula Sexta 
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Responsabilidades do Segundo Outorgante 
1. São da exclusiva responsabilidade do Segundo Outorgante todas as obrigações 

relativas ao pessoal utilizado no desenvolvimento das actividades físicas e desportivas, 

bem como o cumprimento da celebração dos necessários seguros de acidentes de 

trabalho. 

2. O Segundo Outorgante responderá, nos termos da lei, por todos os danos ou 

prejuízos sofridos pelo Município de Leiria, seus funcionários ou agentes, contratados 

ou terceiros, decorrentes do desenvolvimento das actividades física e desportiva, 

devendo para tal celebrar os necessários seguros de responsabilidade civil. 

Cláusula Sétima 
Modificação do Acordo 

O número de sessões, bem como as turmas, horários e locais de funcionamento da 

actividade física e desportiva, poderão sofrer alterações devido a eventuais 

necessidades de reformulação na constituição das turmas e horários que possam 

ocorrer durante o ano lectivo.  

Cláusula Oitava 
Rescisão do Acordo 

1. O Município de Leiria poderá dar por findo o presente acordo mediante rescisão do 

mesmo quando tenha ocorrido qualquer dos seguintes factos: 

a) Desvio do objecto do presente Acordo; 

b) Interrupção da actividade física e desportiva por facto imputável ao Segundo 

Outorgante por período superior a 5 dias; 

c) Não cumprimento das disposições constantes do Anexo I ao presente Acordo; 

d) Oposição reiterada ao exercício da fiscalização ou repetida desobediência às 

determinações do Município ou, ainda, sistemática inobservância das leis e 

regulamentos aplicáveis à actividade física e desportiva; 

e) Violação grave das cláusulas do presente Acordo. 

f) Não cumprimento do estipulado no n.º 4 do artigo 3.º do capítulo II, do Despacho n.º 

14 460/2008, publicado na II.ª Série do Diário da República, de 26 de Maio, quanto ao 

valor mínimo das remunerações dos professores afectos ao programa. 

2. O Município de Leiria reserva-se o direito de suspender ou rescindir o Acordo, com 

aviso prévio de 60 dias, sem que daí resulte qualquer direito de indemnização ao 

Segundo Outorgante, nos casos em que se verifiquem atrasos significativos ou a 

suspensão das comparticipações a dar pelo Estado no âmbito do Programa de 

Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB.  

3. Em caso de rescisão por iniciativa do Município de Leiria com fundamento nas 

alíneas constantes do n.º 1 deste artigo, este terá direito à restituição imediata dos 

pagamentos efectuados, sem prejuízo do direito de comprovar que teve prejuízos de 
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montante superior, caso em que poderá exigir a indemnização complementar 

correspondente. 

4. A rescisão do presente Acordo será comunicada ao Segundo Outorgante por carta 

registada, com aviso de recepção, e produzirá os seus efeitos no 10.º dia útil posterior. 

Cláusula Nona 
Duração do Acordo 

O presente acordo é válido para o ano lectivo 2008-2009, devendo o seu início e 

términos coincidir com o definido em diploma legal relativamente ao calendário escolar, 

conforme datas a definir por cada Agrupamento de Escolas. 

Cláusula Décima 
Imposto do Selo 

O presente acordo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 

artigo 6.º, conjugada com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1 do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo.» 

Estes acordos são feitos em duplicado, ambos com valor de original, composto 

por _____ (____) páginas, pelo anexo I que se contêm em ___ (___) páginas, pelo 

Anexo II e Anexo III, que se contêm em _____ (_______), __ (____) e ___ (___) 

páginas, respectivamente, e devidamente assinado por ambas as partes, depois de 

declararem ter lido, compreendido e aceite todas as suas cláusulas.  

ENSINO DA MÚSICA – ORFEÃO DE LEIRIA 
N.º Sessões Previstas Agrupamento de 

Escolas 
Actividade 

2008 2009 Total 
Preço / hora 
(45+15m) 

Colmeias Música 784 1248 2032 13,50€ 
D. Dinis Música 812 1296 2108 13,50€ 
Escolas e Jardins da 
Serra 

Música 406 650 1056 13,50€ 

Marrazes Música 1596 2544 4140 13,50€ 
José Saraiva Música 812 1296 2108 13,50€ 

É do seguinte teor: 

«MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Considerando a importância das actividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do 

ensino básico para o desenvolvimento das crianças e para o seu sucesso escolar 

futuro. 

Considerando a existência do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular no 

1.º ciclo do Ensino Básico, aprovado por Despacho n.º 14 460, publicado na II.ª Série do 

Diário da República, de 26 de Maio. 

Considerando que o artigo 15.º do Despacho n.º 14 460, de 26 de Maio de 2008, prevê 

que as entidades promotoras do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular 

no 1.º ciclo do Ensino Básico, possam celebrar acordos de colaboração com escolas do 

ensino especializado da música públicas, profissionais ou do ensino particular e 

cooperativo, de forma a assegurar a leccionação, a coordenação pedagógica das 
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actividades e a possibilitar o acesso, por parte dos alunos, à utilização dos 

equipamentos necessários. 

Considerando que, tradicionalmente, através de acções inscritas na “Agenda de 

Informação Pedagógica”, o Município de Leiria tem contribuído para a 

complementaridade dos projectos educativos das comunidades do concelho. 

Considerando que os municípios dispõem de atribuições no domínio da educação e os 

seus órgãos de competências para apoiar o desenvolvimento de actividades 

complementares de acção educativa, na educação pré-escolar e no ensino básico, em 

conformidade com o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º, conjugada com a 

alínea e) do n.º 3 do artigo 19.º ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro. 

Considerando que compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar no apoio às 

actividades complementares no âmbito de projectos educativos, conforme preceitua a 

alínea l) do n.º 1 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. 

Entre o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 505181266, representado pela 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, 

com poderes para o acto, conforme deliberação tomada pela Câmara Municipal de 

Leiria, em sua reunião de _____ de ________ de 2008, como primeiro outorgante, e o 

___________________, com sede em _________________, contribuinte fiscal n.º 

___________representado pelo seu Presidente, ___________________, como 

segundo outorgante, é celebrado, ao abrigo do disposto na alínea l) do n.º 1 do artigo 

64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, o presente acordo, o qual passará a reger-se pelas cláusulas 

seguintes: 
Cláusula Primeira 

Objectivo 
O presente acordo tem por objectivo o cumprimento do Programa de Actividades de 

Enriquecimento Curricular, determinado pelo Despacho n.º 14 460/2008, de 26 de Maio, 

na parte relativa ao desenvolvimento ao ensino da música, junto dos alunos dos 1.º, 2.º, 

3.º e 4.º anos, das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, que fazem parte da(s) 

freguesia(s) _____________ (Agrupamento de Escolas de _____________).  

