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Acta n.º 23/2010 
 

 

 

 

Aos vinte e um dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dez, no Edifício-

sede do Município de Leiria, sito no Largo da República, desta cidade, reuniu 

ordinariamente a Câmara Municipal de Leiria, tendo estado presentes o Senhor 

Presidente Raul Castro, e os Senhores Vereadores Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina 

Lopes, Lino Dias Pereira, António Carlos Batista Martinho Gomes, Blandina da 

Conceição Rodrigues de Oliveira, José Manuel Seabra Benzinho da Silva, Isabel Maria 

de Sousa Gonçalves, Neusa Magalhães, Filipa Duarte Vieira Pimenta Alves Esperança 

e Gastão Neves.  

Os Senhores Vereadores Maria de Lurdes Botelho Machado e Carlos Manuel 

Frazão Vitorino estiveram ausentes por estarem de férias. 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Sandrina Garrucho, Técnica 

Superior. 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas e quarenta e seis minutos o Senhor Presidente deu início à reunião 

com a seguinte Ordem de Trabalhos:  
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A Câmara analisou ainda os seguintes assuntos não incluídos na ordem do dia: 

Ponto um .......................................... ........................................................................... 67 

Apoio à Fábrica Paroquial da Igreja dos Marrazes ....................................................... 67 

 

 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção do Senhor Presidente 

 

O Senhor Presidente  informou que o Hospital de Santo André, enviara um ofício a 

comunicar as novas instalações provisórias para efectuar o atendimento das urgências 

gerais. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Gastão Neves 

 

O Senhor Vereador Gastão Neves  pediu esclarecimentos sobre o Concurso 

Internacional de Dimensão Relevante, que era para ser implantado entre a zona entre o 

Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa e a zona do Mercado Municipal, visto que 

houve a impugnação do concurso por parte do 2.º concorrente e que, segundo sabia, 

havia uma cláusula indemnizatória que a Câmara Municipal de Leiria poderia accionar.  

O Senhor Presidente  informou que o segundo concorrente reclamou, e que o 

executivo anterior decidiu em contrário. Entretanto, já fora equacionada as 

consequências que poderiam dali advir, mas o assunto estava em Tribunal, portanto 

iremos aguardar. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Filipa Alves  

 

A Senhora Vereadora Filipa Alves  alertou para a acumulação de lixo nas 

margens do Rio Lis que voltou a ver e para a iluminação na zona das piscinas que lhe 

pareceu não existir. 
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A Senhora Vereadora Blandina Oliveira  informou que foi efectuada 

recentemente uma limpeza ao rio, tal como foi dado a conhecer em reunião de câmara, 

no entanto, estão a ser tomadas as devidas diligências com vista à regularização da 

situação. 

O Senhor Presidente disse que, relativamente à iluminação deveria ser 

pontual, porque a zona central ficara também sem iluminação. 

 

Intervenção do Senhor Vereador José Benzinho 

 

O Senhor Vereador José Benzinho disse que, antes de nos pronunciarmos 

sobre o contrato assinado entre a SAD da União Desportiva de Leiria e a Leirisport para 

a época desportiva 2010/2011, cuja cópia nos foi entregue durante a última reunião 

ordinária, importa fazer uma declaração prévia. 

Na nossa intervenção apreciaremos os principais aspectos do contrato para 

utilização do estádio e, eventualmente, o processo negocial. Em momento algum, 

visaremos analisar a gestão corrente do contrato que foi imposto à Leirisport. 

Dito isto, a primeira palavra é para felicitar o Presidente da Câmara por ter 

celebrado com a SAD da União de Leiria o contrato para utilização do estádio para a 

época desportiva em curso. Felicitamo-lo, igualmente, pelo plano de marketing 

associado à designada “telenovela de verão”, terminada a 10 de Agosto último. 

A segunda palavra é para estranhar o protagonismo do Presidente da 

Câmara  em todo o processo negocial (um papel, a nosso ver, excessivamente activo). 

Agora, algumas palavras para o contrato, começando por recordar o que nos 

foi dado a conhecer pelo Presidente da Câmara . Em linha com as notícias da silly 

season, confirma-se que a SAD pagará € 17.500,0/jogo e € 520,00/treino. Para além 

destes proveitos, a empresa poderá gerar algumas outras pequenas receitas 

(exploração dos bares, por exemplo). 

Recordando declarações públicas de Agosto, verificamos que o Presidente da 

Câmara rotulou este entendimento de “possível” e que se tinha mantido sempre a 

mesma proposta, referindo, contudo, que “apenas algumas questões de pormenor 

foram modificadas”. Concluiu que a SAD “tem a cana e o anzol nas mãos”e que “o 

trabalho agora compete à [SAD], no sentido de cativar receitas e mais espectadores 

para dinamizar um património que é de todos”. 

Pergunta-se: pode esta “nova filosofia contratual” servir os interesses públicos 

municipais? 

Em teoria pode parecer que sim. Contudo, para melhor compreender o seu 

impacto importa olhar para as “questões de pormenor” que, recorrendo às palavras do 

Senhor Presidente, foram modificadas. 
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Verificamos  que os novos proveitos passaram a ser exclusivos da SAD. Por 

exemplo, a SAD passou a beneficiar de 100% da receita de bilheteira, da receita de 

todos os camarotes empresa, com excepção de 3 (dos quais 2 são na bancada 

nascente), de 100% da nova publicidade fixa no interior da infra-estrutura, incluindo a 

do Topo Norte e da publicidade com naming das bancadas. 

Verificamos , ainda, que a Leirisport passa a suportar integralmente os novos 

custos, como por exemplo todos os custos com cartões e bilhetes para os jogos, todos 

os custos com policiamento, bombeiros, assistência médica e paramédica, ARD e 

seguros, competindo a contratação à empresa, todos os custos com licenças dos 

direitos de autor dos conteúdos sonoros e visuais, todos os custos com a operação do 

estacionamento no Topo Norte, para parquear viaturas dos jogadores da SAD, sem que 

exista qualquer boa justificação para a sua abertura visando receber 40 viaturas. 

Adicionalmente , podem acrescer a estes, outros custos implícitos ou perda de 

receitas que penalizam o interesse da empresa e do município. Por exemplo existe 

perda de receitas com publicidade fixa no interior do estádio (anteriormente era 100% 

da Leirisport). Regista-se, desde já, o caso da “ROCA” cuja publicidade foi trocada por 

um camarote (uma receita da Leirisport transferiu-se por artes mágicas para a SAD…). 

A esta perda de receita, junta-se a privação da receita com 6 painéis amovíveis, em dia 

de jogo e da receita do jogo de apresentação. Por fim, desconhece-se se existe ou não 

a perda de receita associada ao contrato de publicidade celebrado entre a SAD e a 

Super Book, por 3 anos para o interior do Topo Norte, e que a Leirisport vendeu à SAD 

por um valor calculado numa base percentual. 

Chegados a este ponto, importa referir que não conhecemos a opinião do 

BPI/CGD sobre este acordo , cujo conteúdo faz parte integrante do contrato celebrado 

com consórcio bancário, mas que temos todo o interesse em saber qual é. Ficamos, 

assim, a aguardar com expectativa que nos façam chegar tal documento.  

Em conclusão , consideramos que a “nova filosofia contratual” configura um 

cenário de privatização das receitas, com a municipalização das despesas. Recorrendo 

à linguagem metafórica do Senhor Presidente, achamos que V. Exa. entregou à SAD 

não só a “a cana e o anzol”, mas, complementarmente, entregou a chave de acesso a 

um enorme armazém frigorífico já carregado de peixe. 

*** 

O Senhor Presidente  respondeu que, certamente, o Senhor Vereador José Benzinho 

não lera devidamente o contrato que lhe fora entregue. Explicou que os bares ficaram 

como estavam no anterior contrato, e devia fazer-se comparação com aquilo que existe 

agora e aquilo que existia no tempo do Senhor Vereador José Benzinho para perceber 

com as suas afirmações, se estava a defender os interesses do Município ou do Clube. 

Mais referiu que o montante global de receita da Leirisport vai ser 

definitivamente superior ao que teve em 2009 sendo bom relembrar em que condições 
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estava o contrato do tempo do Senhor Vereador José Benzinho. Havia uma espécie de 

partilha, que não se percebia bem das contas de 2009, em que houve uma repartição 

da receita de bilheteira num total de 437 621,00€, sendo 41% (180 mil euros) para a 

Leirisport e 51% (257 mil euros) para a União de Leiria SAD. Fazendo as contas 

sabemos que do montante que coube à Leirisport, esta Entidade pagou despesas de 

124 287 euros, nas quais não foram considerados  encargos financeiros, amortizações 

e outras, pelo que o resultado líquido final rondava os 60 mil euros, pelo que podemos 

tirar as devidas conclusões. 

O Senhor Presidente , mais disse que, quando se falou na cana e no anzol, o 

que se pretendia era criar condições para o clube, por ele próprio, dinamizar a procura 

para os jogos. Neste último jogo, estiveram presentes cerca de 668 espectadores, entre 

os quais 243 eram com convite, o que significava que a receita foi de 1.116 euros. Isto 

é um problema da empresa com o qual a Leirisport, EM não tem de se preocupar, 

porque à partida está a prestar um serviço pelo qual cobra 17.500 euros. 

O Senhor Presidente  disse que caso o Senhor Vereador José Benzinho 

quisesse, iriam em breve efectuar uma reunião para analisar custo por custo. Como era 

sabido havia encargos financeiros da própria Leirisport, EM e da Câmara, que não 

foram imputados na determinação desses custos, bem como amortizações técnicas. 

Mas, caso o Senhor Vereador José Benzinho  quisesse analisariam as contas de 2009 

e o anterior contrato, comparando-o com o que foi elaborado agora e tirar-se-ão 

conclusões. 

O Senhor Vereador José Benzinho replicou, dizendo que qualquer que fosse 

as funções ou responsabilidades que tinha tido em todos os cargos que desempenhara, 

se preocupava mais com o que tinha pela frente do que propriamente com o que ficara 

para trás, não querendo dizer com isto que o que estava para trás não importava ou 

interessava, mas havia uma realidade, na qual assentava e que era o dia de hoje, o 

presente, que obviamente era condicionado a um conjunto de factores que afectavam a 

realidade. 

Mais disse que, nas actuas circunstâncias nada tinha a ver com a empresa. 

Apesar disso, aceitaria parcialmente o desafio do Senhor Presidente, mas não seria 

para se centrar as comparações com o passado. Lembrou que, enquanto teve as 

funções no Conselho de Administração da Leirisport, EM, ninguém o ouvira ou a 

qualquer outro elemento do CA a pronunciar-se, publicamente ou até mesmo em 

privado, ou a queixarem-se do contrato que encontraram quando lá chegara. E, na 

altura, fizeram o que consideraram necessário. Assim, o contrato inicial foi resolvido ao 

fim de 3 anos, tendo-se passado a fazer contratos anuais, sempre na defesa dos 

interesses do Município e da Leirisport, EM. Também não reclamaram vitória pública 

após ter o contrato inicial ter cessado. 
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Mais referiu que quando iniciou funções na empresa, esta tinha esse contrato e 

uma dívida acumulada à União Desportiva de Leiria, SAD que ultrapassava os 500 mil 

euros. No final do primeiro ano das suas funções foram pagos à UDL cerca de 1 milhão 

de euros, mas a dívida passou a rondar os 700 mil euros, porque o contrato tinha 

implicações financeiras elevadas. Em matéria de renegociação do contrato fizeram o 

que foi possível fazer, não tendo obtido qualquer apoio, nem sequer moral, da parte 

dos Vereadores da Oposição, da altura. 

O Senhor Vereador José Benzinho  realçou ainda que o protagonismo do 

Senhor Presidente foi excessivo, e que o Senhor Presidente teria de se convencer que 

era Presidente da Câmara Municipal e não do Conselho de Administração da Leirisport, 

pelo que deveria ter sido a Leirisport, EM a negociar o contrato. 

Mais referiu que fizera uma simulação para a época anterior durante a qual a 

receita de bilheteira foi de 456 mil euros. Adicionalmente, a Leirisport, EM, poderia 

gerar outras receitas, nomeadamente nos bares, nos business seats, que ainda se 

mantêm, e nos camarotes de época e pontuais, os quais passaram para a SAD da 

União Desportiva de Leiria. Concluiu que com o novo contrato se estavam a privatizar 

as receitas e a municipalizar os custos. 

O Senhor Presidente  reiterou que, quando o Senhor Vereador José Benzinho 

estivesse disponível, analisariam o contrato. 

 

Intervenção do Senhor Presidente 

 

O Senhor Presidente passou a palavra aos Senhores Vereadores para 

esclareceram sobre os diversos assuntos que foram colocados na reunião anterior do 

dia 7 de Setembro. 

O Senhor Vereador Lino Pereira  apresentou o processo com a informação 

recolhida e actualizada sobre o abate dos sobreiros, e entregou-o à Senhora Vereadora 

Neusa Magalhães. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes  explicou que relativamente à dúvida 

colocada sobre o administrador executivo sem funções atribuídas da Leirisport, EM, e 

da sua empresa estar a fornecer a Câmara Municipal, o parecer jurídico informa que 

não há qualquer tipo de impedimento no fornecimento à Câmara Municipal de Leiria, 

uma vez que não tem qualquer tipo de ligação em termos de órgãos de decisão da 

Câmara Municipal, nem a Câmara Municipal é sócia da empresa e portanto não havia 

qualquer tipo de impedimento. 

O Senhor Vereador José Benzinho sugeriu para que dúvidas fossem 

esclarecidas de forma inequívoca, fosse pedido à CCDR uma análise desta situação 

para ficarmos mais descansados, deixando a proposta à consideração do Senhor 

Presidente. 
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 Ordem do dia   

 

Ponto um 
��������  DEP ARTAME NTO DE OPER AÇÕES URB ANÍSTI C AS  

 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras parti culares  

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 438/99 - Leomável – Moldes, Lda. 

DLB N.º 1359/10  | De LEOMÁVEL - MOLDES, LDA., com sede social na Lagoa do 

Brejo Redondo, na localidade de Venda, freguesia de Maceira, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de alterações no pavilhão existente, com mudança de uso 

de armazém para indústria (fabrico de moldes), sito no local supra mencionado. 

As alterações consistem na compartimentação interior, nos alçados e na criação 

de um espaço sobre o escritório, o qual só poderá ser utilizado para arrumos e 

depósito. 

A parcela onde se insere o pavilhão, está localizada parte em espaço urbano e 

o restante em espaço florestal em área de transição urbano-rural, na zona de protecção 

das linhas eléctricas.  

De acordo com o PMDFCI - Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios em vigor, a zona está classificada como de muito baixa perigosidade. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/09/03, 

constante do respectivo processo (folhas 218 e 219), tendo em conta que o 

investimento das instalações ascendeu a cerca de €689.231, criando cerca de 14 

postos de trabalho, conforme indicado pela firma requerente (folha 186) 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 26/2010, de 30 de Março, deliberou por  unanimidade  o 

seguinte: 

1.º considerar o empreendimento de indiscutível interesse municipal, nos termos 

previstos no n.º c4) da alínea c) do n.º 2 do artigo 62.º do Regulamento do Plano 

Director Municipal; 

2.º aprovar o projecto de arquitectura, nos termos do artigo 20.º do Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 

Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, 

condicionado à apresentação no prazo de 6 meses, dos projectos de engenharia das 

especialidades e elementos a seguir indicados: 

2.1. projecto de estabilidade; 

2.2. projecto de redes prediais de água e esgotos, rectificados; 
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2.3. projecto de arranjos exteriores, de acordo com o previsto na alínea c3) 

do n.º 2 do artigo 62.º do Regulamento do Plano Director Municipal; 

2.4. projecto nos termos do previsto no regime jurídico da segurança contra 

incêndios em edifícios (SCIE), aprovado pela Autoridade Nacional de 

Protecção Civil, ou ficha de segurança contra incêndios em edifícios; 

2.5. Certidão da Conservatória do Registo Predial válida. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 465/08 – Habidias – Sociedade de 

Construções, Lda. 

DLB N.º 1360/10  | De HABIDIAS – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA., com sede 

na Travessa Terra da Vinha, n.º 2, na localidade de Caldelas, freguesia de 

Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura para legalização das alterações 

num edifício destinado a armazém, sito na localidade de Moinhos da Barosa, freguesia 

de Barosa, licenciado de acordo com o alvará n.º 59 de 30/01/1997, em sede do 

processo de obras antecedente n.º 39/94. 

O edifício está implantado numa parcela de terreno inserida em área afecta à RAN, na 

proximidade de uma linha de tensão eléctrica, é confinante com uma linha-férrea e com 

a EN 242, sem outras condicionantes ao nível do Regulamento do Plano Director 

Municipal, de acordo com a cartografia apresentada e respectiva marcação (folha 58). 

A construção implanta-se em zona definida como de perigosidade baixa de risco de 

incêndio, disposta no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

Foram consultadas as seguintes entidades: 

a) No âmbito da localização 

• EDP Distribuição, (folha 170) 

• Rede Ferroviária Nacional REFER EPE (folha 171) 

• EP – Estradas de Portugal, S.A. (folhas 116 a 118 e 158 a161)  

• REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A. (folha 177) 

b) Em função da utilização 

• Autoridade Nacional de Protecção Civil (folhas 114 e 147). 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/09/07, 

constante do respectivo processo (folhas 179, 180 e 181), atendendo a que a 

pretensão obteve pareceres favoráveis condicionados das entidades consultadas, e 

dispõe de declaração emitida pela CRRAC – Comissão Regional da Reserva Agrícola 

do Centro, atestando que o prédio em causa não se insere na RAN (folhas 81 e 82), e 

alvará de licença emitido pela EP – Estradas de Portugal, S.A (folhas 162, 163 e 164), 

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 26/10, de 30 de Março, deliberou por  maioria com 
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os votos por abstenção dos Senhores Vereadores José Benzinho, Neusa Magalhães, 

Filipa Alves e Gastão Neves, eleitos pelo Partido Social Democrata aprovar o projecto 

de arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar para efeitos de licenciamento no prazo de 6 meses, os projectos de 

engenharia das especialidades e restantes elementos a seguir indicados; 

1.1. projecto de estabilidade; 

1.2. ficha electrotécnica ou projecto eléctrico, se aplicável; 

1.3. projecto de redes prediais de água e esgotos; 

1.4. projecto de águas pluviais; 

1.5. projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações; 

1.6. projecto acústico, se aplicável; 

1.7. projectos para cumprimento do sistema de certificação energética, 

acompanhados da respectiva declaração de conformidade regulamentar 

(quando aplicável), nomeadamente: 

1.7.1. projecto nos termos do RCCTE (Regulamento das Características 

de Comportamento Térmico em Edifícios); 

1.7.2. projecto nos termos do RSECE (Regulamento dos Sistemas 

Energéticos de Climatização em Edifícios); 

1.8. peças desenhadas do projecto de arquitectura corrigidas, compatíveis com 

o projecto de segurança contra incêndio aprovado pela Autoridade Nacional de 

Protecção Civil, nomeadamente no que diz respeito à compartimentação 

interior; 

2.º cumprir com todos os condicionalismos previstos no parecer emitido pela EP – 

Estradas de Portugal, S.A e no alvará de licença n.º 1498LRA100615 emitido por 

aquela entidade; 

3.º respeitar o projecto de segurança contra incêndio aprovado pela Autoridade 

Nacional de Protecção Civil; 

4.º respeitar as distâncias de segurança referidas no parecer emitido pela REN - 

Rede Eléctrica Nacional, S.A.. 

Mais deliberou  informar a firma requerente de que, não obstante a 

compartimentação proposta para o interior do edifício, de acordo com o que foi 

solicitado, o edifício a licenciar compreende uma única unidade de utilização para 

armazém, pelo que caso pretenda afectar os compartimentos do edifício a actividades 

distintas daquela para que está licenciado, ou fraccioná-lo, aumentando o número de 

unidades de utilização, deverá solicitar o respectivo licenciamento. 

Deliberou ainda  dar conhecimento dos pareceres emitidos pelas entidades 

consultadas à firma requerente. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.2. Análise dos seguintes pedidos de informação 

1.2.1. Processo de pedido de informação n.º 23/08 -  Isabel Martins Dinis Vieira 

DLB N.º 1361/10 | De ISABEL MARTINS DINIS VIEIRA, residente na Rua de 

Campolide, 351 Edifício II, 8º A, na freguesia de Campolide, concelho de Lisboa, 

referente ao pedido de informação previa para construção de edifício destinado a 

comércio e serviços, a situar em Barruivo, freguesia de Leiria, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas de Terciário, parte em Áreas 

Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade sujeito a Plano de Pormenor (de 

acordo com a planta à escala 1:10.000), encontrando-se ainda parte inserida em 

Reserva Ecológica e Zona Verde. O processo insere-se na área envolvente aos 

estudos do Projecto de Intervenção Urbana de Capuchos/ Porto Moniz/ Jericó. 

O projecto cumpre com os parâmetros urbanísticos definidos no Plano Director 

Municipal. 

No âmbito da localização foi consultada a Administração da Região Hidrográfica 

do Centro que emitiu parecer favorável. 

Forma consultadas as seguintes entidades: 

No âmbito da localização: 

• ARH-Centro: parecer favorável, folha 116 

Outras unidades orgânicas internas: 

• Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território – folha 115  

• Gabinete do PDM – folhas 64 a 66, relativamente ao enquadramento no PDM.  

Trata-se da análise dos elementos apresentados em 2010/07/06 e 2010/01/11 

no âmbito do Código do Procedimento Administrativo, referente à proposta de 

indeferimento, tomada em Reunião de Câmara datada de 2009/11/16. 

O acesso ao edifício será feito através de uma via prevista no estudo conjunto, 

Plano de Intervenção Urbana de Capuchos/Porto Moniz/Jericó aprovado por 

Deliberação de Câmara de 2010/01/26, embora a parcela em causa não seja objecto 

de intervenção no referido Estudo. 

O projecto apresentado foi elaborado sobre elementos fornecidos pelos serviços 

da Câmara. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/08/12, 

constante do respectivo processo (folhas 118 e 119), e face ao disposto no artigo 14.º e 

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

n.º 26/10, de 30 de Março, deliberou por  unanimidade  deferir o pedido de informação 

sobre a viabilidade da operação urbanística requerida por Isabel Dinis Vieira 

consubstanciada na construção de edifício destinado a comércio e serviços, devendo 

cumprir com os seguintes condicionalismos: 
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1.º aquando da apresentação do pedido de comunicação prévia: 

1.1. deverá encontrar-se viabilizada a operação urbanística referente à 

execução da totalidade do arruamento sito no lado Poente que serve de 

ligação entre o Estudo de Conjunto do Plano de Intervenção de Urbana de 

Capuchos/Porto Moniz/Jericó e Ponte das Mestras, devendo sujeitar-se aos 

eventuais ajustamentos viários e restantes condicionalismos decorrentes dos 

projectos da referida via, bem como do Estudo de Conjunto. 

1.2. ceder o espaço relativo ao arruamento e espaços envolventes que 

venham a ser considerados de interesse público ou municipal. Caso a 

operação urbanística se enquadre no disposto no artigo 22.º do Regulamento 

de Operações Urbanísticas do Município de Leiria, poderá haver eventuais 

compensações em numerário ou em espécie, nos termos do previsto no artigo 

102.º do referido Regulamento, sendo estes avaliados na fase de 

licenciamento do pedido. 

2.º cumprir com o disposto no parecer emitido pela Administração da Região 

Hidrográfica do Centro (ARH - Centro). 

3.º cumprir com os restantes aspectos previstos na legislação em vigor, 

nomeadamente, Regulamento do Plano Director Municipal, Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas, Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto e Decreto-Lei n.º 

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

4.º garantir o acesso à parcela confinante do lado Nascente nas devidas condições, 

salvaguardando os direitos de servidão de passagem existentes, em conformidade com 

o disposto no Código Civil. 

Mais deliberou  dar conhecimento à requerente do parecer emitido pela 

Administração da Região Hidrográfica do Centro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2.2. Processo de pedido de informação n.º 6/07 - José Ribeiro Vieira 

DLB N.º 1362/10 |  De JOSÉ RIBEIRO VIEIRA, residente no Parque Movicortes, na 

localidade e freguesia de Azoia, referente ao pedido de informação prévia para 

viabilidade de construção de edifício destinado a serviços, comércio e escritórios, a 

situar em Barruivo, na localidade e freguesia de Leiria, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Baixa Densidade sujeito a Plano de Pormenor e Perímetro de Rega, encontrando-se 

ainda parte inserida em Reserva Ecológica, Zona Verde e Área abrangida pelo Projecto 

de Intervenção Urbana de Capuchos/Porto Moniz/Jericó. 

Foram efectuadas as seguintes consultas: 

No âmbito da localização: 

• Ministério da Economia e da Inovação - folha 50 
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• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (no âmbito 

do Artigo 13 A do RJUE), parecer favorável condicionado – folhas 131 e 132 

• ARH-Centro: parecer favorável condicionado - folha 135 

• EP-Estradas de Portugal: parecer favorável condicionado – folhas 133 e 134  

Outras unidades orgânicas internas: 

• Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território - folha 122  

• Gabinete do PDM – folha 73, relativamente à linha de gasoduto 

• Gabinete do PDM – folhas 39 a 41, relativamente ao enquadramento no PDM.  

O projecto cumpre com os parâmetros urbanísticos definidos no Plano Director 

Municipal. 

Trata-se da análise dos elementos apresentados em 2010/02/04 no âmbito do Código 

do Procedimento Administrativo, referente à proposta de indeferimento, tomada na 

Reunião de Câmara datada de 2009/11/16. 

O acesso à parcela será feito através de uma via prevista no estudo conjunto, 

Plano de Intervenção Urbana de Capuchos/Porto Moniz/Jericó aprovado por 

deliberação de Câmara de 2010/01/26, embora a parte da parcela em causa não seja 

objecto de intervenção no referido Estudo. 

O projecto apresentado foi elaborado sobre elementos fornecidos pelos serviços 

da Câmara. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/08/12, 

constante do respectivo processo (folhas 137 e 138), e face ao disposto nos artigos 

14.º e 16.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de Março, deliberou por  unanimidade  deferir o pedido de 

informação, sobre a viabilidade da operação urbanística requerida por José Ribeiro 

Vieira consubstanciada na construção de edifício destinado a serviços, comércio e 

escritórios devendo cumprir com os seguintes condicionalismos: 

1.º aquando da apresentação do pedido de comunicação prévia: 

1.1. deverá encontrar-se viabilizada a operação urbanística referente à 

execução da totalidade do arruamento sito no lado Poente que serve de 

ligação entre o Estudo de Conjunto do Plano de Intervenção de Urbana de 

Capuchos/Porto Moniz/Jericó e  Ponte das Mestras, devendo sujeitar-se aos 

eventuais ajustamentos viários e restantes condicionalismos decorrentes dos 

projectos da referida via, bem como do Estudo de Conjunto; 

1.2. apresentar quadro de resumo coincidente com a área calculada para 

efeitos de área bruta de construção nos termos da alínea j) do artigo 3.º do 

Regulamento do Plano Director Municipal);  
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1.3. apresentar comprovativo da desafectação da parcela do perímetro de 

Rega do Vale do Lis; 

1.4. o processo carecerá de licenciamento dos muros de acordo com o parecer 

emitido pela EP - Estradas de Portugal, S.A.; 

1.5. ceder a parcela de terreno no lado Nascente do IC 2 abrangido pelo 

Estudo de Conjunto do Plano de Intervenção Urbana de Capuchos/Porto 

Moniz/Jericó, bem como o espaço relativo ao arruamento e espaços 

envolventes que venham a ser considerados de interesse público ou municipal. 

Caso a operação urbanística se enquadre no disposto no artigo 22.º do 

Regulamento de Operações Urbanísticas do Município de Leiria, poderá haver 

eventuais compensações em numerário ou em espécie, nos termos do previsto 

no artigo 102.º do referido Regulamento, sendo estes avaliados na fase de 

licenciamento do pedido; 

2.º cumprir com o disposto no parecer emitido pela Administração da Região 

Hidrográfica (ARH - Centro); 

3.º cumprir com os restantes aspectos previstos na legislação em vigor, 

nomeadamente, Regulamento do Plano Director Municipal, Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas, Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto e Decreto-Lei n.º 

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

4.º cumprir com o Código Civil relativamente às propriedades confinantes, 

nomeadamente no que se refere aos eventuais direitos de servidão de passagem. 

Mais deliberou  dar conhecimento ao requerente dos pareceres emitidos pela 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, EP – Estradas de 

Portugal, SA e Administração da Região Hidrográfica do Centro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise dos seguintes processos de loteamento 

1.3.1. Processo de loteamento 5/92 - Nova Leiria – Imobiliária, SA 

DLB N.º 1363/10 | De MARIA DE FÁTIMA SAMPAIO DA SILVA E OUTROS, residente 

na Rua do Alambique, Lote 2 - 1.º Frente, na localidade e freguesia de Leiria, referente 

ao projecto de alteração ao loteamento situado em Almuinha Grande, freguesia de 

Marrazes. 

A operação urbanística insere-se no perímetro urbano da Cidade de Leiria, no 

Plano de Pormenor da Almuinha Grande. 

As alterações incidem sobre o lote 3 e consistem, essencialmente, na alteração 

do uso das fracções «A», «B», «C» e «D», de comércio para comércio/serviços.   

Decorreu o prazo de notificação para pronúncia dos proprietários dos restantes 

lotes constantes do alvará, sem oposição escrita dos interessados, conforme previsto 

no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi 
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dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, articulado com o estabelecido no artigo 17.º 

do Regulamento de Operações Urbanísticas do Município de Leiria. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas, a pretensão encontra-se em condições de merecer a respectiva 

aprovação. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/07/08, constante do 

respectivo processo (folhas 64 e 65), deliberou por  unanimidade , ao abrigo do 

disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que 

lhe foi dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, aprovar a alteração do uso das 

fracções «A», «B», «C» e «D», de comércio para comércio/serviços, e autorizar o 

respectivo licenciamento, condicionado ao seguinte: 

1.º requerer a emissão do aditamento ao alvará de licença de loteamento no prazo de 

um ano, apresentando para o efeito os seguintes elementos: 

1.1. um exemplar da planta de síntese da totalidade do loteamento 

completa e actualizada, elaborada em base transparente, quatro exemplares 

em suporte de papel e um exemplar em suporte digital;  

1.2. certidões da Conservatória do Registo Predial válidas e actualizadas, 

caso as constantes no processo não se encontrem válidas aquando da data de 

apresentação do requerimento relativo à emissão do aditamento ao alvará de 

loteamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

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

dos Irmãos Maristas 

DLB N.º 1364/10 | De PROVÍNCIA PORTUGUESA DA CONGREGAÇÃO DOS 

IRMÃOS MARISTAS, com sede na Casa do Moinho da Ponte, Varandas do Lis, 

freguesia de Pousos, referente à vistoria para efeitos de recepção definitiva das obras 

de urbanização do loteamento situado em Quinta do Rei, freguesia de Pousos. 

Por deliberação tomada em reunião de Câmara de 2000/05/17, foi autorizada a 

recepção parcial e provisória das obras de urbanização do loteamento supra citado, 

encontrando-se devidamente asseguradas por caução até à data de respectiva 

recepção definitiva. 

Da vistoria efectuada pelos Serviços da Câmara, os peritos consideram que as 

obras de urbanização não se encontram em condições de ser recebidas 

definitivamente, pelos motivos abaixo indicados: 

1.º as infra-estruturas da rede viária e arranjos exteriores carecem de ser corrigidas 

através de: 



1664(18) 
  

 

CMLeiria/Acta n.º 23, de 2010.09.21 

Im-DA-15-09_A0 

 

1.1. rectificação, com nova pavimentação (em betuminoso), de abatimento da 

faixa de rodagem, que foi executada em betão na zona dos lotes 85 e 86; 

1.2. rectificação da fixação do gradeamento junto ao ponto referido em 1; 

1.3. colocação de muro de espera em talude, para garantir estabilidade do 

passeio em risco; 

1.4. rectificação de calçada miúda solta e passeios (devido a abatimento) em 

diversos locais, bem como a respectiva limpeza de vegetação; 

2.º dever-se-á proceder à delimitação, no terreno, da área de cedência junto aos lotes 

64 a 72, de acordo com a planta de síntese II (folha 699 do processo), e com eventual 

actualização de elementos gráficos, caso seja necessário; 

3.º na escada de acesso à “zona social” constatou-se a existência de um cepo de 

choupo, que deverá ser eliminado; 

4.º na referida escada verificou-se igualmente um abatimento do pavimento que deverá 

ser corrigido; 

5.º da análise do processo constatou-se que não foi dado cumprimento à execução do 

espaço de jogo e recreio previsto no projecto de execução de arranjos exteriores, o 

qual previa o fornecimento e montagem de um parque infantil, no valor de €3.740,98. 

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento emitiram parecer favorável quanto 

à recepção definitiva das respectivas infra-estruturas. 

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

de vistoria n.º 45/10, constante do respectivo processo (folha 1512), deliberou por  

unanimidade , para efeitos do disposto no artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 

de Novembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de 

Dezembro, e pela Lei n.º 26/96, de 1 de Agosto, notificar o promotor para no prazo de 

90 dias proceder à reparação das deficiências apontadas no referido auto de vistoria, 

dispondo o mesmo de oito dias para se pronunciar sobre o assunto, caso pretenda, nos 

termos do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro, conjugado com o 

previsto no artigo 199.º do mesmo diploma legal. 

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

das decisões que recaíram sobre o assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.3. Processo de loteamento n.º 33/80 – Agrupol I mobiliária, Lda 

DLB N.º 1365/10 | De LUSITANO COELHO FERREIRA, com morada na Urbanização 

da Maligueira, Lote 13, Loja A, na localidade de Gândara dos Olivais, freguesia de 

Marrazes, referente ao projecto de alteração ao loteamento situado em Gândara dos 

Olivais, freguesia de Marrazes. 
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A operação urbanística insere-se no perímetro urbano da Cidade de Leiria e em 

zona de Média Densidade, de acordo com o disposto no Plano Director Municipal de 

Leiria. 

As alterações incidem sobre o lote 13 e consistem, essencialmente, na alteração 

do uso das fracções «B» e «C», de comércio para comércio/serviços.   