Cláusula Segunda 
Objecto 

O presente acordo tem por objecto estabelecer um conjunto de regras destinadas à boa 

colaboração entre os respectivos outorgantes, com vista ao cumprimento do seu 

objectivo. 

Cláusula Terceira 
Obrigações do Município de Leiria 
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O Município de Leiria, com os fundamentos constantes dos considerandos a este 

acordo, compromete-se a pagar ao Segundo Outorgante, para fazer face aos encargos 

com o desenvolvimento do ensino da música junto dos alunos do 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos 

das Escolas do 1.º CEB que fazem parte da (s) freguesia (s) _________________ 

(Agrupamento de Escolas de ________), o valor de €13,50 (treze euros e cinquenta 

cêntimos) por cada hora (45m+15m), acrescido do imposto sobre o valor acrescentado 

(IVA). 

Cláusula Quarta 
Obrigações do Segundo Outorgante 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a dar cabal cumprimento às disposições 

constantes do Anexo I ao presente Acordo e que dele passa a fazer parte 

integrante. 

2. O Segundo Outorgante compromete-se, ainda, a: 

a) Entregar uma listagem nominal dos professores de música a afectar ao Programa 

de Actividades de Enriquecimento Curricular do 1.º CEB e respectivos Certificados de 

Habilitação, de acordo com minuta a fornecer pelo Município de Leiria (Anexo II). Nos 

casos em que os professores se enquadrem na situação prevista na alínea 2 c), do 

artigo 16.º (Outros profissionais com currículo relevante), deverão, ainda, ser enviados 

os respectivos Currículo Vitae, para submissão à CAP (Comissão de Avaliação do 

Programa). 

b) A leccionar um total previsível de ____ horas, de acordo com as turmas, horários 

e locais de funcionamento previstos no Anexo III ao presente Acordo e que dele passa a 

fazer parte integrante. 

Cláusula Quinta 
Responsabilidades do Município de Leiria 

1. Se o Município de Leiria tiver de assumir indemnização de prejuízos que nos termos 

do presente Acordo seja da responsabilidade do Segundo Outorgante, este indemnizá-

lo-á em todas as despesas que, por esse facto e seja a que título for, houver de 

suportar assistindo ao Município de Leiria o direito de regresso das quantias que pagou 

ou tiver que pagar. 

2. O Município de Leiria não responderá por quaisquer danos ou prejuízos sofridos pelo 

Segundo Outorgante, salvo culpa comprovada dos funcionários, agentes e/ou 

contratados do Município de Leiria no exercício das respectivas funções. 

Cláusula Sexta 
Responsabilidades do Segundo Outorgante 

1. São da exclusiva responsabilidade do Segundo Outorgante todas as obrigações 

relativas ao pessoal utilizado na actividade do ensino da música, bem como o 

cumprimento da celebração dos necessários seguros de acidentes de trabalho. 
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2. O Segundo Outorgante responderá, nos termos da lei, por todos os danos ou 

prejuízos sofridos pelo Município de Leiria, seus funcionários ou agentes, contratados 

ou terceiros, decorrentes da actividade do ensino da música, devendo para tal celebrar 

os necessários seguros de responsabilidade civil. 

Cláusula Sétima 
Modificação do Acordo 

O número de sessões/horas, bem como as turmas, horários e locais de funcionamento 

da actividade do ensino da música, poderão sofrer alterações devido a eventuais 

necessidades de reformulação na constituição das turmas e horários que possam 

ocorrer durante o ano lectivo. 

Cláusula Oitava 
Rescisão do Acordo 

1. O Município de Leiria poderá dar por findo o presente acordo mediante rescisão do 

mesmo quando tenha ocorrido qualquer dos seguintes factos: 

a) desvio do objecto do presente Acordo; 

b) interrupção da actividade do ensino da música por facto imputável ao Segundo 

Outorgante por período superior a 5 dias; 

c) não cumprimento das disposições constantes do Anexo I ao presente Acordo; 

d) oposição reiterada ao exercício da fiscalização ou repetida desobediência às 

determinações do Município ou, ainda, sistemática inobservância das leis e 

regulamentos aplicáveis à actividade do ensino da música; 

e) violação grave das cláusulas do presente Acordo.  

f) não cumprimento do estipulado no n.º 4 do artigo 3.º do capítulo II, do Despacho n.º 

14 460/2008, publicado na II.ª Série do Diário da República, de 26 de Maio. 

2. O Município de Leiria reserva-se o direito de suspender ou rescindir o Acordo, com 

aviso prévio de 60 dias, sem que daí resulte qualquer direito de indemnização ao 

Segundo Outorgante, nos casos em que se verifiquem atrasos significativos ou a 

suspensão das comparticipações a dar pelo Estado no âmbito do Programa de 

Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB.  

3. Em caso de rescisão por iniciativa do Município de Leiria com fundamento nas 

alíneas constantes do n.º 1 desta cláusula, este terá direito à restituição imediata dos 

pagamentos efectuados, sem prejuízo do direito de comprovar que teve prejuízos de 

montante superior, caso em que poderá exigir a indemnização complementar 

correspondente. 

4. A rescisão do presente Acordo será comunicada ao Segundo Outorgante por carta 

registada, com aviso de recepção, e produzirá os seus efeitos no 10.º dia útil posterior. 
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Cláusula Nona 
Duração do Acordo 

O presente Acordo é válido para o ano lectivo 2008-2009, devendo o seu início e 

terminus coincidir com o definido em diploma legal relativamente ao calendário escolar, 

conforme datas a definir por cada Agrupamento de Escolas. 

Cláusula Décima 
Imposto do Selo 

O presente Acordo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 

artigo 6.º, conjugada com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1 do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo.» 

Estes acordos são feitos em duplicado, ambos com valor de original, composto por 

_____ (____) páginas, pelo anexo I que se contêm em ___ (___) páginas, pelo Anexo II 

e Anexo III, que se contêm em _____ (____) e ___ (___) páginas, respectivamente, e 

devidamente assinado por ambas as partes, depois de declararem ter lido, 

compreendido e aceite todas as suas cláusulas. 

Os valores implicados nestas despesas foram objecto da proposta de cabimento 

n.º 3453/08, 23 de Setembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e, em conformidade com o disposto nas 

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e na alínea e) do n.º 3 do artigo 19.º ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, conjugadas com o artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por 
unanimidade aprovar as minutas dos Acordos de Colaboração nos termos acima 

transcritos e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura com as 

entidades parceiras envolvidas no Programa das Actividades de Enriquecimento 

Curricular.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.2. Componente de apoio à família. Serviço de refeições – 1.º CEB da Touria do 
ano lectivo de 2007/2008 
DLB N.º 1276/08 | Presente proposta do seguinte teor: 

«Considerando que por força do disposto na Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro 

as refeições escolares dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico constituem matéria da 

competência das autarquias locais; 

Considerando o “Programa Serviço de Refeições - 1.º CEB” existente no 

Concelho desde o ano lectivo 2001/2002, aprovado por deliberação camarária de 24 de 

Outubro de 2001, que tem possibilitado o acesso às refeições a milhares de alunos, a 

custo igual ao praticado nos refeitórios escolares dos restantes níveis de ensino; 
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Considerando que a Associação de Pais da Escola do 1.º CEB de Touria 

integrou o “Programa” a meio do ano lectivo de 2007/2008, assegurando as refeições 

aos alunos daquela escola; 

Propõe-se que seja transferido para a Associação de Pais da Touria, com o n.º 

de contribuinte 506 884 732 o valor de €645,84, relativo à comparticipação do Serviço 

de Refeições dos meses de Abril, Maio e Junho de 2008». 

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

3481/08, de 24 de Setembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, 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 ambas 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, deliberou por unanimidade concordar com a proposta apresentada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.3. Componente de apoio à família. Pré-escolar e 1.º CEB para o ano lectivo de 
2008/2009. Transferência mensal de 70% 
DLB N.º 1277/08 | Presente uma proposta do seguinte teor: 

«Considerando o Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-

Escolar na sua Componente de Apoio à Família, em conformidade com o disposto no 

Despacho n.º 19221/2008, de 18 de Julho de 2008; 

Considerando o Programa de Generalização do Serviço de Refeições do 1.º 

CEB, em conformidade com o Despacho n.º 20956/2008, de 24 de Julho de 2008; 

Considerando o atraso verificado na transferência da Administração Central para 

os Municípios; 

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); 

Propõe-se: 

a) A transferência mensal de uma verba fixa (cerca de 70% da verba transferida no 

ano anterior); 

b) A manutenção do envio dos mapas mensais de assiduidade e refeições 

servidas; 

c) O acerto trimestral, cuja transferência ocorrerá em Dezembro de 2008, Abril e 

Julho/2009; 
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d) Os Serviços de Educação apresentarão aos serviços financeiros a listagem das 

transferências mensalmente, bem como dos respectivos acertos, em função dos 

serviços prestados.» 

Os valores implicados nesta despesa foram objectos das propostas abaixo 

mencionadas. 

Pré – Escolar 2008 1.º Ciclo 2008 
Cód. Acção 
Orçamental 

Valor a 
Cabimenta
r 

Proposta de 
Cabimento 
da Verba dos 
70% e 
Acertos 

Cód. Acção 
Orçamental 

Valor a 
Cabimentar 

Proposta de 
Cabimento da 
Verba dos 70% e 
Acertos 

2008-A-31 € 
200.000,00 

3470 2008-A-36 € 210.486,35 3474 

2008-A-33 € 
400.000,00 

3472 2008-A-37 € 55.484,31 3475 

2008-A-34 € 20.000,00 3473 2008-A-38 € 255.796,27 3476 
   2008-A-40 € 70.444,93 3477 

 

Previsão de Custos para 2009 
Verba a Transferir 70% e Acertos 

Pré – Escolar 2009 1.º Ciclo 2009 
Juntas de 
Freguesia 

€ 
300.000,00 

Juntas de 
Freguesia 

€ 304.400,00 

Associações 
de Pais 

€ 
330.000,00 

Agrupamento
s 

€ 46.000,00 

Outras 
instituições 

€ 30.000,00 Associações 
de Pais 

€ 320.400,00 

  Outras 
instituições 

€ 60.000,00 

A Câmara, depois de analisar o assunto, 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 ambas 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, deliberou por unanimidade concordar com a proposta e 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. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
 Departamento de Cultura,  Desporto e Juventude  

 
7.1. Análise do assunto relacionado com a Divisão do Desporto e Juventude 
7.1.1. Alteração do Protocolo com o Agrupamento D. Dinis - Escola Básica dos 2.º 
e 3.º Ciclos D. Dinis 
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DLB N.º 1278/08 | Presente o Protocolo estabelecido com a Escola Básica dos 2.º e 3.º 

Ciclos D. Dinis, com o objectivo de proporcionar a utilização regular do Pavilhão, aos 

Clubes do Concelho para desenvolverem a prática desportiva regular das suas 

actividades, aprovado por deliberação de 23 de Outubro de 1993, bem como as ENT. 

1997/31459, de 27 de Dezembro e ENTFE.2008/6373, de 9 de Setembro, do 

Estabelecimento de Ensino em epígrafe, onde este solicita ao Município de Leiria a 

actualização da verba atribuída mensalmente, para fazer face ao aumento dos custos 

com a gestão do Pavilhão Desportivo. 

Considerando que posteriormente foram celebrados um conjunto de Protocolos 

semelhantes, com o mesmo objecto, nomeadamente com Clubes e outros 

Estabelecimentos de Ensino e que o presente protocolo não tem sido alvo de 

actualizações anuais. 

Propôs a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves a alteração do Protocolo 

com o Agrupamento D. Dinis - Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos D. Dinis, com o 

pressuposto de uniformizar a sua redacção com as dos restantes Protocolos do mesmo 

âmbito e de acordo com as correspondentes alterações ao nível da legislação aplicável. 

Propôs ainda, a actualização do valor da verba a atribuir mensalmente, de 

€997,60 (novecentos e noventa e sete euros e sessenta cêntimos) para €1.300,00 (mil e 

trezentos euros). 

Face ao exposto, sugeriu-se a substituição do Protocolo anteriormente 

aprovado, pelo que abaixo se transcreve: 

«PROTOCOLO de COLABORAÇÃO 

Considerando que as Escolas dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Secundário 

possuem instalações próprias para a prática desportiva e que as instalações geridas 

pelo Município de Leria são insuficientes para o número de horas que os clubes do 

Concelho solicitam para a prática desportiva regular, à semelhança das parcerias que 

se desenvolvem com os diversos Estabelecimentos de Ensino relativas à cedência das 

suas instalações e criação de condições para a prática de actividades desportivas, 

justifica-se a celebração do seguinte protocolo de colaboração. 

Entre o Agrupamento D. Dinis - Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos D. Dinis, adiante 

designado por EB 2,3 D. Dinis, com sede na Rua Dr. João Soares, Porto Moniz, 2400-

448 Leiria, N.I.P.C. 600040075, representado pela Presidente do Conselho Executivo, 

Graça Maria Pereira Sampaio Fernandes, na qualidade de primeiro outorgante, e o 

Município de Leiria, com sede no Largo da República, n.º 1, 2414-006 Leiria, N.I.P.C. 