Decorreu o prazo de notificação para pronúncia dos proprietários dos restantes 

lotes constantes do alvará, sem oposição escrita dos interessados, conforme previsto 

no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi 

dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, articulado com o estabelecido no artigo 17.º 

do Regulamento de Operações Urbanísticas do Município de Leiria. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas, a pretensão encontra-se em condições de merecer a respectiva 

aprovação. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/07/08, constante do 

respectivo processo (folha 33), deliberou por  unanimidade , ao abrigo do disposto no 

artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada 

pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, aprovar o projecto referente à operação 

urbanística acima referida e autorizar o respectivo licenciamento, condicionado ao 

seguinte: 

1.º requerer a emissão do aditamento ao alvará de licença de loteamento no prazo de 

um ano, apresentando para o efeito os seguintes elementos: 

1.1. um exemplar da planta de síntese da totalidade do loteamento, 

completa e actualizada, elaborada em base transparente, quatro exemplares 

em suporte de papel e um exemplar em suporte digital;  

1.2. certidão da Conservatória do Registo Predial válida e actualizada, caso 

a constante no processo não esteja válida aquando da apresentação do 

requerimento relativo à emissão de aditamento ao alvará de loteamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4. Relatório da actividade desenvolvida pelos ser viços de fiscalização durante o 

mês de Agosto 

DLB N.º 1366/10 | Presente a informação dos serviços de fiscalização da actividade 

desenvolvida durante  o mês de Agosto:  
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Serviço efectuado para o Departamento de Parques e Es paços Verdes  

Processos Fiscalizados 24 

Autos de Notícia 23 

 

Serviço efectuado para a Divisão de Ambiente e Serviç os Urbanos  

Processos Fiscalizados 2 

Participações 0 

 

Serviço efectuado para o Sector de Licenciamentos Div ersos  

Processos Fiscalizados (Publicidade) 25 

Processos Fiscalizados (Máquinas de Diversão) 0 

Processos Fiscalizados (Ocupação da Via Pública/Mapa 
Horário) 

10 

Participações 4 

Horários de Funcionamento 5 

 

Nº Embargo  Data Nome 
Proprietário 

Local  Tipo de Obra  Razões do 
Embargo 

Processo  

2028 06/08/10 Rui Alexandre 
Sismeiro Dias 

Pousos Ampliação de 
moradia 

Sem a 
respectiva 
licença 

Não existe 

2029 09/08/10 Amilcar Augusto 
Covelo Santos 

Azoia Construção 
de anexo 
(150m2) 

Sem a 
respectiva 
licença 

Não existe 

2008 10/08/10 Construções M. 
Vieira & Oliveira 

Marrazes Construção 
de edifício 
habitacional e 
comercial 

Desacordo 
com o 
projecto 
aprovado 

607/07 

A Câmara Municipal tomou conhecimento . 

 

 

Ponto dois 
��������  DEP ARTAME NTO DE OBR AS MUNI CIP AIS  

 

2.1. Processo n.º T-93/2004 Empreitada de Remodelaç ão do Edifício da Ex-cadeia 

e Construção dos Corpos de Ligação – Edifício dos P aços do Concelho – 

Leiria – Aprovação da minuta do contrato de trabalh os a mais 

Departamento de Operações Urbanísticas  

Queixas 41 

Processos Fiscalizados 240 

Mandados de Notificação 0 

Embargos 3 

AUTOS DE TRANSGRESSÃO  

Obras sem licença 5 

Obras em desacordo com a licença 1 

Outras transgressões 2 

Serviço efectuado para o Dep artamento Jurídico  

Mandados de Notificação 0 

Processos de contra-ordenação 5 
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DLB N.º 1367/10 |  Nos termos do artigo 116.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, 

foi presente para aprovação a minuta de contrato de trabalhos a mais, da empreitada 

supra, a celebrar entre o Município de Leiria e a firma CONSTRUTORA SAN JOSÉ, 

SA, no valor de €62.313,77, correspondente a um agravamento do custo da obra em 

2,66%. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por  unanimidade  

aprovar a minuta de contrato de trabalhos a mais da empreitada supra referida e 

autorizar a celebração do respectivo contrato. 

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

2983/10, de 6 de Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2. Processo n.º T-62/2008 Empreitada de Execução de um colector de águas 

pluviais, passeios e obras acessórias na Rua 25 de Novembro, Freguesia de 

Bajouca. Aprovação da minuta do contrato de trabalh os a mais 

DLB N.º 1368/10  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de uma informação do Departamento de Obras Municipais (D.O.M.) a 

propor a rectificação da deliberação n.º 1103/10, que aquando da elaboração da 

informação dos trabalhos a mais e a menos, por lapso, foi indicado: “trabalhos a mais a 

preços de proposta no valor de €6.645,00 + IVA, trabalhos a mais a preços acordados 

no valor de €3.000,00 + IVA o que perfaz o total de €9.645,00 + IVA e trabalhos a 

menos no valor de €2.240,00 + IVA” quando deveria ser “trabalhos a mais a preços de 

proposta no valor de €6.450,00 + IVA, trabalhos a mais a preços acordados no valor de 

€3.000,00 + IVA o que perfaz o total de €9.450,00 + IVA e trabalhos a menos no valor 

de €2.240,00 + IVA” pelo que se propõe a sua rectificação. 

Mais se propõe nos termos do artigo 116.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março, a aprovação a minuta de contrato de trabalhos a mais, da empreitada supra, a 

celebrar entre o Município de Leiria e a firma PICÔTOBRAS – Construção e Obras 

Públicas, Lda. 

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

rectificar a DLB N.º 1103/10 que indica o valor dos trabalhos a mais a preços de 

proposta em €9.645,00 quando deveria ser €9.450,00 + IVA. 

Mais deliberou  aprovar a minuta de contrato e autorizar a celebração do 

respectivo contrato. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 2549 

de 2010/07/08 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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2.3. Processo n.º T – 43/2009 – Empreitada de EPA 8  – Requalificação da Rua 

Tenente Valadim – Leiria – Aprovação da minuta do c ontrato 

DLB N.º 1369/10 |  Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de uma informação do Departamento de Obras Municipais a propor a 

rectificação da DLB N.º 1223/10 que aquando da elaboração do verbete, por lapso, foi 

indicado o valor da adjudicação em €553.875,30 quando deveria ser €553.874,36 + 

IVA., pelo que se propõe a sua rectificação. 

Mais se propõe nos termos do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, a 

aprovação da minuta do contrato, a celebrar entre o Município de Leiria e a empresa, 

MCA – Manuel Conceição Antunes, SA. 

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

unanimidade , rectificar a deliberação n.º 1223/10 que indica o valor da adjudicação em 

€553.875,30, quando deveria ser €553.874,36 + IVA. 

Mais deliberou  aprovar a minuta de contrato e autorizar a celebração do 

respectivo contrato. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.4. Processo n.º T – 24/2010 – Empreitada de EPA 3  – Requalificação do espaço 

público da Zona Alta do Centro Histórico de Leiria – Ratificação de despacho 

DLB N.º 1370/10 | Presente o processo em epígrafe acompanhado de: 

1 – Informação do Departamento de Obras Municipais e despacho proferido em 

10/09/2010, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, cujo teor abaixo se 

transcreve: 

“A obra em causa foi adjudicada ao Consórcio ASIBEL – Construções, SA / PASOLIS – 

Empreitadas de Obras Públicas, SA pelo valor de €1.410.507,53+IVA. 

De acordo com o estipulado no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, o 

Adjudicatário foi notificado através da plataforma electrónica anogov para apresentar os 

documentos de habilitação no prazo de 10 dias úteis, de acordo com o solicitado no 

ofício n.º 12116, de 25/08/2010. Analisados os documentos de habilitação exigidos ao 

Adjudicatário, verificou-se que não foram apresentados os seguintes documentos. 

- Documento comprovativo em como os titulares dos órgãos sociais de administração, 

direcção ou gerência da empresa ASIBEL – Construções SA, que se encontram em 

efectividade de funções, não tenham sido condenados por sentença transitada em 

julgado por qualquer crime e que afecte a sua honorabilidade profissional, se entretanto 

não tiver ocorrido a sua reabilitação. 

- Documentos referentes à arqueologia, conforme o exigido no ponto 8.1.5.2. do 

Programa de Procedimento. 
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1) O n.º 1 do artigo 86.º do CCP dispõe que “A adjudicação caduca se, por facto que 

lhe seja imputável, o adjudicatário não apresentar os documentos de habilitação” dentro 

do prazo estabelecido. 

2) O n.º 2 do artigo 86.º do CCP. refere que “Sempre que se verifique um facto que 

determine a caducidade de adjudicação nos termos do n.º1, o órgão competente para a 

decisão de contratar deve notificar o adjudicatário relativamente ao qual o facto 

ocorreu, fixando-lhe um prazo, não superior a 5 dias, para que se pronuncie, por 

escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia”. 

Assim, face ao exposto, deverá o Consórcio ASIBEL – Construções, 

SA/PASOLIS – 

Empreitadas de Obras Públicas, SA, ser notificado para no prazo de 3 dias se 

pronunciar por escrito através da plataforma electrónica a não apresentação dos 

referidos documentos. 

De acordo com o estipulado no artigo 85.º do Código dos Contratos Públicos a 

competência para a tomada desta decisão é do “órgão competente para a decisão de 

contratar” que na circunstância é a Câmara Municipal. 

Leiria, 10 de Setembro de 2010 

A Chefe de Divisão em regime de substituição 

Sucena Areia”. 

“DESPACHO 

Assunto: EPA 3 REQUALIFICACAO DO ESPACO PUBLICO DA ZONA ALTA DO 

CENTRO 

HISTORICO DE LEIRIA — DOCUMENTOS DE HABILITACAO. 

Concordo com o teor da informação prestada pelo Departamento de Obras Municipais 

desta Câmara, a qual passa a fazer parte integrante deste meu despacho como anexo 

1 e dou aqui por inteiramente reproduzida, e, determino que, ao abrigo do disposto no 

n.º 2 do artigo 86. ° do Código dos Contratos Públi cos, seja notificado o concorrente 

CONSORCIO ASIBELCONSTRUCOES SA / PASOLIS —EMPREITADAS DE OBRAS 

PUBLICAS, SA para no prazo de 3 dias se pronunciar por escrito, através da 

plataforma electrónica em www. anogov.com. pela não apresentação dos referidos 

documentos. Por que circunstâncias excepcionais e urgentes o exigiram, dado que se 

trata de obra enquadrada em candidatura, financiada em 70% e que a sua execução 

deverá estar concluída ate 21/07/2011, este meu despacho deverá ser sujeito a 

ratificação na próxima reunião da Câmara Municipal, conforme determina o n.º 3 do 

artigo 68. ° da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002,de 11 

de Janeiro. 

Leiria, 10 de Setembro de 2010 

O Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

Raul Castro” 
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2 - Informação do DOM de 16/09/2010 e cujo teor se transcreve: 

1) “No seguimento da notificação pelo ofício n.º 12885 de 13 de Setembro, através da 

plataforma electrónica anoGov, efectuada ao Consórcio ASIBEL – Construções, SA / 

PASOLIS – Empreitadas de Obras Públicas, SA, de acordo com o estipulado no n.º 2 

do artigo 86.º do Código dos Contratos Públicos, o referido consórcio apresentou no dia 

16 de Setembro, também pela plataforma electrónica anoGov, a resposta à notificação. 

2) Assim, o Consórcio ASIBEL – Construções, SA/PASOLIS – Empreitadas de Obras 

Públicas, SA, invoca como justificação da não apresentação dos documentos de 

habilitação em falta, um problema de carácter informático, nomeadamente ao nível do 

servidor central (vide “Resposta a notificação” em anexo). 

3) Informa ainda o Consórcio ASIBEL – Construções, SA / PASOLIS – Empreitadas de 

Obras Públicas, SA, que após a submissão dos documentos de habilitação na 

plataforma electrónica anoGov, no dia 8 de Setembro, pelas 18h29min, detectaram a 

falta de alguns dos documentos de habilitação. 

4) Ao iniciarem o processo para envio desses mesmos documentos, o problema de 

carácter informático alegado pelo Consórcio ASIBEL – Construções, SA/PASOLIS – 

Empreitadas de Obras Públicas, SA, impediu o acesso ao servidor central, logo aos 

documentos e também o acesso à plataforma electrónica, ficando inibidos, por voltas 

das 19 horas do dia 8 de Setembro durante um período de quase 12 horas (vide 

declaração e factura da empresa Conciso – 

Sistemas Informáticos, Lda, em anexo). 

5) Após a notificação efectuada conforme o ponto 1 da presente informação, vem o 

Consórcio ASIBEL – Construções, SA / PASOLIS – Empreitadas de Obras Públicas, 

SA, apresentar assim a sua resposta e proceder à entrega dos documentos de 

habilitação em falta, ou seja: • Documentos comprovativos em como os titulares dos 

órgãos sociais de administração, direcção ou gerência da empresa ASIBEL –  

construções SA, que se encontram em efectividade 

de funções, não tenham sido condenados por sentença transitada em julgado por 

qualquer crime e que afecte a sua honorabilidade profissional, se entretanto não tiver 

ocorrido a sua reabilitação. • Documentos referentes à arqueologia, conforme o exigido 

no ponto 8.1.5.2. do Programa de Procedimento. 

6) Considerando os factos atrás expostos e, ainda o disposto no n.º3 do artº. 86 do 

Código dos Contratos públicos, cabe à entidade competente para a decisão de 

contratar, na circunstância a Câmara Municipal, emitir um juízo sobre se o facto 

impeditivo apresentado é ou não imputável ao adjudicatário. 

7) Considerando: 
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a) O adjudicatário veio alegar que a causa da não entrega dos documentos de 

habilitação em falta se deveu a problemas informáticos, conforme já referido no ponto 

n.º4; 

b) Que se constata que na plataforma electrónica anoGov, que o adjudicatário iniciou o 

procedimento de entrega dos documentos de habilitação pelas 18h e 29min do dia 8 de 

Setembro de 2010; 

c) Que o adjudicatário apresentou uma declaração da empresa Conciso – Sistemas de 

Informáticos, Ldª. na qual consta que houve um problema relacionado com a Internet e 

com o Servidor Central, sendo esta declaração acompanhada da factura nº.50/2010, 

que se presume respeitante a essa avaria, onde consta facturação relativa a  1,50horas 

de mão de obra, presumindo-se que se tenha tratado de avaria complexa de resolver: 

d) Que esta sequência factual é susceptível de ter ocorrido, considerando que as partes 

contratantes devem orientar a sua conduta pelo principio da boa fé (vide artigo 6-A do 

C.P.A) 

e) Que a actividade administrativa desenvolvida do Município está subordinada a 

princípios gerais, nomeadamente, legalidade, prossecução do interesse público, justiça 

e proporcionalidade. 

f) Assim, propõe-se, salvo entendimento superior melhor qualificado, que a Câmara 

Municipal, sopesando os factos atrás expostos, o direito aplicável, nomeadamente o n.º 

3 do artigo 286.º do Código dos Contratos Público, bem como, os princípios da 

legalidade, prossecução do interesse público, justiça, proporcionalidade e boa fé, 

considerar que a não apresentação parcial dos documentos de habilitação atrás 

referidos, não é imputável ao adjudicatário, pelo que os procedimentos pré contratuais 

devem prosseguir com a celebração do respectivo contrato, tendo em conta que os 

documentos já foram todos recepcionados.” 

Leiria, 17/10/2010 

A Chefe de Divisão 

Sucena Areia 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e depois de analisar o assunto, 

deliberou por unanimidade : 

1 – Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 68.º da lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, 

alterado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, ratificar o teor do despacho acima 

transcrito proferido em 10 de Setembro de 2010, pelo Senhor Presidente da Câmara, 

no âmbito do Concurso Público EPA 3 – Requalificação do Espaço Público da Zona 

Alta do Centro Histórico de Leiria 

2 – Considerar que a não apresentação parcial dos documentos de habilitação, não é 

imputável ao adjudicatário, pelo que os procedimentos pré-contratuais devem 

prosseguir com a celebração do respectivo contrato. 

Mais deliberou,  aprovar a minuta do respectivo contrato. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 
��������  DEP ARTAME NTO ADMINISTR ATIVO E F INANCEI RO  
 

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

3.1.1. Pagamentos 

DLB N.º 1371/10 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento  dos pagamentos autorizados pelo 

Senhor Presidente, no período de 1 a 14 de Setembro de 2010, correspondente às 

Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 6994, 7042, 7043, 7050 a 7052, 7060, 7062, 7063, 

7075 a 7077, 7083, 7085 a 7087, 7120, 7192, às Ordens de Pagamento de Tesouraria 

n.ºs: 772 A 820, 822, 824 A 827, às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 1347, 

4090, 4794, 5554, 5555, 6330, 6581, 6715, 6716, 6951, 6973, 6973 a 6986, 6988, 

6989, 6992, 6995 a 7002, 7004 a 7013, 7015 a 7019, 7021 a 7041, 7044 a 7049, 7053 

a 7057, 7059, 7061, 7064 a 7072, 7074, 7078, 7079, 7081, 7082, 7084, 7088 a 7109, 

7115 a 7118, 7121 a 7125, 7127, 7128, 7186, 7187, 7193, 7198, 7199, 7225, no valor 

total de €2.407.311,90. 