505 181 266, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leira, Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, casada, natural da freguesia e concelho de 

Mirandela, residente na Quinta de Santo António, Lote 63, 5.º Dt.º, freguesia de 

Marrazes, concelho de Leira, no uso dos poderes conferidos por deliberação camarária 

de ____/____/____, como segundo outorgante, ao abrigo do disposto na alínea b) do 
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n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, é celebrado o presente 

protocolo de colaboração, o qual passará a reger-se pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª 
Objecto 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de regras destinadas à 

boa colaboração entre o Município de Leiria e a EB 2,3 D. Dinis, no que diz respeito à 

utilização regular do Pavilhão Desportivo da EB 2,3 D. Dinis, pelos Clubes do Concelho, 

com vista ao desenvolvimento das suas actividades desportivas regulares. 

Cláusula 2.ª 
Obrigações da EB 2, 3 D. Dinis 

A EB 2,3 D. Dinis obriga-se a: 

1. Permitir aos Clubes do Concelho a prática das suas actividades físicas regulares no 

Pavilhão, treino desportivo, no horário das 19h 30 min às 22h 30min, de Segunda a 

Sexta-feira e, das 9 horas às 12h 30min, aos Sábados, sendo a ocupação total de 

18 horas e 30 minutos semanais;  

2. Comunicar ao Município de Leiria e aos Clubes do Concelho interessados, com a 

antecedência de 48 horas, a indisponibilidade de utilização do Pavilhão no período 

definido no ponto anterior, por motivos excepcionais e devidamente justificados; 

3. Impedir a utilização e distribuição dos espaços desportivos, sempre que se verificar 

o não cumprimento de qualquer uma das cláusulas do presente protocolo e do 

respectivo regulamento de utilização do Pavilhão, nomeadamente:  

— o não pagamento da verba fixada neste protocolo pela utilização devida; 

— o não pagamento dos danos causados nas instalações desportivas, 

balneários e equipamentos nestes integrados, no decurso da sua utilização; 

— a utilização das instalações desportivas para fins diversos daquele para o 

qual foram cedidas. 

Cláusula 3.ª 
Obrigações do Município de Leiria 

O Município de Leiria obriga-se a: 

1. Atribuir a verba mensal de €1.300,00 (mil e trezentos euros), para fazer face às 

despesas relativas a 18 horas e 30 minutos de utilização semanal do Pavilhão 

Desportivo da EB 2,3 D. Dinis, dividida em duas prestações: 

— €700,00 (setecentos euros) para fazer face às despesas de manutenção da 

Instalação e Equipamentos Desportivos, incluídas no orçamento da escola; 

— €600,00 (seiscentos euros) para o pagamento de funcionários; 

2. Informar a EB 2,3 D. Dinis quanto à distribuição dos espaços desportivos pelos 

Clubes do Concelho, até 31 de Agosto de cada ano; 

3. Responsabilizar-se por todos os danos causados no equipamento ou respectivo 

apetrechamento nas áreas de prática desportiva e balneários, desde que praticados 
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pelas entidades utilizadoras do espaço desportivo protocolado; 

4. Aceitar as condições de utilização do Pavilhão constantes no respectivo 

Regulamento. 

Cláusula 4.ª 
Validade do protocolo 

O presente protocolo vigorará durante o período compreendido entre 15 de Setembro 

de 2008 e 15 de Junho de 2009 (9 meses), renovando-se automaticamente por 

períodos iguais e sucessivos, salvo se qualquer das partes outorgantes o denunciar 

com a antecedência mínima de sessenta dias em relação ao seu terminus. 

Cláusula 5.ª 
Efeitos do protocolo 

O presente protocolo produz efeitos a 15 de Setembro de 2008. 

Cláusula 6.ª 
Casos omissos 

Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos por mútuo acordo das partes 

outorgantes. 

Cláusula 7.ª 
Disposições finais 

O presente protocolo admite a possibilidade de adendas relativamente à actualização 

anual da verba a atribuir pela utilização do Pavilhão Desportivo da EB 2,3 D. Dinis, por 

parte dos Clubes do Concelho para a prática das suas actividades desportivas 

regulares. 

Cláusula 8.ª 
Imposto do selo 

O presente Protocolo 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 no n.º 1, ambos do artigo 

3.º do Código do Imposto do Selo. 

Leiria, _______ de ___________ de 2008. 

Pelo Conselho Executivo da EB 2, 3 D. Dinis | Maria Graça Pereira Sampaio Fernandes 

Pelo Município de Leiria | Isabel Damasceno Campos Costa» 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, 

CAE 12/040701 (2008-A-198 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto da 

proposta de cabimento n.º 3489/08, de 24 de Setembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas 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, deliberou por unanimidade concordar com actualização da verba a 

atribuir mensalmente para €1.300,00 (mil e trezentos euros) e a respectiva alteração do 

Protocolo com o Agrupamento D. Dinis - Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos D. Dinis, de 
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acordo com o acima transcrito, sendo que o presente Protocolo substitui o aprovado por 

deliberação de 23 de Outubro de 1993. 

Mais deliberou conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara Municipal 

para proceder à sua outorga. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
 Gabinete de Apoio à Senhora Presidente 

 

8.1. Campeonato Mundial de Orientação: agradecimento à Federação Portuguesa 
de Orientação e ao Clube de Orientação do Centro 
DLB N.º 1279/08 | A Senhora Presidente agradeceu, em nome da Câmara, à 

organização nacional e local do Campeonato Mundial de Orientação por terem 

escolhido Leiria e a sua região para realizarem o evento referido, bem como a forma 

profissional e a qualidade extraordinária como tudo decorreu. Mais agradeceu o 

contributo que aquelas entidades deram para a divulgação do Concelho de Leiria e da 

Região. 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

8.2. Ratificação de despacho n.º 21/2008 
DLB N.º 1280/08 | Presente, pela Senhora Presidente, o despacho n.º 21/2008, que se 

transcreve: 

«DESPACHO N.º 21/2008 

Considerando que foram celebrados com a «Leirisport – Desporto, Lazer e 

Turismo de Leiria, EM» três contratos-programa, tendo por objecto a gestão e 

exploração dos pavilhões municipais Correia Mateus, dos Silvas e da Carreira. 

Considerando que estes contratos-programa foram aprovados por deliberação 

da Câmara Municipal de Leiria datada de 20 de Agosto de 2008, reportando a sua 

vigência do dia 1 de Setembro ao dia 31 de Dezembro de 2008. 

 Considerando que nas negociações encetadas pelas partes ficou acordado que 

continuassem a desempenhar funções nos referidos pavilhões municipais dois 

funcionários da Câmara Municipal de Leiria, ambos com a categoria de auxiliar de 

serviços gerais, passando os encargos salariais e demais prestações devidas a ser 

assegurados pela “Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M.” a saber: 

Maria La Salete Almeida Fernandes Pereira e Nuno José Almeida Veiga. 

Considerando, face ao disposto no n.º 3 do artigo 2.º da Lei n.º 53/2006, de 7 de 

Dezembro, conjugado com o disposto no n.º 1 do artigo 46.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 
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de Dezembro, a impossibilidade de aplicação à administração local dos instrumentos de 

mobilidade geral designados por afectação específica e cedência especial.  

Nestes termos, determino, no uso da competência que me é conferida pela 

alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterado, que os 

funcionários atrás identificados continuem a desempenhar as suas funções nos 

pavilhões objecto dos contratos-programa, ficando todos os encargos daí decorrentes 

por conta da “Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M.”. 

O presente despacho reporta a sua vigência e efeitos do dia 1 de Setembro ao 

dia 31 de Dezembro de 2008, devendo ser submetido a ratificação da Câmara Municipal 

de Leiria na sua próxima reunião. 

Leiria, 18 de Setembro de 2008. 

A Presidente da Câmara Municipal 

(Isabel Damasceno Campos)» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 

68.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 unanimidade ratificar o despacho n.º 21/2008, da Senhora 

Presidente. 
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 D). 

 

 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: 

 

 

Ponto um 
XV Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
DLB N.º 1281/08 | Presente a XV Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2008 que se consubstancia na 14.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa e na 13.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 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 
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de Janeiro, deliberou por maioria, com os votos de abstenção dos Senhores 

Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira e Dra. Lucinda 

Caleira, eleitos pelo Partido Socialista, autorizar a XV Modificação às Grandes Opções 

do Plano para o presente ano de 2008, com inscrições/reforços e 

diminuições/anulações no montante de €166.000,00 cada, e a XIV alteração ao 

Orçamento da Despesa para o presente ano de 2008, com inscrições/reforços e 

diminuições/anulações no montante de €166.000,00 cada, tal como proposto.  
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto dois 
Eliminação de documentos administrativos sem valor secundário e com prazos 
de conservação já prescritos 
DLB N.º 1282/08 | A Gestão Documental é um dos mecanismos necessários para uma 

boa estratégia de gestão do espaço físico. Neste sentido, a Portaria n.º 412/2001, de 17 

de Abril, assume um papel preponderante como instrumento de trabalho com vista à 

Avaliação e Selecção da documentação.  

Foi efectuada a avaliação e selecção, de acordo com a tabela de selecção 

anexa à Portaria supra citada, na qual foram identificadas as séries que detinham 

prazos de conservação administrativa já prescritos e cujo destino final seria a 

eliminação, perfazendo um total de 110,63 metros lineares de documentos. 

Nos termos do n.º 4 do artigo 6.º da referida portaria “sem embargo da definição 

dos prazo mínimos de conservação, as autarquias locais podem conservar por prazos 

mais dilatados, a titulo permanente ou temporário, global ou parcialmente as séries 

documentais que entenderem, desde que não prejudique o bom funcionamento dos 

serviços “. Dos 110,63 metros lineares de documentos avaliados, constatou-se que 

existem 87,75 metros lineares de prateleiras, que os serviços produtores entendem ser 

necessário conservar para além do prazo mínimo de conservação estipulado na tabela 

de selecção da referida Portaria, justificando o seguinte: 

• Série documental Certidões de Relaxe ref.ª 266 – de momento não pode ser 

eliminada, uma vez que o seu arquivamento foi decidido através de deliberação 

Camarária n.º 1645/05, de 17/11/2005 (acta n.º 36). Por este motivo, o prazo de 

conservação conta a partir do seu arquivamento. 

• Série documental Certidões1 – de momento não pode ser eliminada porque é 

uma série ainda solicitada para consulta e para pedidos de cópias. 

                                                 
1 N.º da Ref. 330 - Conforme o n.º 4 do artigo 2.º da Portaria n.º 412/2001 de 17 de Abril, “ sempre que uma série ou 

subsérie não estiver prevista num determinado enquadramento orgânico-funcional, aplicam-se, por analogia, as 

orientações estabelecidas para as séries ou subséries homólogas constantes da tabela de selecção.” 
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• Série documental Informações, ref.ª 476 – de momento não pode ser 

eliminada, uma vez que muitos destes pedidos deram origem a Processos de 

Informação e consequentemente a Processos de Obras. Tanto mais que é uma 

série solicitada para consulta e para pedidos de cópias.  

• Série documental Folhas de vencimento, ref.ª 561 – de momento não pode ser 

eliminada porque existem pedidos de esclarecimento solicitados pela Caixa 

Geral de Aposentações de funcionários aposentados, como também porque 

ainda contém informação relevante para os pedidos de aposentação dos 

funcionários que ainda se encontram no activo. 

• Série documental Processos de Concurso, ref.ª 578 – de momento não pode 

ser eliminada dado que junto aos processos existem documentos que o serviço 

produtor necessita de consultar.  

• Séries documentais 2Requerimentos de 2.ª Vias de Livretes de ciclomotores 

e motociclos – Averbamentos, ref.ª 680; Requerimento para Licenças de 

Condução de ciclomotores e motociclos, ref.ª 683 – podem ser eliminadas 

dado que temos os livros de registo e, segundo o serviço responsável, os 

verbetes encontram-se nas oficinas da Câmara Municipal. Na minha opinião 

julgo que esta documentação ainda não deverá ser eliminada sem primeiro 

confrontar e analisar as informações contidas quer nos livros de registo, quer 

nos respectivos verbetes (os verbetes ainda não foram incorporados por falta de 

espaço no depósito do SAA). 

Nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da Portaria supra mencionada, o Sector de 

Arquivo Administrativo tem o seguinte entendimento: 

Relativamente à série documental “Pedidos de Informações”, ref.ª 476, a 

Portaria divide esta série em “Pedidos de Informação Prévia Deferidas” e “Pedidos de 

Informação Prévia Indeferidas” ref.ª 477 e o prazo de conservação administrativa é de 

10 anos (Eliminar) para as deferidas e 5 (Eliminar) para as não deferidas. 

Após consulta do movimento desta série documental pelos serviços produtores e 

público em geral verifica-se que a taxa de empréstimo em 2007 foi de 99 processos (o 

mais antigo era de 1976), em 2006 a taxa de empréstimo foi de 115 processos (o mais 

antigo era de 1975). Os pedidos de empréstimo incluem “Pedidos de Informação Previa 

Deferidas” e “Pedidos de Informação Prévia Indeferidas”. 

Face à taxa de empréstimo devem os serviços produtores indicar uma data 

limite para conservação administrativa destas séries documentais. 