 

3.1.2. XVIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. Ratificação 

DLB N.º 1372/10  | Presente a XVIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções 

do Plano para o presente ano de 2010 que se consubstancia na 18.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 17.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 17.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 Municipal, depois de analisar o assunto deliberou por  maioria  com 

os votos de abstenção das Senhoras Vereadoras Neusa Magalhães e Isabel Gonçalves 

e com os votos contra dos Senhores Vereadores José Benzinho, Filipa Alves e Gastão 

Neves  ratificar o Despacho do Sr. Presidente, de 08 de Setembro, que autoriza a XVIII 

Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2010, com 

inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €1.022.198,56 cada, e a 

XVIII alteração ao Orçamento da Despesa para o presente ano de 2010, com 

inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €1.077.132,98 cada, tal 

como proposto, 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.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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3.1.3. Resumos de tesouraria  

DLB N.º 1373/10 |  Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 14 de Setembro 

de 2010, apresentando um Total de Disponibilidades de €3.192.083,32 sendo de 

Operações Orçamentais €2.367.755,41 e de Operações de Tesouraria €824.327,91, 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

 

3.2.  Análise do assunto relacionado com a Divisão Administrativa 

3.2.1. Relatório da actividade desenvolvida pelo Se rviço de Execuções Fiscais 

durante o mês de Agosto de 2010 

DLB N.º 1374/10 | Presente o relatório desenvolvido pelo Serviço de Execuções Fiscais 

durante o mês de Agosto de 2010:  

ACTIVIDADE QUANTIDADE  VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

VALOR  VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

Instauração de novos 
PEF’ s 

 

48 
 

-22,58% 
 

2.114,28€ 
 

2,88% 

Mercados    43 0% 1.956,28€ 12,76% 

Ocupação de via pública 5 25% 158,00€ 66,32% 

Tramitação de PEF’ s  390   13,37% - -  

Citação e notificação de 
executados 

 

362 
 

160,43% 
 

 - 
 

 - 

PEF’ s  activos  6.319 -2,76% 352.785,66 €  -2,36% 

SMAS  6.015 -2,98% 330.634,26 € -2,68% 

Mercados 217 1,88% 11.647,96€ 4,76% 

Ocupação da via pública 52 4% 1.039,37€ 6,18% 

Publicidade 14 - 1.485,49 €  - 

Limpeza de terrenos 11 - 3.606,62 € - 

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

Remoção de Publicidade 5 - 378,55 €   - 

Diversos 2 - 369,75 € - 

PEF’ s extintos por 
pagamento 

 

213 
 

4,93% 
 

14.317,49€ 
 

17,95% 

SMAS 171 12,5% 12.243,76€ 30,03% 

Mercados  39 -20,41% 1.943,98€ -26,39% 

Ocupação da via pública 3 50% 129,75€ 58,06% 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

3.3. Análise dos assuntos relacionados com a Divisã o de Aprovisionamento e 

Património 

3.3.1 Concurso Público com Publicação Internacional  n.º 6/2010. Anúncio do 

procedimento n.º 2510/2010. Ratificação de Despacho  proferido pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal. Notificação dos con correntes nos termos 

e para efeito do disposto no artigo 85.º do Código de Contratos Públicos 
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DLB N.º 1375/10  | Foi presente o despacho proferido, em 10/09/2010, pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria, acompanhado de informação prestada pelos 

Serviços da Divisão de Aprovisionamento e Património, cujo teor abaixo se transcreve: 

“INFORMAÇÃO 

DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO 

Assunto:  Concurso Público com publicação internacional n.º 6/2010. Notificação dos 

concorrentes nos termos e para efeito do disposto no artigo 85.º do Código de 

Contratos Públicos. 

– Prestação de Serviços para o Ensino da Música no âmbito do Programa de 

Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

No seguimento da informação da Divisão de Aprovisionamento e Património de 

26/08/2010 e do respectivo Despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

26/08/2010, ratificados por deliberação de câmara de 07/09/2010, referentes à 

caducidade da adjudicação da proposta apresentada para o lote 6, e, 

consequentemente, à adjudicação do serviço à entidade cuja proposta foi ordenada em 

lugar subsequente, informa-se de que, nos termos dos n.º 1 e n.º 2, do artigo 85.º do 

Código de Contratos Públicos (CCP), foram submetidos na plataforma electrónica 

(www.anogov.com) os documentos de habilitação, no dia 31/08/2010, pela entidade 

Atelier de Saberes, Lda., a quem foi adjudicado o serviço. 

Ao abrigo do disposto nos n.º 1 e n.º 2, do artigo 85.º do CCP propõe-se que a Câmara 

Municipal, enquanto órgão competente para a decisão de contratar, notifique todos os 

concorrentes da entrega dos documentos de habilitação do adjudicatário no concurso 

supra mencionado. 

À consideração do Senhor Presidente da Câmara. 

Leiria, 10/09/2010. 

O Chefe de Divisão de Aprovisionamento e Património, 

 (Pedro Bernardino)” 

“DESPACHO 

Concordo com o teor da informação precedente, a qual passa a fazer parte integrante 

deste meu despacho e dou aqui por inteiramente reproduzida e determino que, ao 

abrigo dos n.º 1 e n.º 2, do artigo 85.º do Código de Contratos Públicos (CCP), sejam 

notificados todos os concorrentes da apresentação dos documentos de habilitação pelo 

adjudicatário no concurso supra mencionado, indicando o dia em que ocorreu a 

apresentação. 

Este meu despacho, atentas as circunstâncias excepcionais e urgentes que a situação 

em apreço reclama, deve ser sujeito a ratificação na próxima reunião de Câmara, sob 

pena de anulabilidade, conforme determina o 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. 

Leiria, 10/09/2010. 
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O Presidente da Câmara Municipal, 

 (Raul Castro)” 

A Câmara Municipal, 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 maioria  com os votos de abstenção dos Senhores 

Vereadores José Benzinho, Neusa Magalhães, Filipa Alves e Gastão Neves eleitos 

pelo Partido Social-Democrata ratificar o teor do despacho acima transcrito proferido, 

em 10 de Setembro de 2010, pelo Senhor Presidente da Câmara, no âmbito do 

Concurso Público com Publicação Internacional n.º 6/2010. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.3.2. Concurso Público com Publicação Internaciona l n.º 7/2010. Anúncio do 

procedimento n.º 2509/2010. Ratificação de Despacho  proferido pelo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal. Notificação dos concorrentes nos 

termos e para efeito do disposto no artigo 85.º do Código de Contratos 

Públicos  

DLB N.º 1376/10 |  Foi presente o despacho proferido, em 10/09/2010, pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria, acompanhado de informação prestada pelos 

Serviços da Divisão de Aprovisionamento e Património, cujo teor abaixo se transcreve: 

“INFORMAÇÃO 

DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO 

Assunto : Concurso Público com publicação internacional n.º 7/2010. Notificação dos 

concorrentes nos termos e para efeito do disposto no artigo 85.º do Código de 

Contratos Públicos. 

 – Prestação de Serviços para o Ensino da Actividade Física e Desportiva no âmbito do 

Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

No seguimento das informações da Divisão de Aprovisionamento e Património de 

26/08/2010 e dos respectivos Despachos do Senhor Presidente da Câmara Municipal 

de 26/08/2010, ratificados por deliberação de câmara de 07/09/2010, referentes à 

caducidade da adjudicação das propostas apresentadas para os lotes 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 

8, e, consequentemente, à adjudicação do serviço às entidades cujas propostas foram 

ordenadas em lugar subsequente, informa-se de que, nos termos dos n.º 1 e n.º 2, do 

artigo 85.º do Código de Contratos Públicos (CCP), foram entregues os documentos de 

habilitação pelos concorrentes: 

 Atelier de Saberes, Lda., com submissão na plataforma electrónica 

(www.anogov.com) datada de 31/08/2010; 

 Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos, com envio via e-

mail, datado de 31/08/2010 (em anexo). 
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Ao abrigo do disposto nos n.º 1 e n.º 2, do artigo 85.º do CCP propõe-se que a Câmara 

Municipal, enquanto órgão competente para a decisão de contratar, notifique todos os 

concorrentes da entrega dos documentos de habilitação dos adjudicatários no concurso 

supra mencionado. 

À consideração do Senhor Presidente da Câmara. 

Leiria, 10/09/2010. 

O Chefe de Divisão de Aprovisionamento e Património, 

 (Pedro Bernardino)” 

“DESPACHO 

Concordo com o teor da informação precedente, a qual passa a fazer parte integrante 

deste meu despacho e dou aqui por inteiramente reproduzida e determino que, ao 

abrigo dos n.º 1 e n.º 2, do artigo 85.º do Código de Contratos Públicos (CCP), sejam 

notificados todos os concorrentes da apresentação dos documentos de habilitação 

pelos adjudicatários no concurso supra mencionado, indicando o dia em que ocorreu a 

apresentação. 

Este meu despacho, atentas as circunstâncias excepcionais e urgentes que a situação 

em apreço reclama, deve ser sujeito a ratificação na próxima reunião de Câmara, sob 

pena de anulabilidade, conforme determina o 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. 

Leiria, 10/09/2010. 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 (Raul Castro)” 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo 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 maioria  com os votos de abstenção dos Senhores 

Vereadores José Benzinho, Neusa Magalhães, Filipa Alves e Gastão Neves eleitos 

pelo Partido Social-Democrata, ratificar o teor do despacho acima transcrito proferido, 

em 10 de Setembro de 2010, pelo Senhor Presidente da Câmara, no âmbito do 

Concurso Público com Publicação Internacional n.º 7/2010. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes  esteve ausente aquando a análise e 

votação do presente assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.3.3. Concurso Público com Publicação Internaciona l n.º 8/2010. Anúncio do 

procedimento n.º 2507/2010. Ratificação de Despacho  proferido pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal. Notificação dos con correntes nos termos e para 

efeito do disposto no artigo 85.º do Código de Cont ratos Públicos. 
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DLB N.º 1377/10 |  Foi presente o despacho proferido, em 10/09/2010, pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria, acompanhado de informação prestada pelos 

Serviços da Divisão de Aprovisionamento e Património, cujo teor abaixo se transcreve: 

“INFORMAÇÃO 

DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO 

Assunto : Concurso Público com publicação internacional n.º 8/2010. Notificação dos 

concorrentes nos termos e para efeito do disposto no artigo 85.º do Código de 

Contratos Públicos. 

– Prestação de Serviços para o Ensino do Inglês no âmbito do Programa de 

Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

No seguimento da informação da Divisão de Aprovisionamento e Património de 

26/08/2010 e do respectivo Despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

26/08/2010, ratificados por deliberação de câmara de 07/09/2010, referentes à 

caducidade da adjudicação das propostas apresentadas para os lotes 2, 6 e 8, e, 

consequentemente, à adjudicação do serviço à entidade cuja proposta foi ordenada em 

lugar subsequente, informa-se de que, nos termos dos n.º 1 e n.º 2, do artigo 85.º do 

Código de Contratos Públicos (CCP), foram submetidos na plataforma electrónica 

(www.anogov.com) os documentos de habilitação, no dia 31/08/2010, pela entidade 

Atelier de Saberes, Lda., a quem foi adjudicado o serviço. 

Ao abrigo do disposto nos n.º 1 e n.º 2, do artigo 85.º do CCP propõe-se que a Câmara 

Municipal, enquanto órgão competente para a decisão de contratar, notifique todos os 

concorrentes da entrega dos documentos de habilitação do adjudicatário no concurso 

supra mencionado. 

À consideração do Senhor Presidente da Câmara. 

Leiria, 10/09/2010. 

O Chefe de Divisão de Aprovisionamento e Património, 

 (Pedro Bernardino)” 

“DESPACHO 

Concordo com o teor da informação precedente, a qual passa a fazer parte integrante 

deste meu despacho e dou aqui por inteiramente reproduzida e determino que, ao 

abrigo dos n.º 1 e n.º 2, do artigo 85.º do Código de Contratos Públicos (CCP), sejam 

notificados todos os concorrentes da apresentação dos documentos de habilitação pelo 

adjudicatário no concurso supra mencionado, indicando o dia em que ocorreu a 

apresentação. 

Este meu despacho, atentas as circunstâncias excepcionais e urgentes que a situação 

em apreço reclama, deve ser sujeito a ratificação na próxima reunião de Câmara, sob 

pena de anulabilidade, conforme determina o 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. 

Leiria, 10/09/2010. 
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O Presidente da Câmara Municipal, 

 (Raul Castro)” 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo 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 maioria  com os votos de abstenção dos Senhores 

Vereadores José Benzinho, Neusa Magalhães, Filipa Alves e Gastão Neves eleitos 

pelo Partido Social-Democrata, ratificar o teor do despacho acima transcrito proferido, 

em 10 de Setembro de 2010, pelo Senhor Presidente da Câmara, no âmbito do 

Concurso Público com Publicação Internacional n.º 8/2010. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes  esteve ausente aquando a análise e 

votação do presente assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.3.4. Concurso Púbico n.º 11/2010. Anúncio do proc edimento n.º 2760/2010. 

Ratificação de Despacho proferido pelo Senhor Presi dente da Câmara Municipal. 

Notificação dos concorrentes nos termos e para efei to do disposto no artigo 85.º 

do Código de Contratos Públicos. 

DLB N.º 1378/10 |  Foi presente o despacho proferido, em 10/09/2010, pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria, acompanhado de informação prestada pelos 

Serviços da Divisão de Aprovisionamento e Património, cujo teor abaixo se transcreve: 

“INFORMAÇÃO 

DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO 

Assunto : Concurso Público n.º 11/2010. Notificação dos concorrentes nos termos e 

para efeito do disposto no artigo 85.º do Código de Contratos Públicos. 

– Contratualização do Serviço de Acompanhamento do Fornecimento de Refeições 

Escolares e Componente de Apoio às Famílias do pré-escolar. 

No seguimento da informação da Divisão de Aprovisionamento e Património de 

26/08/2010 e do respectivo Despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

26/08/2010, ratificado por deliberação de câmara de 07/09/2010, referentes à 

caducidade da adjudicação das propostas apresentadas para os lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, e 10, e, consequentemente, à adjudicação do serviço à entidade cujas propostas 

foram ordenadas em lugar subsequente, informa-se de que, nos termos dos n.º 1 e n.º 

2, do artigo 85.º do Código de Contratos Públicos (CCP), foram enviados os 

documentos de habilitação, no dia 27/08/2010, pela entidade Plena.mente – Eventos e 

Serviços Educativos, Lda., a quem foi adjudicado o serviço. 

Ao abrigo do disposto nos n.º 1 e n.º 2, do artigo 85.º do CCP propõe-se que a Câmara 

Municipal, enquanto órgão competente para a decisão de contratar, notifique todos os 

concorrentes da entrega dos documentos de habilitação do adjudicatário no concurso 

supra mencionado. 
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À consideração do Senhor Presidente da Câmara. 

Leiria, 10/09/2010. 

O Chefe de Divisão de Aprovisionamento e Património, 

 (Pedro Bernardino)” 

“DESPACHO 

Concordo com o teor da informação precedente, a qual passa a fazer parte integrante 

deste meu despacho e dou aqui por inteiramente reproduzida e determino que, ao 

abrigo dos n.º 1 e n.º 2, do artigo 85.º do Código de Contratos Públicos (CCP), sejam 

notificados todos os concorrentes da apresentação dos documentos de habilitação pelo 

adjudicatário no concurso supra mencionado, indicando o dia em que ocorreu a 

apresentação. 

Este meu despacho, atentas as circunstâncias excepcionais e urgentes que a situação 

em apreço reclama, deve ser sujeito a ratificação na próxima reunião de Câmara, sob 

pena de anulabilidade, conforme determina o 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. 

Leiria, 10/09/2010. 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 (Raul Castro)” 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo 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 maioria  com os votos de abstenção dos Senhores 

Vereadores José Benzinho, Neusa Magalhães, Filipa Alves e Gastão Neves eleitos 

pelo Partido Social-Democrata ratificar o teor do despacho acima transcrito proferido, 

em 10 de Setembro de 2010, pelo Senhor Presidente da Câmara, no âmbito do 

Concurso Público n.º 11/2010. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

3.4. Análise do assunto relacionado com a Divisão J urídica 

3.4.1. Pedido de parecer apresentado pela ADLEI – A ssociação para o 

Desenvolvimento de Leiria para a instrução do respe ctivo pedido de declaração 

de utilidade pública 

DLB N.º 1379/10 | Presente o pedido de parecer apresentado pela “ADLEI – 

Associação para o Desenvolvimento de Leiria” para a instrução do respectivo pedido de 

declaração de utilidade pública, junto da Presidência do Conselho de Ministros, 

acompanhado da informação jurídica n.º 191/2010, prestada pela Divisão Jurídica. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, para efeitos do disposto no 

Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de Novembro, alterado, deliberou por unanimidade,  

declarar que: 
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- A “ADLEI – Associação para o Desenvolvimento de Leiria”, de acordo com os seus 

estatutos, é uma associação constituída em 1989, de âmbito regional, sem carácter 

partidário e sem fins lucrativos. 

- Tendo por missão reflectir sobre o território onde se insere, a ADLEI procede ao 

estudo, defesa e promoção do desenvolvimento económico, social e cultural da região 

de Leiria, com o objectivo de oferecer um contributo desinteressado para um futuro 

melhor desta e de incrementar o aparecimento de novos valores. Exemplo da sua 

actuação neste sentido tem sido a realização regular de congressos de elevada 

qualidade e notoriedade, os quais têm recebido o apoio do Município de Leiria. De 

entre estes, a Câmara Municipal de Leiria destaca o 4.º congresso, promovido em 

2007, subordinado ao tema “Inovação e Oportunidades”. 

- A par destas iniciativas, o Município de Leiria tem igualmente vindo a colaborar na 

promoção de outros eventos desenvolvidos pela ADLEI, designadamente, em 

encontros com diversas entidades públicas do concelho, para a discussão de temas 

como ambiente ou segurança da região de Leiria. 

A Senhora Vereadora Filipa Alves  esteve ausente aquando da análise e 

votação do presente assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

 

Ponto quatro 
��������  DIV IS ÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICOE PL ANE AMENTO 

 

Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento 

4.1. Publicidade (Intenção de remoção)  

DLB N.º 1380/10 |  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  dos n.ºs 2, 3 e 4, do art. 21º do Regulamento da Publicidade do 

Município de Leiria, notificando os requerentes, nos termos e para os efeitos dos 

artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, de acordo com a 

tabela seguinte: 

Registo  Entidade  Tipo de Publicidade  Localização da 
Publicidade 

Ent. 
2009/14537 

Electrocortes, Lda. Um painel Rua da Fonte, nº 3, 
Estrada dos Lourais, 
Cortes 
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Ent. 
2010/6405 

Média Chanel – 
Publicidade Exterior, 

Unipessoal Lda 

Uma tela publicitária na 
empena 

Quinta do Taborda, Lt. 53, 
Leiria  

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

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

supra mencionados, em cumprimento dos n.ºs 2 e 3, do artigo 21.º do Regulamento da 

Publicidade do Município de Leiria, uma vez que os mesmos estão afixados e não se 

encontram licenciados.  