Relativamente à série documental “Processos de Concurso” ref.ª 578 e 

“Provas de Concurso” ref.ª 585, são mencionadas na referida Portaria como séries 

distintas e têm prazos de conservação administrativa iguais (5 anos Eliminar), enquanto 

o serviço produtor junta estas duas séries numa única “Processos de Concurso". 
                                                 
2 Eliminar desde que a informação seja recuperável nos verbetes ou respectivos registo 



1438 (61) 
 

CMLeiria/Acta n.º 20, de 2008.09.30 
Im-DA-15-09_A00 

 

Após análise da documentação existente nesta série constata-se que os únicos 

documentos com interesse secundário são os avisos de concurso e as actas de 

concurso. 

Até 1991 inclusive, eram constituídas séries à parte deste tipo de documentos, 

pelo que poderia continuar a utilizar-se o mesmo procedimento e dar continuidade às 

séries referidas, retirando os documentos dos “Processos de Concurso”. 

Dado que a taxa de empréstimo é nula, salvo melhor opinião, somos de 

entender que a documentação existente não justifica a dilatação do prazo de 

conservação administrativa por mais de 5 anos. 

Assim propõe-se: 

1. A inutilização, por reciclagem, das seguintes séries documentais: 

N.º 
ORDEM 

N.º DE 
REF.ª 

DA 
TABELA 

TÍTULO DA SÉRIE OU SUB-SÉRIE Nº E TIPO DE 
UNIDADES 

DE 
INSTALAÇÃO 

SUPORTE DATAS 
EXTREMAS 

METRAGEM 
(M/L) 

Aferições 

1 25 Ensaios de contadores de 
distância 

2 26 Ensaios de contadores de 
tempo 

3 27 Ensaios de instrumentos de 
pesagem 

4 28 Ensaios de massas 

1 Mç Papel 2001-
2002 

0,60 

5 31 Recibos de verificação periódica 1 Mç Papel 2001-
2002 

0,40 

Aquisições e Aprovisionamento 
6 98 Aquisição de bens e serviços 

por concurso público 
1 Cx Papel 1982 0,20 

7 106 Notas de encomenda (cópias) Avulso Papel 1998-
2001 

1,00 

8 111 Requisições Internas (cópias) Avulso Papel 1998-
2001 

1,00 

Arquivo Municipal 
9 139 Requisições do serviço de 

leitura 
7 PT Papel 2002 0,60 

Contabilidade 
10 254 Diário de despesa 1 PT Papel 1997 0,10 
11 255 Diário de receita 1 PT Papel 2002 0,10 
12 261 Guias de receita eventual 

(Facturas/Recibos) 
30 PTs Papel 1997 3,20 

13 261 Guias de receita virtual 1 PT Papel 1997 0,10 
14 263 Ordens de pagamento (D4) 14 PTs Papel 1997 1,35 
15 264 Requisições 4 PTs Papel 1996 0,40 

Contencioso Fiscal 
16 270 Participações (cópias) 1 PT Papel 1993-

1997 
0,10 

17 271 Processos de contra-ordenação 
(228 processos) * 

4 Cx Papel 1984-
1997 

0,90 

18 273 Processos executivos por 
anulação 

4 PT Papel 1986-
1997 

0,50 

19 274 Processos executivos findos por 
cobrança 

7 PT Papel 1960-
1997 

0,70 

Mercados e Feiras 



1439 (62) 
 

CMLeiria/Acta n.º 20, de 2008.09.30 
Im-DA-15-09_A00 

 

20 405 Concessão do cartão de feirante 15 Cx Papel 1988-
2004 

2,70 

Notariado Privativo 
21 458 Guias de receita 1 Lv Papel 1996-

1997 
0,05 

22 465 Registo de emolumentos de 
selo 

1 Lv Papel 1994-
1997 

0,03 

Pessoal 
23 547 Atestados médicos 1 Mç Papel 2004 0,10 
24 565 Registos de assiduidade 1 Mç Papel 2004 0,10 
25 567 Mapas de férias 1 Mç Papel 2004 0,10 
26 579 Processos de contagem de 

tempo de serviço (notas 
cadastrais) 

5 PTs Papel 1975-
1996 

0,40 

Taxas e Licenças 
27 650-

655 
Guias de receita (triplicados) 3 PT Papel 1997 0,30 

Tesouraria 
28 692 Conta corrente de operações de 

tesouraria 
2 PT Papel 1997 0,20 

29 693 Diário de Tesouraria (T1) 1 PT Papel 1997 0,10 
30 695 Mapas auxiliares de receita 

eventual 
15 PT Papel 1997-

2001 
1,50 

31 699 Resumo diário (T2) 4 PT Papel 1997 0,40 
 Sub total 17,23 

Eliminação de fotocópias dos Sectores de Fiscalização e de Aprovisionamento  7,80 
 Total 25,03 

* - “Artigo 2º - Avaliação – 3º ponto – Os referidos prazos de conservação são contados a partir da data final dos 

procedimentos administrativos”. 

2. Que em 2009 seja analisada nova proposta de eliminação de documentos já 

com os processos de concurso e outras séries que os serviços produtores 

entendam que já não sejam necessárias. 

3. Que seja lavrada uma acta entre os serviços produtores e o serviço de arquivo, 

na qual os serviços produtores devem fundamentar o porquê da conservação 

dos documentos com prazos mínimos de conservação já prescritos, e por 

quantos anos (n.º 4 do artigo 6.º da portaria supra mencionada). 

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

a inutilização, por reciclagem, dos documentos referidos na tabela, bem como as 

propostas n.º 2 e n.º 3.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 
Processo n.º T – 62/08. «Execução de um colector de águas pluviais, passeios e 
obras acessórias na Rua 25 de Novembro, freguesia de Bajouca» 
DLB N.º 1283/08 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe 

acompanhado das actas da Comissão de Abertura do Concurso e do Relatório da 
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Comissão de Análise de Propostas com o resultado do Concurso Público realizado para 

a execução da referida empreitada. 

Os concorrentes apresentaram em concurso, propostas com os seguintes 

valores: 
85 - Construção Vieira Mendes, L.da .............................................................................. €162.047,20 + IVA 

86 - CMPR – Construções e Obras Públicas, L.da .......................................................... €167.265,00 + IVA 

88 - PICÔTOBRAS – Construção e Obras Públicas, L.da. .............................................. €130.331,00 + IVA 

89 - CIMALHA – Construções da Batalha, L.da............................................................... €160.826,00 + IVA 

90 - António Emílio Gomes & Filhos, L.da. ...................................................................... €171.323,86 + IVA 

91 - MARVÃOMÁQUINAS – Aluguer de Máquinas, L.da. ............................................... €137.210,34 + IVA 

92 - Delfim de Jesus Martins & Irmão, L.da. .................................................................... €125.626,40 + IVA 

93 – FCJ – Obras Públicas, S.A. ..................................................................................... €169.783,30 + IVA 

94 - Construções António Leal, S A ................................................................................ €155.253,00 + IVA 

95 – Construções Manuel & Lino, L.da. ........................................................................... €142.142,00 + IVA 

96 - MCA - Manuel da Conceição Antunes, S.A .............................................................. €164.510,22 + IVA 

Tendo por base a acta do acto público de abertura de propostas e o relatório 

relativo à avaliação da capacidade económica e técnica (Qualificação dos 

concorrentes), ambos elaborados pela Comissão de Abertura, concluiu – se que os 

onze concorrentes inicialmente presentes ao concurso, foram admitidos para efeito de 

análise das respectivas propostas, a saber: 
CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, LDA 

CMPR – CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA 

PICÔTOBRAS - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA   

CIMALHA – CONSTRUÇÕES DA BATALHA, LDA 

ANTÓNIO EMÍLIO GOMES & FILHOS, LDA 

MARVÃOMÁQUINAS – ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA 

DELFIM DE JESUS & IRMÃO, LDA  

FCJ – OBRAS PÚBLICAS, S.A. 

CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, S.A. 

CONSTRUÇÕES MANUEL & LINO, LDA  

MCA – MANUEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES, S.A. 

Trata-se de um Concurso Público, a empreitada é por Série de Preços, com um 

preço base de €137.242,00 e com um prazo de execução de 180 dias. 

Quanto ao critério de apreciação das propostas, previsto na alínea B1) do ponto 

IV.2) da secção IV do Anúncio de Concurso, é o da proposta economicamente mais 

vantajosa tendo em conta e por ordem decrescente de importância, os factores abaixo 

indicados e classificados numa escala de 0 a 20 valores: 
 A) Preço da Proposta  50 % 10 Valores  

 B) Valor Técnico da Proposta  50 % 10 Valores  

 Total 100% 20 Valores 

Na análise destes factores teve-se em consideração o previsto no n.º 21 do 

Programa de Concurso, ou seja: 

A nota a atribuir ao factor Preço da Proposta decorre da aplicação da seguinte 

fórmula: 
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N  = Vp /VP x 10 . ( Vp é o valor da proposta de mais baixo preço ) e ( VP é o 

valor da proposta em análise). 

A nota a atribuir ao factor Valor Técnico da proposta resulta do somatório das 

notas obtidas em cada subfactor que o compõem.  

Para a análise dos subfactores, a Comissão tem em conta os seguintes 

aspectos: 

Plano de Trabalhos 

A calendarização pormenorizada das diversas fases e trabalhos a executar; 

A indicação do início e duração de cada trabalho de forma coerente devendo 

também respeitar-se a sucessão de execução de cada um, de acordo com a 

especialidade correspondente. 

Plano de Pagamentos 

A adequação do plano de pagamentos ao plano de trabalhos apresentado. 

Memória Descritiva 

Descrição do objecto de concurso, das técnicas e procedimentos a adoptar, bem 

como a justificação dos mesmos. 

Nota: Deverão ser tomadas em consideração as condições técnicas gerais e 

particulares da obra nomeadamente a inserção urbana, natureza e condições do 

terreno, adequação às infra-estruturas e redes exteriores, etc. 

A nota obtida em cada um destes subfactores resulta da aplicação de um factor 

de ponderação que tem em conta o maior ou menor grau de pormenorização e 

adequação propostos, de acordo com a seguinte escala: 
Plano de Trabalhos  90% 

e 75% 

Memória Descritiva  50% 

Plano de Pagamentos  90% 

 75% 

Conferidas as propostas verifica-se a não existência de lapsos na lista de preços 

unitários dos concorrentes: 

A classificação obtida face à aplicação do critério de adjudicação, para cada 

concorrente e respectiva proposta (ver mapas em anexo), é a seguinte: 
 Preço    Valor Total 

  Técnico  

CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, LDA.  7,75 8,63 16,38 

CMPR – CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA.  7,51 5,40 12,91 

PICôTOBRAS - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA.   9,64 8,03 17,67 

CIMALHA– CONSTRUÇÕES DA BATALHA, LDA.  7,81 9,00 16,81 

ANTÓNIO EMÍLIO GOMES & FILHOS, LDA.  7,33 9,00 16,33 

MARVÃOMÁQUINAS – ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA.  9,16 5,40  14,56 

DELFIM DE JESUS & IRMÃO, LDA.  10,00 6,03 16,03  

FCJ   – OBRAS PÚBLICAS, SA   7,40 8,63 16,03 

CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, SA  8,09 8,63 16,72 
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CONSTRUÇÕES MANUEL & LINO, LDA.  8,84  8,63 17,47 

 MCA – MANUEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES, SA  7,64 8,63 16,27  

NOTA: Da análise dos documentos Plano de Trabalhos, Plano de Pagamentos e 

Memória Descritiva, relativos ao factor de adjudicação Valor Técnico, entendeu-se o 

seguinte: 

Plano de trabalhos: O concorrente n.º 3 apresenta um plano de trabalhos 

considerado aceitável com algum grau de descrição e informação, pelo que se atribuiu o 

coeficiente de 75%. 

O plano apresentado pelos concorrentes n.º 2, 6 e 7 apenas apresentam uma 

descrição muito sumária dos trabalhos, havendo assim, alguma falta de informação 

relativa à ordem de execução dos mesmos; a este subfactor foi atribuído 50%. 

Aos restantes concorrentes foi-lhes atribuído o coeficiente de 90% pois 

apresentam bons planos de trabalhos, com bastante pormenorização e coerência na 

sucessão da execução dos diversos trabalhos. 

Plano de Pagamentos: Os planos de pagamento de todos concorrentes 

apresentam uma boa adequação ao plano de trabalhos apresentado, pelo que lhes foi 

atribuído 90%. 

Memória Descritiva: Com uma boa descrição do objecto da empreitada, técnicas e 

procedimentos a adoptar na execução da empreitada foi a apresentada pelos 

concorrentes n.º 3, 4 e 5 pelo que se aplicou 90%; os concorrentes n.º 1, 7, 8, 9, 10 e 11 

apresenta uma memória com um grau de descrição e especificação considerado 

razoável, tendo-lhe sido aplicado 75%.  

Os concorrentes n.º 2 e 6 apresentam uma memória descritiva insuficiente, com 

pouca informação acerca do que se pretende com a descrição deste documento. Foi 

atribuído 50%. 

Face aos resultados apurados, verifica-se que o concorrente PICÔTOBRAS - 

CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA. é o que obtêm a melhor pontuação no 

presente concurso.  