O não cumprimento dentro do prazo legalmente 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, 5 e 6 do mesmo 

artigo. 

Mais deliberou  notificar aos requerentes o teor da presente deliberação, nos 

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

Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

4.2. Remoção de publicidade (Decisão final)  

DLB N.º 1381/10 |  No seguimento das deliberações tomadas por esta Câmara 

Municipal a manifestar intenção de ordenar a remoção de publicidade afixada sem 

prévio licenciamento, foram os responsáveis pela mesma publicidade notificados dos 

teores dessas deliberações para exercerem o direito de audição, nos termos dos artigo 

100.º e 101.º do CPA. Não tendo exercido esse direito de audição são de novo 

presente os processos a seguir indicados, propondo-se que a Câmara, ao abrigo do 

disposto no artigo 21.º, n.º 2, alínea a), e nos n.ºs 3, 4, 5 e 6 do Regulamento da 

Publicidade do Município de Leiria, delibere ordenar a remoção da publicidade afixada 

sem prévio licenciamento, pelos mesmos motivos constantes das deliberações 

anteriores: 

 
 

Registo 

Entidade 
responsá

vel 

Delib. 
da int. 

de 
remoçã
o (data) 

Data de 
visita ao 

local 

Tipo de 
Publicidade 

Localizaçã
o da 
Publicidad
e 

Observ.  

INT. 
2007/1246 

Centro 
Óptico 
Monte 
Redondo 

2010/07/
13 

2010/05/1
9 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Dois anúncios 
luminosos, 
monofaces, 
nas fachadas 
principal e 
lateral 
esquerda da 
sua área 
comercial 

Rua da 
Escola, nº 
4, freguesia 
de Monte 
Redondo 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 10637 
de 2010/07/20. 

INT. 
2004/1119 

Mário 
André 
Brilhante 

2010/06/
29 

2010/03/1
7 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Um painel 
luminoso 
monoface, 
com os 
dizeres 
“Aromas” 

Rua D. 
Dinis, 31, 
Leiria 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
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remoção, pelo 
ofício nº 10075, 
de 2010/07/05. 

ENT. 
2009/3190 

Sistemas 
McDonald
`s 
Portugal 
Lda. 

2010/07/
13 

2010/02/1
8 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Três 
bandeiras 
publicitárias 
com as 
dimensões de 
1,50m x 
4,50m em 
suporte 
próprio 

Rotunda 
Vale de 
Lobos, 
Leiria 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 10577, 
de 2010/07/19. 

ENT. 
2007/2996
0 

Rebobina
dora de 
Irmãos 
Grácio, 
Lda. 

2009/09/
29 

2009/01/2
2 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Um anúncio 
luminoso na 
fachada da 
sua área 
comercial 

Rua 
Capitão 
Mouzinho 
de 
Albuquerqu
e, nº 43, 
Leiria 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 18918, 
de 2009/10/06. 

Analisados os processos e no seguimento das anteriores deliberações, a 

Câmara deliberou por unanimidade  ordenar a remoção da publicidade e respectivos 

suportes supra mencionados, no prazo de oito dias, em cumprimento do artigo 21.º, n.º 

2, alínea a) e 3 do Regulamento da Publicidade do Município de Leiria, pelos mesmos 

motivos constantes das anteriores deliberações da intenção de ordenar a remoção, 

uma vez que se mantêm afixados sem prévio licenciamento. 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, 5 e 6 do citado artigo 21.º, do mesmo Regulamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
��������  DIV IS ÃO DE AM BIENTE E SERVIÇOS URBANOS  

Análise do assunto relacionado com a Divisão de Amb iente e Serviços Urbanos 

5.1. Praia Saudável. Oferta de passadeira de areal 

DLB N.º 1382/10 |  A Fundação Vodafone Portugal, fundação sem fins lucrativos tem 

por missão contribuir para o financiamento de equipamentos que contribuam para 

melhorar a vertente da sensibilização, do ambiente, das acessibilidades e da 

segurança. 

A Fundação Vodafone destina-se a promover, apoiar e realizar iniciativas que 

contribuam para acelerar a introdução da sociedade da informação, o combate à info-

exclusão e difundir as tecnologias de telecomunicações móveis, bem como outras 

iniciativas de carácter social e filantrópico, contribuindo para a integração de todos os 

cidadãos, à luz dos valores da Vodafone e da Sociedade Portuguesa. 

O projecto “Praia Saudável”, regulado através do Protocolo de Cooperação de 

que são outorgantes a Fundação Vodafone Portugal, a Direcção Geral da Autoridade 
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Marítima (DGAM), o Instituto da Água, o Instituto de Conservação da Natureza, a 

Associação Bandeira Azul da Europa, tem por objecto a promoção de acções que 

visem contribuir para o aumento da acessibilidade às zonas balneares para utilizadores 

com necessidades especiais, nomeadamente através da disponibilização de cadeiras 

anfíbias e passadeira. 

No âmbito da candidatura apresentada, foi atribuída por parte da Fundação 

Vodafone, uma passadeira acrílica que permitirá o acesso ao areal da Praia do 

Pedrógão, a pessoas com mobilidade reduzida. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e de acordo com a 

competência que lhe é conferida pelo estipulado na alínea h) do n.º 1 do artigo 64º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro deliberou por  unanimidade , aceitar e agradecer a 

doação do referido equipamento para instalação na Praia do Pedrógão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
��������  DIV IS ÃO DE JUV ENTUDE E EDUC AÇ ÃO  

 

Análise do assunto relacionado com a Divisão de Juv entude e Educação 

6.1. Actividades de enriquecimento Curricular no 1. º CEB. Acordo de colaboração 

com o Agrupamento de Escolas e Jardins da Serra 

DLB N.º 1383/10 |  Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, proposta de 

alteração ao Anexo I do Acordo de Colaboração celebrado com os Agrupamentos de 

Escolas e outras entidades parceiras, relativamente ao acompanhamento de alunos 

para o desenvolvimento das Actividades de Enriquecimento Curricular, para o ano 

lectivo 2010/11. 

ALTERAÇÃO AO ANEXO 1 DO ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Considerando o acordo de colaboração celebrado com os agrupamentos de escolas e 

outras entidades parceiras em 11 de Novembro de 2008; 

Considerando que de acordo com a alínea a) do ponto 1, da cláusula 3.ª se prevê que 

as verbas a transferir para as entidades parceiras sejam definidas anualmente, de 

acordo com as necessidades subjacentes ao bom desenvolvimento do programa; 

Após análise das condições de funcionamento do programa para este ano lectivo 2010-

2011, propõe-se que o anexo 1 ao acordo de colaboração seja alterado, conforme se 

apresenta: 

Anexo 1 – Acordo de Colaboração celebrado em 11 de Novembro de 2008 

Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB  

Envolvimento das entidades parceiras e apoio do Mun icípio 2010/2011 
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Escolas  Agrupamento  Entidade 
Parceira 

Função  Comparticipação 
anual 2010/11 

EBI Santa Catarina  
Agrupamento Escolas e 

Jardins da Serra 

Acompanhamento 
de alunos em 

escolas  

3.288,60€ 

EB1 Loureira 

EB1 Vale Sumo 

EB1 Chainça 
 

Classificação Económica  Valor a 
cabimentar 

2010 

Proposta de 
cabimento n.º 

Valor a 
contemplar para 

2011 

11/040701 
 

2010-A-27 

Agrupamentos 
Associações de 
Pais e Outros 

1.644,30 € 3456/10 
de 

15 de Setembro  

4.000,00 € 

 

Entidade Parceira  Setembro a 
Dezembro/2010 

Janeiro a 
Junho/2011 

Comparticipação 
total 2010/11 

Agrupamento Escolas e Jardins da 
Serra 

1.644,30 € 1.644,30 € 3.288,60 € 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e, em conformidade com o 

disposto nas alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea e) do n.º 3 do artigo 19.º 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/02, de 11 de Janeiro, deliberou por 

unanimidade aprovar a alteração ao Anexo 1 do acordo de colaboração, com os 

valores para o ano lectivo 2010-2011, e autorizar o Senhor Presidente a proceder à sua 

assinatura com as entidades parceiras envolvidas. 

Mais deliberou  que, após a assinatura do respectivo anexo, as verbas sejam 

transferidas conforme se indica: 

Entidade Parceira  Set-2010 Mar-2011 Comparticipação 
total 2010/11 

Agrupamento Escolas e Jardins da 
Serra 

1.644,30 € 1.644,30 € 3.288,60 € 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

 

Ponto sete 
��������  DIV IS ÃO DE PL ANE AMENTO E GES TÃO DE EQUIP AME NTOS ED UC ATIVOS 

 

Análise do assunto relacionado com a Divisão de Pla neamento e Gestão de 

Equipamentos Educativos 

7.1. Protocolo de delegação de competências para a manutenção e conservação 

de Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Pré-Esco lar. Avaliação 

DLB N.º 1384/10  | Presente uma proposta do Senhor Vereador Gonçalo Lopes que é 

do seguinte teor: 

Considerando que está prevista a realização da avaliação do Protocolo de 

Delegação de Competências para a Manutenção e Conservação de Escolas do 1.º 
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Ciclo do Ensino Básico e Pré-Escolar e respectiva divulgação, apresentam-se os 

principais resultados. 

Das 29 Freguesias do Concelho de Leiria, 26 assinaram o Protocolo de 

Delegação de Competências para a Manutenção e Conservação de Escolas do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico e Pré-Escolar e 18 apresentaram a respectiva avaliação. 

Quanto à classificação do Protocolo, 7 das Freguesias classifica de insuficiente, 

sobretudo por considerarem as verbas insuficientes face aos trabalhos a executar dado 

o estado de degradação do parque escolar. Contudo, os que classificam de Suficiente 

(4 Freguesias) consideram que o Protocolo permite satisfazer as necessidades 

mínimas dos estabelecimentos de ensino e a manutenção corrente. As que classificam 

de bom (4 Freguesias) consideram o Protocolo como uma resposta imediata aos 

problemas identificados nas escolas e a introdução da adenda ao Protocolo como uma 

mais-valia. Sobretudo é definido como uma medida economicamente mais vantajosa 

quer no valor das intervenções como na rapidez da execução. Claramente os aspectos 

positivos realçam-se face aos negativos. 

Gráfico1 – Classificação do Protocolo 

 

Das Freguesias com o mesmo presidente de Junta de Freguesia no mandato 

autárquico anterior, consideram o Protocolo anterior insuficiente face ao actual, 

sobretudo pelo facto de se ter aumentado a verba e o âmbito do Protocolo, aspecto 

menos positivo é o facto de a Freguesia antecipar o pagamento. 

Quanto aos aspectos positivos do Protocolo identificaram os seguintes: 

− Resolver problemas em tempo útil, ou seja, rapidez na execução/reparação 

− Maior sensibilidade para os problemas gerais na escola 

− Tempo de recebimentos das despesas apresentadas, dentro dos prazos 

aceitáveis 

− Clareza de procedimentos, com a obrigatoriedade de alocar as verbas às escolas 

− Maior autonomia 

− Rigor nas contas 

Relativamente a aspectos negativos identificaram os seguintes: 

− Verbas escassas 
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− Dificuldade de contabilização das deslocações e tempo do pessoal 

− Dificuldade de manutenção dos espaços de recreio mais concretamente dos 

espaços verdes 

− Insuficiente face à abrangência 

− Não contempla horas de trabalho administrativo, telefone, fax… 

No domínio das potencialidades  referiram: 

− Participar no protocolo uma mais-valia para o envolvimento da comunidade 

educativa 

− O reforço das verbas permite uma maior aproximação às dificuldades sentidas 

pelos professores e auxiliares 

− Rapidez na execução das obras 

No domínio dos constrangimentos  referiram: 

− Não se consegue ultrapassar/resolver problemas relacionados com infiltrações, 

coberturas, pinturas que originam outros problemas. 

− Verba limitada a aquisição de algum equipamento 

Confrontados com a apresentação de Sugestões/Observações  relativamente ao 

Protocolo de Delegação de Competências apresentaram as seguintes: 

− Contemplar verbas administrativas 

− Contemplar verbas para a manutenção preventiva 

− Deveria contemplar a aquisição de equipamentos informáticos, mobiliário e 

material pedagógico 

Assim, face ao apresentado poderemos concluir que o Protocolo de Delegação 

de Competências para a Manutenção e Conservação de Escolas do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico e Pré-Escolar é um instrumento de gestão positivo para a maioria das 

Freguesias dado que a rapidez na execução das pequenas obras/reparações é 

imediata e menos burocrática. Também se salienta o facto de entenderem o rigor no 

controlo das despesas como uma mais-valia para as escolas, assim como destacaram 

o facto de o Município cumprir os prazos de reembolso das despesas apresentadas 

(cerca de 1 mês). Contudo, algumas Freguesias continuam a consideram insuficiente a 

verba transferida e reivindicam um alargamento do âmbito das intervenções, acrescido 

das respectivas verbas. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento . 

 

 

Ponto oito 
��������  DIV IS ÃO D A CULTUR A 

 

Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão da Cultura 
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8.1. Apoio à Festa das Colectividades e Tasquinhas – Souto da Carpalhosa 

DLB N.º 1385/10  | Presente um pedido da Freguesia de Souto da Carpalhosa com a 

ENT.18420/2010 solicitando apoio financeiro para a Festa das Colectividades e 

Tasquinhas, a realizar no Souto da Carpalhosa e que decorrerão entre os dias 23 e 26 

de Setembro. 

Tratando-se de uma festa que pretende promover a cultura e as tradições da 

região que já se realiza há 5 anos, sempre com assinalável êxito, considerando-se de 

interesse municipal o valor que iniciativas deste género trazem ao Concelho, 

movimentando as forças culturais das freguesia e fomentando a divulgação das 

tradições locais, nomeadamente através da captação de visitantes, propõe-se a 

atribuição de um apoio no valor  de €2.000,00 (dois mil euros)  à Freguesia de Souto da 

Carpalhosa, para ajudar a custear o evento em causa. 

Este apoio fica sujeito à apresentação prévia dos documentos comprovativos 

das despesas até ao total do montante atribuído. 

A Câmara Municipal, considerando o relevante papel na promoção cultural do 

Concelho desempenhado por este tipo de eventos, deliberou por  unanimidade  e ao 

abrigo do estipulado na alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, atribuir à Freguesia de Souto da Carpalhosa, a importância de €2.000,00 

para apoio nas despesas com a organização da Festa das Colectividades e Tasquinhas 

de Souto da Carpalhosa, sujeito à apresentação prévia dos documentos comprovativos 

das despesas até ao total do montante atribuído. 

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

3462/10, de 15 de Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. . Bandas em Concerto 

DLB N.º 1386/10  | No âmbito do projecto “Bandas em Concerto”, promovido pela 

Direcção Regional de Cultura do Centro e habitualmente apoiado pelo Município de 

Leiria, foi solicitado para a 15.ª temporada de 2010, apoio com o transporte das bandas 

filarmónicas que participarão em representação do Concelho, a qual se traduz nos 

seguintes concertos: 

- Sociedade Artística e Musical dos Pousos, no dia 16 de Outubro, no Cine-Teatro de 

Mação; 

- Associação Filarmónica Bidoeirense, no dia 27 de Novembro, no Cine-Teatro da 

Lousã; 

- Sociedade filarmónica Senhor dos Aflitos do Soutocico, no dia 28 de Novembro no 

Cine-Teatro Avenida de Castelo Branco. 

Dado que o autocarro do Município não comporta a lotação solicitada para 

qualquer destes grupos e reconhecendo-se o valor cultural destas deslocações para a 
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divulgação do Concelho e para a promoção de intercâmbios entre pares, sempre 

considerada de interesse municipal, propõe-se que sejam assegurados os transportes 

em causa, assumindo-se a despesa com a contratação do serviço de empresa 

especializada, a qual se prevê no valor de 1.100,00€ com IVA incluído. Atendendo às 

características dos instrumentos musicais, deverá ser garantida, se necessário, a 

possibilidade de transporte complementar do Município, com veículo adequado e 

serviço de motorista. 

A Câmara Municipal, considerando que estas iniciativas se revestem de grande 

importância, porquanto contribuem para a promoção cultural do Concelho, 

considerando-as por isso, de interesse municipal, deliberou por  unanimidade  

concordar com a informação prestada pela Divisão de Cultura e apoiar a mesma, 

autorizando o pagamento da despesa inerente ao aluguer dos transportes que se prevê 

serem de aproximadamente €1.100,00, assegurando ainda, se necessário, a 

possibilidade de transporte complementar do Município com veículo adequado e 

serviço de motorista. 

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

3461/10, de 15 de Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.3. Desfile Ergovisão 

DLB N.º 1387/10  | Presente uma carta da Empresa Ergovisão, Comércio e Indústria de 

Óptica SA, com a ENT.18213/2010 solicitando autorização e apoio do município para a 

realização do “Desfile Ergovisão”, no dia 8 de Outubro do corrente ano, pelas 21h00m, 

no Jardim Luís de Camões, no âmbito da comemoração do 4.º aniversário da sua 

Delegação de Leiria. 

Trata-se de um desfile de moda que pretende promover a marca e, simultaneamente, o 

comércio tradicional ao qual se associam para apresentar as novas colecções e 

tendências de Outono/Inverno. O evento contará com modelos locais e nacionais e 

ainda com a participação da Miss Mundo Portugal 2010. 

Atendendo a que o evento proposto pela Empresa Ergovisão é aberto a toda a 

comunidade, visando ainda a promoção e participação do comércio tradicional e 

contribuindo para a animação cultural da zona histórica da cidade, considera-se de 

interesse municipal e julgamos ser de fornecer o apoio logístico necessário à sua 

concretização. A saber:  

- Reserva do espaço público; 

- Montagem de quadro eléctrico com energia trifásica (100 amperes) e pagamento da 

energia à EDP, cujo consumo se prevê de €100,00; 

- Divulgação através de: 

- Inserção da informação na Leiriagenda; 
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- Afixação de cartazes nos suportes próprios; 

- Disponibilização de flyers nos equipamentos culturais camarários. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, considerando que estas iniciativas 

são importantes na promoção cultural do Concelho aglutinando públicos muito 

variados, declara este evento de interesse municipal, ao abrigo da alínea b) do n.º4 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-

A/02, de 11 de Janeiro deliberou por  unanimidade  concordar com a informação 

prestada pela Divisão de Cultura de apoiar a divulgação do mesmo, autorizando ainda 

a reserva do espaço pretendido, o apoio logístico referido e assumir o pagamento da 

despesa inerente ao consumo de energia eléctrica que se prevê ser de 

aproximadamente €100,00. 

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

3405/10, de 14 de Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

8.4. Cedência do Teatro Miguel Franco 

DLB N.º 1388/10  | Presente um pedido do Grupo Missionário de Leiria para realização 

do Encontro Nacional de Voluntariado Missionário que pretendem realizar no Teatro 

Miguel Franco, nos dias 19 e 23 de Outubro. 

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

autorizar a cedência gratuita do Teatro Miguel Franco à entidade requerente para os 

dias indicados, nos termos das Normas de Funcionamento em vigor. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

8.5. Cedência do Teatro Miguel Franco. Ratificação de despacho 

DLB N.º 1389/10  | Presente um pedido da empresa Persona Non Grata Pictures de 

Cernache, para cedência das instalações do Teatro Miguel Franco, para a exibição do 

filme “Embargo”, no dia 20 de Setembro, às 16h00m. 

A referida cedência foi autorizada gratuitamente por despacho do Sr. Vereador da 

Cultura datado de 14 de Setembro, o qual importa agora ratificar. 

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

ratificar o despacho do Sr. Vereador da Cultura datado de 14 de Setembro de 2010 que 

autorizou a cedência gratuita do Teatro Miguel Franco à entidade requerente, nos 

termos das Normas de Funcionamento em vigor. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

 

Ponto nove 
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��������  DIV IS ÃO DE MUSEUS,  P ATRIMÓNIO E BI BLIOTEC AS  

 

Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão de Museus, 

Património e Bibliotecas 

9.1. Cedência gratuita do Castelo ao Nariz – Teatro  de Grupo 

DLB N.º 1390/10  | Presente um pedido do Nariz – Teatro de Grupo, solicitando a 

cedência das instalações do Castelo de Leiria, em horário desfasado da abertura ao 

público, para representação da peça de teatro “O Escurial” de Michel Ghelderode, no 

âmbito da 15.ª edição do Festival ACASO, no dia 28 de Outubro, entre as 20h00m e as 

24h00m o qual mereceu, de acordo com o Regulamento vigente, a informação da 

Divisão de Museus, Património e Bibliotecas, que a seguir se transcreve: 

“Por se tratar de um evento de interesse para a comunidade, sugere-se a cedência do 

Castelo, incluindo as salas abertas ao público dos Paços Novos para o fim proposto 

bem como o espaço no terreiro à entrada do Castelo, sem encargos para os 

requerentes; 

Os encargos para o Município resultam do acompanhamento da actividade fora 

do horário normal de funcionamento devendo prever-se o pagamento de horas 

extraordinárias para dois funcionários do Castelo; 

Toda a logística será suportada pelos requerentes, incluindo o transporte de 

materiais para os Paços Novos, sendo que os mesmos têm conhecimento da 

dificuldade de acesso; 

O espaço cedido inclui, exclusivamente, o salão, as salas de apoio (cozinha e 

bengaleiro), e o acesso ao WC interior; 

Devem os requerentes garantir todas as condições de higiene e segurança 

necessárias ao bom uso do espaço Monumental em causa; 

Deverão ser observadas todas as regras constantes do Regulamento de 

cedência do Castelo, que lhes serão remetidas, das quais se destacam: a proibição de 

venda de bebidas ou comidas, de qualquer género e a necessidade do evento ser 

programado de forma a garantir o encerramento do castelo até às 24h, 

impreterivelmente; 

A proposta de actividade tem ainda enquadramento no projecto global de 

dinamização cultural do Castelo, através de actividades culturais que dignifiquem o 

Monumento e atraíam público.” 

A Câmara Municipal, depois de analisada a informação e, concordando com os 

motivos expostos, deliberou por  unanimidade  e ao abrigo do disposto nas alínea f) do 

n.º 2 e a) do n.º 4, ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, autorizar 

a cedência, sem encargos para os requerentes, dos espaços acima mencionados, 

devendo observar-se os condicionalismos constantes do Regulamento do Castelo que 

lhes será enviado. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

 

Ponto dez 
��������  DIV IS ÃO DE MOBIL ID ADE E TR ÂNSI TO  
 

Análise dos assuntos relacionados com a Divisão de Mobilidade e Trânsito 

O Senhor Vereador José Benzinho  disse que relativamente aos pontos 10.1., 

10.2., 10.3. e 11.1. reiterava o já fora dito anteriormente, isto é, existiam circunstâncias 

em que compreendiam que era necessário proceder ao despacho e posteriormente 

trazer a reunião para ratificação, mas os assuntos em questão não lhe parecia que 

tivesse havido essa necessidade, informou que não concordava com este 

procedimento e sugeriu que estes assuntos viessem atempadamente às reuniões.  

O Senhor Presidente  disse que não era fácil trazer certos assuntos 

atempadamente à reunião de Câmara. 

O Senhor Vereador António Martinho  explicou que as entidades não 

procediam aos pedidos de forma a trazer a reunião de Câmara antes do evento. 

A Senhora Vereadora Isabel Gonçalves  disse que esta situação era 

recorrente, as entidades tinham de saber que os pedidos deveriam ser feitos com a 

antecedência necessária para serem analisados em tempo útil. Ela própria, no mandato 

anterior teve problemas com algumas colectividades e associações desportivas, onde 

acabou por estabelecer uma norma em que as entidades deveriam apresentar os 

pedidos antecipadamente, com cerca de 30 dias, para serem analisados em reunião do 

executivo, sob pena de não poderem ser concedidos os apoios solicitados. 

O Senhor Vereador Lino Pereira  comentou que as associações e comissões 

vão mudando de direcções e por muito que o Município faça uma política para que os 

pedidos venham com uma certa antecedência, por vezes nem sempre as mensagens 

passa entre a mudança de direcções.  

Mais informou que continuavam a fazer essa monitorização mas a mensagem 

não estava a passar. 

 

10.1. IX Regata de Jangadas - Aditamento de Apoio e  Alterações ao trânsito – 

Ratificação de despacho do Senhor Presidente (Entfe .6151/2010) 

DLB N.º 1391/10 |  Pelo Senhor Vereador António Martinho foi presente o pedido de 

apoio remetido pela Freguesia de Cortes (Entfe.6151/2010) para a realização da IX 

Regata de Jangadas, que teve lugar a 5 de Setembro de 2010. 

Foi solicitado o empréstimo de 20 grades e sinais de trânsito, de 3 a 6 de 

Setembro, para proceder às alterações ao trânsito necessárias para a realização do 
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evento, sendo necessário encerrar a Rua da Filarmónica e passando a Rua da Quinta 

da Cerca a ficar com dois sentidos, dias 4 e 5 de Setembro. 

Considerando a data do pedido não houve o tempo necessário para agendar a 

proposta para a reunião de Câmara anterior à data da iniciativa, pelo que o Senhor 

Presidente da Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização 

das alterações ao trânsito e da cedência de 20 grades, datado de 3 de Setembro, a ser 

ratificado em Reunião de Câmara, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

10.2. Plano de Sinalização Temporária PST.17.S. Rat ificação do despacho do 

Senhor Presidente   

DLB N.º 1392/10 |  Presente o pedido de aprovação do Projecto de Sinalização 

Temporária PST.17.S. promovido pela Somague Engenharia, SA, entidade responsável 

pela execução do Lanço IC36. As intervenções serão para instalação de cabos de 

média tensão desde o ponto de transformação da Guimarota até ao estaleiro da 

Somague nas Cortes. 

O projecto de sinalização temporária foi objecto de informação favorável dos serviços, 

dado que se verifica o cumprimento do disposto nos Decretos Regulamentares n.º 22-

A/98, de 1 de Outubro e n.º 41/2002, de 20 de Agosto. 

Registo/ Entrada  Data de 
despacho do 
Sr. Presidente 

Data / 
Horário 

Freguesias  Alterações ao Trânsito  

Entrada 
18551/2010 

10 de Setembro 13 a 20 de 
Setembro 

Leiria e 
Cortes 

1.ª Fase – Corte 
temporário da Rua do 
Moacho, com desvios 
alternativos pela Rua do 
Convívio e Rua da Flores. 
 
2.ª Fase – Circulação 
alternada de trânsito na 
Rua Vale de Lobos 

Considerando que o n.º 1 do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a 

realização de obras nas vias públicas que possam afectar o trânsito normal só é 

permitida desde que autorizada pelas entidades competentes e que se entende por 

entidade gestora da via o Instituto de Estradas de Portugal ou a Câmara Municipal que 

detenha a respectiva jurisdição, de acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 6.º do 

Decreto-Lei n.º 44/2005. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior à realização da intervenção, o Senhor Presidente da 

Câmara, após analisar o assunto, concedeu o despacho de autorização das alterações 
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ao trânsito supra mencionadas, a ser ratificado em reunião de Câmara, nos termos do 

n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por   unanimidade  ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

10.3. Fesmonte – Feira da Gastronomia e Actividades  Económicas de Monte 

Redondo – Cedência de grades – Ratificação de despa cho do Senhor 

Presidente (Entfe.6450/2010) 

DLB N.º 1393/10 |  Pelo Senhor Vereador António Martinho foi presente o pedido de 

apoio remetido pela Freguesia de Monte Redondo (Entfe.6450/2010) para a realização 

da Fesmonte – Feira da Gastronomia e Actividades Económicas, que teve lugar a de 10 

a 12 de Setembro de 2010. 

Foi solicitado o empréstimo de 25 grades, de 9 a 13 de Setembro, para proceder 

à delimitação/encerramento do recinto do estacionamento. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior à data da iniciativa, o Senhor Presidente da Câmara, 

após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização para a cedência de 25 

grades, datado de 10 de Setembro, a ser ratificado em Reunião de Câmara, nos termos 

do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

10.4. Clube Automóvel da Marinha Grande – Cedência de grades – Ratificação de 

despacho do Senhor Presidente   

DLB N.º 1394/10 |  Pelo Senhor Vereador António Martinho foi presente o pedido de 

apoio remetido pelo Automóvel Clube da Marinha Grande (Entfe.6553/2010) para a 

realização do Rallye Centro de Portugal, a ter lugar nos dias 17 e 18 de Setembro de 

2010. 

Foi solicitado o empréstimo de 15 grades, de 16 a 20 de Setembro, para 

utilização na freguesia da Caranguejeira. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior à data da iniciativa, o Senhor Presidente da Câmara, 

após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização para a cedência de 15 

grades, datado de 16 de Setembro, a ser ratificado em Reunião de Câmara, nos termos 

do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

 

Ponto onze 
��������  DIV IS ÃO DO DE SPORTO  
 

Análise do assunto relacionado com a Divisão do Des porto 

11.1. Apoio ao Clube de Basquetebol de Leiria para a organização  do Projecto 

“Diverte-te e Aprende Basquetebol Connosco”. Ratifi cação de Despacho 

DLB N.º 1395/10 | Presente a carta do Clube de Basquetebol de Leiria (ENTFE 

10/5198, de 09 de Julho), a solicitar apoio para a realização do projecto “Diverte-te e 

aprende Basquetebol Connosco”, a decorrer em diversos espaços da cidade de Leiria, 

durante os fins-de-semana, no período entre as 16H00 e as 19H00, de acordo com a 

seguinte calendarização: 

» 11 e 12 de Setembro de 2010 – Parque da Cidade (Polidesportivo de Ar Livre); 

» 18 e 19 de Setembro de 2010 – Largo 5 Outubro de 1910 – Largo do Papa Paulo VI 

(integrado na programação da Semana Europeia da Mobilidade); 

» 25 e 26 de Setembro de 2010 – Mercado Santana; 

» 2 e 3 de Outubro de 2010 – Jardim St.º Agostinho. 

Considerando que: 

O Projecto apresentado pretende potenciar e divulgar a modalidade de 

Basquetebol, junto da população em geral e em especial dos jovens, incentivando-os 

para a prática desportiva regular e aquisição de hábitos de vida saudáveis; 

O Clube de Basquetebol de Leiria sendo o único Clube da Cidade a promover a 

modalidade, pretende fazer renascer nos jovens leirienses o gosto pela prática do 

Basquetebol, numa dimensão formativa e numa perspectiva de desenvolvimento 

integral e harmonioso das crianças; 

O Projecto fará parte da programação da Semana Europeia da Mobilidade 2010 

– “Mobilidade mais Inteligente”, designadamente nos dias 18 e 19 de Setembro, 

enriquecendo o leque de actividades ao dispor dos cidadãos; 

É da responsabilidade do Clube garantir as condições de segurança dos 

equipamentos desportivos – tabelas de street basket, nomeadamente assegurar o seu 

manuseamento e satisfação dessas condições, bem como dos restantes aspectos 

organizativos: inscrições, seguros da actividade, divulgação, etc.. 
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Face ao exposto o Senhor Vereador António Martinho propôs o seguinte apoio logístico 

para a realização do “Diverte-te e Aprende Basquetebol Connosco” e proferido o 

respectivo despacho pelo Senhor Presidente da Câmara em 6 de Setembro de 2010: 

a) Empréstimo e transporte de 2 tabelas de stret basket do Estádio Municipal de 

Leiria para os diversos locais de realização da actividade acima mencionados; 

b) Empréstimo e transporte de 8 grades de plástico do Estádio Municipal de Leiria 

para os diversos locais de realização da actividade acima mencionados. 

No que diz respeito à autorização para a utilização do espaço público, no uso da 

competência Subdelegada, prevista no pontos 8, do Edital nº 64/10, de 23 de Abril de 

2010, foi proferido despacho de decisão pela Senhora Vereadora Blandina Oliveira, no 

dia 02 de Setembro de 2010, de acordo com a subdelegação de competências lhe 

conferidas pelo Senhor Presidente em despacho n.º 37/2010 de 16 de Abril, prevista no 

n.º 1 do artigo 29.º, do Decreto-Lei 310/02, de 18 de Dezembro e de acordo com as 

deliberações n.º 1719/09 e n.º 508/10, do despacho de delegação de competências do 

Sr. Presidente da Câmara, de 3 de Novembro de 2009 e 6 de Abril de 2010, 

respectivamente, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 65.º e do n.º 2 do artigo 69.º 

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

O Clube de Basquetebol de Leiria deverá ainda para efeitos do cumprimento do 

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas, remeter à Câmara 

Municipal o correspondente Relatório de Actividades. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, nos termos do n.º 3 do Artigo 

68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  ratificar o 

despacho proferido pelo Senhor Presidente em  6 Setembro de 2010, relativo à 

atribuição do apoio logístico supracitado ao Clube de Basquetebol de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

 

Ponto doze 
��������  GABINE TE DE APOIO À SENHOR A VERE ADOR A BL ANDI N A OLI VEIRA  
 

12.1. Contas da Feira de Maio  

DLB N.º 1396/10 |  A Câmara Municipal de Leiria, na sua reunião datada de 29 de 

Dezembro de 2009, deliberou autorizar a realização do evento designado por Feira 

Anual de Leiria – Tradicional Feira de Maio, que se realizou na Avenida 22 de Maio, 

freguesia de Marrazes, Concelho de Leiria, (nos terrenos da margem direita do Rio Lis), 

no período de 1 a 23 de Maio de 2010. 

Presente o apuramento de despesas e receitas realizado pela Comissão da Feira de 

Maio. 

A. MAPA RESUMO DE DESPESAS  
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DESIGNAÇÃO VALOR 

Iluminação decorativa 20.784,00 €  

Animação Praça central e Som Ambiente 21.600,00 €  

Animação do recinto 1.995,00 €  

Fogo de Artificio inaugural 609,00 €  

Lanche inaugural 18,60 €  

Módulos e estrados - Aluguer, montagem, desmontagem e assistência 48.600,00 €  

Módulos sanitários - Aluguer, montagem, desmontagem e assistência 8.091,36 €  

Segurança  23.145,60 €  

Policiamento (PSP) 1.069,90 €  

Vedação 5.934,00 €  

Seguros 153,50 €  

Direitos de Autor 932,16 €  

Sinalética de segurança 111,00 €  

Decoração módulos 504,00 €  

Material de Higienização e Limpeza 360,55 €  

Material diverso: Sprays, Fita, Tout-venant, material canalização, secretaria 401,22 €  

Gasóleo da viatura da Feira 281,21 €  

Energia eléctrica 199,31 €  

TOTAL 134.591,10 €  

B. MAPA RESUMO DE RECEITAS E PARTICIPANTES 

SECTORES DE ACTIVIDADE N.º 
PARTICIP. 