Assim propôs-se a adjudicação da empreitada ao referido concorrente pelo valor 

da sua proposta, que é no montante de €130.331,00 + IVA. 

Mais se propôs a realização da audiência prévia dos concorrentes conforme 

previsto nos n.º 1 e n.º 2 do artigo 101.º do Decreto – Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e em conformidade com o constante no 

relatório da comissão de análise de propostas nos termos do n.º 1 do artigo 110.º do 

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, deliberou por unanimidade manifestar a intenção 

de adjudicar a execução da empreitada supra referida, ao concorrente Construtora 

Picôtobras - Construção e Obras Públicas, Lda. Pelo valor de €130.331,00 + IVA, por ser 

o que obteve melhor pontuação no concurso. 
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Mais deliberou que se proceda à audiência dos concorrentes em conformidade 

com o n.º 1 e 2 do artigo 101.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 
Alienação de imóvel abrangido pela Área Crítica de Recuperação e Reconversão 
Urbanística, sito na Rua Comissão de Iniciativa n.º 20, 21 e 23, em Leiria. Exercício 
do Direito de Preferência. Ratificação 
DLB N.º 1284/08 | Presente a informação da Divisão de Habitação e Reabilitação 

Urbana que se transcreve: 

«Trata-se da alienação de dois edifícios contíguos na Rua Comissão de 

Iniciativa n.os 20, 21 e 23, em Leiria, com os números de matriz 3510 e 2638, 

pertencente a PT-Comunicações, SA, que pretende vender pelo valor de €1.150.000,00. 

Os referidos edifícios encontram-se inseridos na Área Crítica de Recuperação e 

Reconversão Urbanística da Cidade de Leiria. 

No contexto actual, considera-se que não há interesse para o Município na 

aquisição dos imóveis, uma vez que estes não põem 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, e concordando com o teor da 

informação prestada pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, em 2008/09/23, 

deliberou por unanimidade ratificar o despacho da Senhora Presidente, datado de 

2008/09/24 e não exercer o Direito de Preferência referente à aquisição em causa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
Ratificação de despacho. Escala de turnos das farmácias para o último trimestre 
de 2008 e para o ano de 2009 (Ent.08/20866)  
DLB N.º 1285/08 | Presente o requerimento da Sub-Região de Saúde de Leiria a 

solicitar parecer sobre a proposta das escalas de turnos para o último trimestre de 2008 

e para o ano de 2009 das farmácias localizadas neste concelho, bem como da abertura 

ao público de uma farmácia no Hospital de Santo André, que alterou o enquadramento 

da disposição legal no que concerne ao tipo de serviço de turno neste Município, 

passando a aplicar-se o n.º 6 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 53/2007, de 8 de Março. 

No presente processo foi prestada a seguinte informação pelo Sector de 

Licenciamentos Diversos, que se transcreve: 
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«Quer a alteração do último trimestre, quer a escala de turnos para o próximo 

ano têm como principal alteração o facto de, devido à abertura ao público de uma 

farmácia no Hospital de Santo André, deixarem de estar duas farmácias de serviço 

permanente, conforme previsto no n.º 4, artigo 11.º, do Decreto - Lei n.º 53/2007, de 8 

de Março, para passar a estar apenas uma farmácia, conforme determina o n.º 6 do 

mesmo artigo. 

A alteração agora proposta também prevê que hajam farmácias em regime de 

disponibilidade, isto é, “asseguram que um farmacêutico ou um auxiliar legalmente 

habilitado esteja disponível para atender o público que o solicite, em caso de urgência.” 

(art. 10.º do citado Decreto - Lei) em vez das farmácias em regime de turno de reforço, 

isto é, “mantêm-se em funcionamento até às 22 horas, sem prejuízo de encerramento à 

hora do almoço quando o período de funcionamento definido o preveja.” (art. 9.º do 

mesmo Decreto - Lei). 

Do exposto julgo haver ligeiras vantagens para a população do concelho de 

Leiria, uma vez que, na zona urbana, mantêm-se em turno de serviço permanente duas 

farmácias (a do Hospital e a da escala) e, na zona rural, dezasseis farmácias em regime 

de disponibilidade (sendo alternadamente na freguesia de Maceira).» 

Do processo consta também o despacho de 2008/09/29, da Senhora Presidente 

da Câmara Municipal a concordar com as escalas de turnos de farmácias propostas. 

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

despacho da Senhora Presidente da Câmara Municipal de 2008/09/29 a emitir parecer 

favorável às escalas de turno de serviço das farmácias localizadas neste concelho para 

o último trimestre de 2008 e para o ano de 2009. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis  
Exercício da actividade de vendedor ambulante no concelho de Leiria 
DLB N.º 1286/08 | No seguimento de reclamações sobre ruído proveniente do 

funcionamento de caravana ambulante de comidas e bebidas, instaladas na Av. 22 de 

Maio, desta cidade, foi feita uma reapreciação do exercício da venda ambulante no 

concelho de Leiria, tendo sido apresentada pela Senhora Vereadora Dr.ª Neusa 

Magalhães a seguinte proposta: 

«Procurando conciliar os interesses de moradores das zonas envolventes, dos 

vendedores ambulantes e dos vendedores concorrentes, dos consumidores e a 

necessária segurança acessória, proponho: 

1 – Manter a interdição do exercício de venda ambulante a novos vendedores que o 

pretendam fazer na zona urbana de Leiria e na zona urbana da Praia do Pedrógão, pelo 

facto de, nessas zonas, existir oferta suficiente quer de mercados, quer de 
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estabelecimentos abertos ao público, salvo situações especiais devidamente 

justificadas e comprovadas, que poderão ser autorizadas pela Câmara; 

2 – Demarcar, na planta anexa, os locais para venda ambulante, com carácter de 

permanência, nos terrenos anexos ao Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, 

conforme consta do artigo 15.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento de Venda Ambulante 

do Concelho de Leiria, aprovado em sessão de 8 de Abril de 1980, da Assembleia 

Municipal de Leiria, concedendo o prazo de uma semana para a relocalização das 

caravanas, contactando, para esse efeito, os Fiscais Municipais; 

3 – Manter o horário de funcionamento fixado pela Câmara Municipal em sua reunião de 

2005/08/29 e publicitado pelo Edital N.º 149/2005, de 21 de Setembro.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos dos artigos 12.º e 15.º do 

citado Regulamento de Venda Ambulante no concelho de Leiria deliberou por 
unanimidade aprovar a presente proposta, devendo ser dada a devida publicidade por 

Edital, dar-se conhecimento à PSP e notificar os vendedores ambulantes abrangidos, 

para cumprimento do estipulado na presente deliberação. 
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 quinze horas e quarenta minutos 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) 

 

 

 

 

 

 