RECEITAS 

BASE DE 
LICITAÇÃO 

TOTAL(ii)  

Divertimentos de adultos 8 48.450,00 € 58.140,00 € 

Divertimentos familiares 7 8.360,00 € 10.032,00 € 

Divertimentos infantis 12 17.274,17 € 20.729,00 € 

Jogos 4 8.330,00 € 9.996,00 € 

Doçarias, aperitivos e guloseimas 16 7.206,92 € 8.648,30 € 

Comidas e bebidas 13 21.436,00 € 25.723,20 € 

Venda de farturas 7 24.516,67 € 29.420,00 € 

1 Pavilhão superior a 200 m2  37 6.076,00 € 7.291,20 € 

1 Pavilhão superior a 200 m2 - (Praça da Gastronomia) 4 1.900,00 € 2.280,00 € 

1 Pavilhão sup. a 200 m2 -(gastronomia)-gratuitos 
tasquinhas 

4 0,00 € 0,00 € 

1 Pavilhão sup. a 200 m2 -(gastronomia)-gratuitos 
restaurantes 

2 0,00 € 0,00 € 

Módulos fornecidos pela CML (tendinhas) 2 220,00 € 264,00 € 

Lugares de exposição (stands - módulos 3*3)     0,00 € 

Comércio (63 Módulos 3*3) 26 30.368,00 € 36.441,60 € 

Gratuitos (i) 43 0,00 € 0,00 € 

Diversos   29 11.409,00 € 13.690,80 € 

Expositores a céu aberto 14 11.958,00 € 14.349,60 € 

TOTAL 228 197.504,76 € 237.005,71 € 

Notas:  

i) Módulos Gratuitos Incluem Jornais, Instituições e Juntas de Freguesia. 

ii) A este valor acresce as Licenças de Recinto (1183,49 €). 

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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12.2. 10.ª Edição Tuning Brothers – Ratificação de Despacho  

DLB N.º 1397/10 | Presente a carta da Associação Tuning Brothers (ENT 2010/12632) 

com as seguintes solicitações: 

i) autorização da cedência do espaço do Mercado de Falcão, com abertura dos 

sanitários, abertura e fecho dos portões e cedência da instalação de madeira para 

apoio ao secretariado, nos dias 09 e 10 de Outubro de 2010, com o seguinte 

horário: dia 09 das 09h às 24h e no dia 10 das 00h00 às 02h00 e das 08h às 

20h00. 

ii) apoio logístico em termos de material de informação turística e brindes alusivos à 

cidade de Leiria e colocação do evento na LeiriAgenda. 

Posteriormente, deu também entrada nos serviços municipais o pedido de 

licenciamento para a realização de espectáculos desportivos e divertimentos públicos 

ao ar livre (ENT 2010/12633), com emissão de licença especial de ruído e autorização 

de ocupação de via pública e corte de trânsito. 

De acordo com o programa do evento apresentado pela organização, a actividade a 

desenvolver na via pública será um desfile em marcha lenta com trajecto pela EN 109, 

Avenida Dr. Adelino Amaro da Costa, Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, Avenida 

Heróis de Angola e regresso pela Avenida Dr. Adelino Amaro da Costa, entre as 22 

horas e as 23 horas. 

A utilização do Mercado de Falcão será unicamente para estacionamento de viaturas e 

apoio ao evento (sanitários e secretariado). 

Considerando que: 

− O evento mobiliza um elevado número de participantes e visitantes, prevendo a 

organização a participação de cerca 800 viaturas e mais de 7.000 visitantes; 

− Foi presente declaração do Aeroclube de Leiria autorizando a cedência da pista do 

Aeródromo de Leiria, nos dias 09 e 10 de Outubro, no horário compreendido entre 

as 09h de Sábado e as 02h de Domingo e ainda entre as 09h e as 20h do dia 10 

de Outubro;  

− As instalações do Mercado de Falcão se encontram disponíveis nas datas e 

horários pretendidos; 

− O evento possui regulamento, seguro, plano de segurança (ENTFE 2010/6490 e 

organização identificada, sendo esta uma entidade legalmente constituída; 

− A organização suporta os encargos relativos à contratação de segurança que 

assegure a abertura e fecho de Mercado de Falcão e se responsabiliza pela 

limpeza dos sanitários; 

− Foram emitidos os pareceres favoráveis da PSP (ENT 2010/14913) e da EP – 

Estradas de Portugal, SA (ENTFE 2010/6424) respeitante ao corte de trânsito da 
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Rua do Aeródromo bem como ao desfile em marcha lenta e respectiva ocupação 

temporária de uma hora (entre as 22h e as 23h) de uma faixa de rodagem, com 

trajecto pela EN 109, Av. Dr. Adelino Amaro da Costa, Rua Capitão Mouzinho de 

Albuquerque, Av. Heróis de Angola e regresso pela Av. Dr. Adelino Amaro da 

Costa; 

− A Divisão de Relações Públicas e Cooperação disponibiliza como ofertas 

institucionais 500 Porta-chaves do Município (vermelhos, com estampa do brasão 

do Município); 500 Esferográficas do Município de Leiria e 500 Sacos de plástico 

do Município de Leiria. 

− A Associação Tuning Brothers foi convidada a integrar a 10.ª Edição Tuning 

Brothers como etapa da organização internacional da modalidade (ENTFE 

2010/6517), devendo para o efeito entregar os elementos que confirmem as 

condições legais e logísticas para realização do evento. 

− Não houve a transmissão atempada das necessidades da Associação Tuning 

Brothers na obtenção dos elementos necessários para a efectivação na inscrição 

do evento no calendário internacional da modalidade, a tempo para agendar a 

proposta para a reunião de Câmara anterior à data do evento, o Senhor Presidente 

da Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização dos 

apoios solicitados, datado de 14 de Setembro, a ser ratificado em Reunião de 

Câmara, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

 

Ponto treze 
��������  GABINE TE DE APOIO AO SE NHOR VERE ADOR GONÇ ALO LOPES  
 

13.1. Recepção do Ano Escolar e Castelo de Sonhos –  Festival de Lendas – 

Ratificação dos despachos do Senhor Presidente 

DLB N.º 1398/10 | No âmbito da candidatura aprovada ao programa de acção da Rede 

urbana para a Competitividade e Inovação do Pinhal Litoral, presente em reunião de 

Câmara de 1 de Junho de 2010, o Município de Leiria organiza, nos próximos dias 21 a 

26 de Setembro, o evento “Castelo de Sonhos – Festival de Lendas, a ter lugar no 

castelo de Leiria. 

O programa contempla duas partes distintas:  

a)Recepção do Ano Escolar  - Entre os dias 21 e 24 de Setembro a programação será 

destinada a crianças do 1.º CEB de todo o Concelho de Leiria. As escolas deslocam-se 
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ao Castelo em autocarros contratados para o efeito, excepto as de Leiria, que se 

deslocam a pé. No Castelo serão organizadas actividades nos períodos 10h00 - 12h00 

e 15h00 – 17h00, prevendo-se o seguinte número de participantes:  

 

DIA 

MANHÃ  TARDE  

TOTAL  VIAT. PÉ TOTAL  VIAT. PÉ TOTAL  

21 370 207 577 498 200 698 1275 

22 571 0 571 702 0 702 1273 

23 659 206 865 542 113 655 1520 

24 737 0 737 562 195 757 1494 

TOTAIS 2337 413 2750 2304 508 2812 5562 

b)Castelo de Sonhos, Festival de Lendas  - No dia 25 de Setembro, entre as 17h00 e 

as 24h00, e no dia 26 de Setembro, entre as 15h00 e as 24h00, a programação será 

destinada ao público em geral, sendo a temática em volta de recriação histórica da 

corte do Rei D. Dinis. 

Tendo em atenção a experiência das actividades do Dia Mundial da Criança e do 

Festival Gótico “Entremuralhas”, assim como as dificuldades materiais e humanas dos 

serviços municipais, foram propostas as seguintes alterações ao trânsito: 

1.- Encerramento ao trânsito do arruamento de acesso ao Castelo entre as 00h00 do 

dia 20 e as 24h00 do dia 27 de Setembro, com excepção do acesso a residentes; 

2.- Encerramento ao trânsito da Rua de Santiago e da Rua Christiano Cruz, com 

excepção do acesso a residentes: 

• Dias 21 a 24 de Setembro – entre as 8h00 e as 10h30, entre as 12h00 e as 15h30 

e entre as 17h00 e as 19h00; 

• Dia 25 de Setembro – entre as 15h00 e as 01h00 do dia seguinte; 

• Dia 26 de Setembro – entre as 14h00 e as 01h00 do dia seguinte. 

4.- Nos dias 25 e 26 de Setembro, seguindo as indicações da Divisão de Protecção 

Civil e Bombeiros, ficou decidido que seria formalizado um corredor prioritário de 

segurança, entre o Castelo e a Rua dos Mártires, abarcando os seguintes arruamentos: 

Largo de São Pedro, Largo Manuel da Arriaga e Avenida Ernesto Korrodi, sendo que o 

troço situado entre o Largo Serafim Lopes Pereira a Rua dos Mártires será efectuado 

em sentido inverso ao habitual. O estabelecimento deste corredor de segurança obriga 

às seguintes alterações ao trânsito: 

• Encerramento ao trânsito de troço da Avenida Ernesto Korrodi (entre o Largo 

Serafim Lopes Pereira e o Largo Manuel da Arriaga) e do Largo de São Pedro, 

entre as 16h00 e as 24h00 do dia 25 de Setembro e entre as 14h00 e as 24h00 

do dia 27 de Setembro. 

Apenas poderão ter acesso às zonas encerradas ao trânsito os seguintes casos: 

• Veículos da organização; 
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• Veículos de residentes; 

• Veículos afectos ao serviço de deficientes motores; 

• Veículos afectos à prestação de socorro urgente e veículos de polícia; 

• Veículos que assegurem a realização de serviços de interesse público 

indispensáveis e urgentes; 

• Veículos do Governo Civil do Distrito de Leiria e do CDOS; 

• Veículos próprios dos agentes da PSP e demais funcionários do Comando 

Distrital da PSP; 

• Veículos de cidadãos que se desloquem aos serviços da PSP. 

Será necessário recorrer a trabalhadores municipais em regime de trabalho 

extraordinário, para dar cumprimento às alterações ao trânsito, nos seguintes horários: 

• Um trabalhador para garantir o encerramento da Rua de Santiago e Rua 

Christiano Cruz, nos dias 21, 22, 23 e 24 de Setembro, entre as 16h00 e as 

19h00. 

• Um trabalhador, em cada um dos períodos seguintes, para garantir o 

encerramento do arruamento de acesso ao Castelo e a colocação e retirada das 

grades da Rua de Santiago: 

o entre as 15h00 e as 20h00 do dia 25 de Setembro; 

o entre as 20h00 do dia 25 de Setembro e as 01h00 do dia 26 de Setembro; 

o entre as 14h00 e as 20h00 do dia 26 de Setembro; 

o entre as 20h00 do dia 26 de Setembro e as 01h00 do dia 27 de Setembro; 

O valor estimado para as horas extraordinárias dos trabalhadores municipais 

afectos ao evento é de € 247,34. 

Para garantir o corredor de segurança será necessário solicitar o serviço 

remunerado de dois agentes da PSP no horário estabelecido para o corredor de 

segurança, em que um agente assegure, no entroncamento da Avenida Ernesto 

Korrodi com o Largo Serafim Lopes Pereira, a triagem dos veículos autorizados, e o 

outro impeça o estacionamento de viaturas no corredor de evacuação e, caso 

necessário, impeça a entrada de veículos na Avenida Ernesto Korrodi (provenientes da 

Rua dos Mártires). 

A previsão de custo, de acordo com o orçamento enviado pela PSP é de €475,50.  

Considerando que não foi possível determinar as alterações ao trânsito a tempo 

para agendar a proposta para a reunião de Câmara anterior à data de inicio do evento, 

o Senhor Presidente da Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho de 

autorização, datado de 15 de Setembro, a ser ratificado em reunião de Câmara, nos 

termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, tomou conhecimento do 

programa em epígrafe e, de acordo com o n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 
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de Setembro, deliberou por  unanimidade  ratificar o despacho do Senhor Presidente 

da Câmara Municipal. 

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

3455/10, de 15 de Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

13.2. Minuta de Protocolo de Acordo de Colaboração entre o Ministério da Defesa 

Nacional, a Câmara Municipal de Leiria, a Liga dos Combatentes, e a Associação 

dos Deficientes das Forças Armadas 

DLB N.º 1399/10 | Presente a Minuta de Protocolo de Colaboração a celebrar entre o 

Ministério da Defesa, a Câmara Municipal de Leiria e a Associação dos Deficientes das 

Forças Armadas, cujo teor a seguir se transcreve: 

“Protocolo de acordo de colaboração entre o Ministé rio da Defesa Nacional, a 

Câmara Municipal de Leiria, a Liga dos Combatentes e a Associação dos 

Deficientes das Forças Armadas” 

Considerando que: 

Em Dezembro de 2004 foi inaugurado, no Jardim da Almuinha Grande, na cidade de 

Leiria, o Monumento à Mulher do Combatente; 

O Monumento resulta de uma parceria estabelecida entre o Ministério da Defesa 

Nacional, o Município de Leiria, a Liga dos Combatentes e a Associação dos 

Deficientes das Forças Armadas, tendo como ideal homenagear as mulheres dos 

antigos combatentes da Guerra Colonial; 

O Monumento se encontra num profundo estado de degradação, sendo necessário 

proceder à sua reparação e deslocalização para o Jardim de Santo Agostinho, que 

apresenta as necessárias condições de segurança e de enquadramento paisagístico; 

A defesa e salvaguarda do património constituem uma questão de cidadania que obriga 

a uma colaboração estreita entre os vários órgãos da Administração Central e da 

Administração Local; 

O Monumento personifica valores indissolúveis, como o respeito e a família; 

Nestes termos, entre: 

O Ministério da Defesa Nacional, com sede na Avenida Ilha da Madeira, n.º 1, 1400-204 

Lisboa, pessoa colectiva n.º __________, representado pelo seu _______________, no 

uso da competência conferida por __________________, como primeiro outorgante; 

O Município de Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, com sede no Largo da República, na 

cidade de Leiria, pessoa colectiva n.º ___________ representado pelo Presidente da 

Câmara Municipal de Leiria, Raul Castro, no uso dos poderes conferidos pela 

deliberação camarária de ______ de ________ de _____, ao abrigo do disposto na 

alínea m) do n.º 2 e da alínea a) do n.º 4, ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 
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de Setembro, alterado pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, como segundo 

outorgante; 

A Liga dos Combatentes, com sede em ______________, pessoa colectiva n.º 

________, representado pelo ________________, no uso dos poderes conferidos pelo 

__________________, como terceira outorgante; 

E a Associação dos Deficientes das Forças Armadas, com sede na Avenida Padre Cruz 

– Edifício ADFA, 1600-560 – Lisboa, pessoa colectiva n.º ________, representado pelo 

seu Presidente, no uso dos poderes conferidos pelo __________________, como 

quarta outorgante; 

É celebrado o presente protocolo de colaboração, que se regerá pelas cláusulas 

seguintes: 

Cláusula Primeira 

(Objecto) 

O presente Protocolo tem como objectivo recuperar e assegurar a manutenção do 

Monumento à Mulher do Combatente, tendo em vista as seguintes finalidades: 

a) Reforçar a cooperação entre as quatro entidades, numa perspectiva de 

protecção e valorização do património e de memória colectiva; 

b) Criar novas ferramentas que permitam uma eficiente gestão do património 

imóvel a nível das autoridades locais, tornando mais eficaz o relacionamento 

institucional entre o Ministério da Defesa Nacional, o Município de Leiria, a Liga 

dos Combatentes e a Associação dos Deficientes das Forças Armadas. 

Cláusula Segunda 

(Compromissos do Ministério da Defesa Nacional) 

O Ministério da Defesa Nacional compromete-se a atribuir, em prestações únicas e com 

vista a suportar as despesas inerentes à recuperação do Monumento à Mulher do 

Combatente, os seguintes apoios financeiros: 

a) À Liga dos Combatentes – 2.500,00 euros (dois mil e quinhentos euros); 

b) À Associação de Deficientes das Forças Armadas – 2.500,00 euros (dois 

mil e quinhentos euros). 

 

Cláusula Terceira 

(Compromissos do Município de Leiria) 

O Município de Leiria compromete-se a: 

a) Assegurar a deslocalização do Monumento à Mulher do Combatente, do Jardim 

da Almuinha Grande, para o Jardim de Santo Agostinho, na cidade de Leiria; 

b) Atribuir, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º da 

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

Janeiro, com vista à recuperação do Monumento à Mulher do Combatente, os 

seguintes apoios financeiros: 
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(i) À Liga dos Combatentes, 5.675,00 euros (cinco mil seiscentos e setenta e 

cinco euros);  

(ii) À Associação dos Deficientes das Forças Armadas, 5.675,00 euros (cinco 

mil seiscentos e setenta e cinco euros);  

c) Assegurar a plena manutenção do Monumento, não descurando o 

compromisso de zelo pelo interesse público, personificado no Monumento à 

Mulher do Combatente; 

d) Garantir a plena visibilidade do Monumento. 

Cláusula Quarta 

(Compromissos da Liga dos Combatentes) 

A Liga dos Combatentes compromete-se a: 

a) Promover a recuperação do Monumento à Mulher do Combatente, em parceria 

com a Associação dos Deficientes das Forças Armadas, que se estima, em 

16.350,00 euros (dezasseis mil trezentos e cinquenta euros); 

b) Cumprir, escrupulosamente, a obrigação fixada na alínea anterior, sob pena de 

ser suspensa a atribuição dos apoios financeiros, quer por parte do primeiro 

quer do segundo outorgante. 

Cláusula Quinta 

(Compromissos da Associação dos Deficientes das For ças Armadas) 

A Associação dos Deficientes das Forças Armadas compromete-se a: 

a) Promover a recuperação do Monumento à Mulher do Combatente, em parceria 

com a Liga dos Combatentes, que se estima, em 16.350,00 euros (dezasseis 

mil trezentos e cinquenta euros); 

b) Cumprir, escrupulosamente, a obrigação fixada na alínea anterior, sob pena de 

ser suspensa a atribuição dos apoios financeiros, quer por parte do primeiro 

quer do segundo outorgante. 

Cláusula Sexta 

(Duração e vigência) 

1. O presente protocolo entra em vigor no dia seguinte ao da sua assinatura. 

2. No que respeita aos compromissos da manutenção e visibilidade do 

Monumento, não descurando o compromisso de zelo pelo interesse 

personificado no Monumento à mulher do Combatente, o presente Protocolo 

vigorará para o futuro, sem prazo determinado, até que seja modificado ou 

revogado por qualquer das partes. 

3. No que concerne à deslocalização do Monumento à Mulher do Combatente, do 

Jardim da Almuinha Grande, para o Jardim de Santo Agostinho, na cidade de 

Leiria e aos apoios financeiros, o presente Protocolo cessará logo que estejam 

concretizados os compromissos e as obrigações assumidos pelas partes. 

Cláusula Sétima 
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(Denúncia) 

O protocolo pode ser denunciado a todo o tempo, por vontade de qualquer das partes, 

desde que a outra seja avisada por escrito com, pelo menos, sessenta dias de 

antecedência, e sem prejuízo das actividades ou acções em curso à data da cessação, 

que deverão continuar nos termos e prazos estabelecidos até à sua integral conclusão. 

Cláusula Oitava 

(Alterações ao protocolo) 

As alterações ao protocolo só podem ser feitas por acordo mútuo das partes e 

mediante adenda, a qual passará sempre a fazer parte integrante do mesmo. 

Cláusula Nona 

(Casos omissos e dúvidas) 

As partes procurarão resolver entre si os casos omissos e as dúvidas de interpretação 

e aplicação do presente protocolo de colaboração, esclarecer com cortesia e celeridade 

eventuais incidentes que envolvam os seus colaboradores, bem como recorrer a formas 

de resolução eficazes e adequadas, sempre no interesse mútuo de ambas. 

O presente Protocolo, composto por seis páginas, está isento do Imposto do Selo, por 

força no disposto na alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do 

n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º do Código do Imposto do Selo, sendo reproduzido, 

em quadruplicado, valendo as cópias como originais, após a devida assinatura das 

partes intervenientes, depois de declararem ter lido, compreendido e aceite todas as 

suas cláusulas. 

Leiria, ___________ de _______________ de 2010. 

O Primeiro Outorgante | (Ministério da Defesa Nacional) 

O Segundo Outorgante | (Raul Castro) 

O Terceiro Outorgante | (Liga dos Combatentes) 

O Quarto Outorgante | (Associação dos Deficientes das Forças Armadas) 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterado pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade  concordar 

com o teor da minuta do presente protocolo.  

Mais deliberou  conferir poderes ao Senhor Presidente para proceder à outorga 

do referido protocolo. 

Os valores implicados nesta despesa foram objecto das propostas de cabimento 

n.º 3400/10 e 3401/10, ambas de 13 de Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães  no seguimento do protocolo supra 

questionou se o Jardim da Almuinha se se iria executar ou não, relembrando um oficio 

da Junta de Freguesia dos Marrazes que apresentava alternativas de localizações dos 

mercados e da Feira de Maio e se havia viabilidade nas propostas apresentadas. 
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O Senhor Presidente  explicou que o espaço era insuficiente, estando a avaliar-

se outras soluções que possam ter a dimensão necessária para relocalizar três 

estruturas, isto é, Mercado do Levante, Mercado Grossista e Feira de Maio, para depois 

pudermos decidir. 

Mais informou que junto ao Bairro do Sá Carneiro poder-se-ia arranjar um 

espaço, mas que além de insuficiente era de baldio e como tal era inalienável. 

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães  disse que o estava em causa era a 

qualidade de vida dos cidadãos. 

O Senhor Presidente  disse que ninguém punha em causa a execução do 

Jardim de Almuinha, o qual dependia da relocalização das três estruturas, e que a 

Senhora Vereadora Neusa Magalhães estava preocupada mas teve muitos anos para 

resolver a situação e não resolvera por esta mesma razão. 

 

 

Ponto catorze 
��������  GABINETE DE APOIO Á SENHORA VEREADORA LURDES MACHA DO 

14.1 Programa Novas Primaveras  

DLB N.º 1400/10 | Retirado. 

 

 

Ponto quinze 
��������  GABINETE DE APOIO AO SENHOR VEREADOR LINO PEREIRA  

15.1 Proposta de cedência ao domínio público de uma  parcela de terreno com a 

área de 20m 2, a destacar do prédio urbano inscrito na matriz pr edial sob o artigo 

1875, da freguesia de Santa Eufémia, descrito na Co nservatória do Registo 

predial de Leiria sob o n.º 731/19900810, e autoriz ação para a sua utilização por 

parte da “EDP Distribuição – ENERGIA S.A”, com vist a à instalação de um posto 

de transformação – cabine. 

DLB N.º 1401/10 | O Município de Leiria considera de relevante interesse público, por 

funções estratégicas e mais-valias ambientais, proceder à transferência do posto de 

transformação existente junto da EN 350, Quintas do Sirol, freguesia de Santa Eufémia, 

para uma zona estrategicamente reservada, que não afecte a circulação rodoviária.  

A “EDP Distribuição ENERGIA SA” , solidária com o interesse manifestado pelo 

Município, não vê qualquer inconveniente na alteração pretendida, assim como se 

compromete, caso a Autarquia o entenda, a fornecer e a instalar um novo posto de 

transformação, com desactivação (demolição) do existente junto da EN 350, Quintas do 

Sirol, por forma a melhorar as condições de acessibilidade e segurança pretendidas.  
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A medida proposta revela-se, ainda, eficaz no ponto de vista da melhoria no 

desempenho paisagístico/ambiental. 

É manifesta, por parte de Frederico Miguel Jorge Ribeiro, a vontade em ceder, 

gratuitamente, ao Município de Leiria uma parcela de terreno, sita em Quintas do Sirol, 

freguesia de Santa Eufémia com a área de 20m2, a destacar do prédio urbano inscrito 

na matriz predial sob o artigo 1875, da freguesia de Santa Eufémia, descrito na 

Conservatória do Registo predial de Leiria sob o n.º 731/19900810, por forma a 

assegurar a instalação do posto de transformação da EDP pretendido. 

Face ao interesse público presente, propõe o Sr. Vereador Lino Pereira, que a 

Câmara delibere aceitar a cedência da  parcela  de terreno  descrita, nas condições a 

formalizar mediante a proposta  Protocolo que a seguir se transcreve, vindo, ainda, a 

permitir a efectiva utilização da parcela cedida por parte da “EDP Distribuição” para 

instalação de uma cabine de características normalizadas: 

 “ Minuta de  Protocolo de cedência de terreno para instalação de  posto de 

transformação, cabine”.  

--- Constitui objectivo do Município de Leiria, conjuntamente com a “EDP Distribuição – 

Energia, S.A”, requalificar os postos de transformação existentes no concelho de Leiria.  

A intervenção visa adicionar qualidade ao serviço prestado, reforçando, por 

conseguinte, a segurança de exploração dessas instalações, promovendo o bem-estar 

das populações. 

--- A “EDP Distribuição – Energia S.A” e o Município de Leiria consideram de relevante 

interesse público, por funções estratégicas e mais-valias ambientais, proceder à 

transferência do posto de transformação existente junto da EN 350, Quintas do Sirol, 

freguesia de Santa Eufémia, para uma zona estrategicamente reservada, que não 

afecte a circulação rodoviária.  

--- É manifesta, por parte de Frederico Miguel Jorge Ribeiro, a vontade em ceder, 

gratuitamente, ao Município de Leiria parte de uma parcela de terreno, sita em 

Quintas do Sirol, freguesia de Santa Eufémia, por forma a assegurar a instalação do 

posto de transformação pretendido. 

Nestes termos, entre: 

O Município de Leiria , pessoa colectiva de direito público n.º 505 181 266, aqui 

representada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr. Raul Castro, como 

primeiro outorgante,  

E 

Frederico Miguel Jorge Ribeiro, contribuinte fiscal n.º 219693340, residente na Rua 

Dr. Paulinho Costa Santos, lote 8, n.º 256, 3.º esquerdo, Vale da Cabrita, 2400 Leiria, 

adiante designado como segundo outorgante, é celebrado o presente protocolo que se 

rege pelas cláusulas seguintes:   

Cláusula primeira 
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(Objecto) 

O segundo outorgante cede, gratuitamente, ao primeiro outorgante uma parcela de 

terreno com a área de 20m2, a destacar do prédio urbano inscrito na matriz predial sob 

o artigo 1875, da freguesia de Santa Eufémia e descrito na Conservatória do Registo 

predial de Leiria sob o n.º 731/19900810, melhor identificada na planta anexa ao 

presente protocolo (anexo I), com vista à sua integração no domínio público municipal. 

Cláusula segunda 

(Fim)  

A parcela de terreno objecto da cedência destina-se à instalação de um posto de 

transformação da EDP, em cabine, com características normalizadas. 

Cláusula terceira 

(direitos e obrigações das partes) 

Compete ao segundo  outorgante: 

a) Ceder, gratuitamente, ao primeiro outorgante, a parcela de terreno descrita na 

cláusula primeira; 

b) Acompanhar as actividades a executar pelo primeiro outorgante; 

c) Criar as condições necessárias para garantir o cumprimento do presente 

protocolo em termos de qualidade e segurança; 

Compete ao primeiro  outorgante: 

a. Receber a parcela de terreno cedida pelo segundo outorgante nas condições 

em que a mesma se encontra; 

b. Reconhecer o direito ao segundo outorgante, como contrapartida da cedência, a 

manter para a parcela sobrante, o índice de construção calculado em função da 

área total do prédio inicial; 

c. Respeitar a área da parcela cedida, não a ultrapassando nem ocupando ou por 

qualquer forma utilizando qualquer área da parcela sobrante; 

d. Respeitar o fim proposto para a parcela cedida; 

e. Acompanhar as actividades que venham a ser desenvolvidas na parcela de 

forma prudente e diligente, tendo em vista assegurar a qualidade e segurança 

dos trabalhos aí desenvolvidos; 

f. Promover, junto da EDP Distribuição – Energia S.A” as diligências necessárias 

com vista à instalação do posto de transformação, nas condições acordadas, 

entidade que irá assumir os encargos decorrentes da obra a realizar na parcela 

cedida; 

g. Assegurar os recursos humanos, meios técnicos e de organização necessária 

ao total cumprimento do presente protocolo; 

Cláusula quarta 

(gestão do protocolo) 
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A gestão do presente protocolo será feita por uma comissão composta por um 

elemento eleito pelo Município de Leiria em colaboração com o segundo outorgante ou 

por seu representante. 

Cláusula quinta 

(incumprimento) 

O incumprimento do clausulado por parte dos outorgantes dará origem à resolução do 

presente protocolo, decorrendo a obrigação de indemnizar o outorgante de boa-fé. 

O montante da indemnização será calculado por recurso à lei geral. 

Cláusula sexta 

(casos omissos) 

Os casos omissos decorrentes da execução do presente protocolo serão decididos por 

acordo entre as partes. 

Cláusula sétima 

(imposto de selo) 

O presente protocolo está isento do Imposto de Selo por força do disposto na alínea a) 

do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e n.º 1, ambos do artigo 

3.º do Código do Imposto de Selo. 

Leiria, ____/____/_____. 

P/Município de Leiria | __________________________ 

O Segundo Outorgante | ___________________________» 

A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada e considerando 

o interesse público subjacente à mesma, deliberou por unanimidade o seguinte: 

— Aceitar, ao abrigo do disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11de Janeiro, a cedência de uma parcela de terreno com a área de com a 

área de 20m2, a destacar do prédio urbano inscrito na matriz predial sob o artigo 

1875, da freguesia de Santa Eufémia e descrito na Conservatória do Registo 

predial de Leiria sob o n.º 731/19900810, melhor identificada na planta anexa ao 

presente protocolo (anexo I), com vista à sua integração no domínio público 

municipal. 

— Aprovar a minuta de Protocolo apresentada e conferir poderes ao Senhor 

Presidente da Câmara para assinar o mesmo. 

— Autorizar ao abrigo do disposto no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 

de Agosto, a cedência a título precário, pelo prazo de 10 anos, à “EDP 

Distribuição – ENERGIA S.A”, da parcela de terreno recebida nos termos do 

artigo anterior, promovendo todas as diligências que se mostram necessárias 

para o efeito. 
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Deliberou ainda  que à presente deliberação seja dada publicidade nos termos 

do disposto no artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

 

Ponto dezasseis 
��������  GABINETE DE PROJECTO DE GESTÃO DOS FUNDOS ESTRUTUR AIS 

 

16.1. Pedido de reprogramação do “Programa de Acção  Local para a 

Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria (P ALOR)” 

DLB N.º 1402/10 |  Presente adenda ao Protocolo de Financiamento (ANEXO C), 

celebrado em 23/07/2008, na sequência do pedido de reformulação/reprogramação do 

Programa de Acção Local para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria 

(PALOR), através dos ofícios n.º 4413, de 19/03/2010, e n.º 10321, de 14/07/2010, e 

aprovado pelo maisCENTRO em 28/07/2010 (ENT-2010/17686) (ANEXO D).  

As alterações implicadas constam no seguinte quadro: 

Descrição dos projectos do Programa 
de Acção 

Natureza do 
Executor 

Início 
Previsto 

Conclusão 
Prevista 

Custo Total Investimento 
elegível  FEDER 

Taxa 

Nº  Designação (Público/Privado)  dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa 

1 
Divulgação do Programa de 
Acção e Animação da Parceria 
Local 

AL 05-04-2010 21-07-2011 74.900,00 74.900,00 48.279,61 64,46% 

2 

EPA 1 - Requalificação da 
margem direita do Rio Lis entre 
Santo Agostinho e a ponte 
Afonso Zuquete 

AL 15-04-2010 21-07-2011 1.250.000,00 1.250.000,00 875.000,00 70,00% 

3 
EPA 2 - Requalificação do 
Espaço Público Envolvente ao 
Antigo Liceu Rodrigues Lobo 

AL 15-03-2010 21-07-2011 145.157,06 145.157,06 101.609,94 70,00% 

4 
EPA 3 - Requalificação do 
Espaço Público da Zona Alta do 
Centro Histórico 

AL 15-07-2010 21-07-2011 2.200.000,00 2.200.000,00 1.540.000,00 70,00% 

6 
EPA 5 - Valorização e 
Requalificação do Largo Cónego 
Maia 

AL 23-07-2009 31-12-2010 136.571,93 136.571,93 95.600,35 70,00% 

7 EPA 6 - Iluminação da Barbacã 
na Rua Pêro Alvito AL 15-03-2010 21-07-2011 153.979,67 153.979,67 107.785,77 70,00% 

9 EPA 8 - Requalificação da 
Tenente Valadim AL 01-08-2010 21-07-2011 660.030,99 660.030,99 462.021,69 70,00% 

10 
DS 1 - Construção do Centro 
Cívico e Respectiva Praça 
Pública 

AL 01-04-2010 21-07-2011 1.014.000,00 1.014.000,00 709.800,00 70,00% 

11 DC 1 - Reconversão do Convento 
de Santo Agostinho AL 01-08-2010 21-07-2011 2.700.000,00 2.700.000,00 1.890.000,00 70,00% 

12 
DC 2 -Animação, Valorização e 
Requalificação do Núcleo do 
Castelo 

AL 01-04-2010 21-07-2011 300.000,00 300.000,00 210.000,00 70,00% 

13 DC 3 - Guias urbanos - novas 
tecnologias AL 01-04-2010 21-07-2011 240.616,42 240.616,42 168.000,79 69,82% 

14 DE 1 - Novas oportunidades / 
Empreendorismo ACILIS 01-09-2009 21-07-2011 33.000,00 33.000,00 23.100,00 70,00% 

15 
DC 4 - _ Mercado das Artes / 
Requalificação do Mercado de 
Santana  

AL 01-09-2010 21-07-2011 700.000,00 700.000,00 490.000,00 70,00% 

TOTAL 9.608.256,07 9.608.256,07 6.721.198,16 69,952% 

De acordo com o artigo 22.º do Regulamento Específico – Política das Cidades 

– Parcerias para a Regeneração Urbana, e o estipulado na alínea c), do n.º 2, da 
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Cláusula Sétima do Protocolo de Financiamento, a Unidade de Direcção declarou 

conceder parecer favorável às alterações física, financeira, da taxa de co-financiamento 

e temporal, em 22/06/2010, tendo sido dado a conhecer na reunião de Câmara de 

29/06/2010 (ANEXO C). 

Em 9 de Março de 2010, o Governo Português assinou com a Associação 

Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) um Memorando de entendimento 

tendente a “Promover a Execução dos Investimentos de Iniciativa Municipal no âmbito 

do Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013”. Na sequência da assinatura 

deste Memorando de entendimento, a Comissão Directiva da AG do POR Centro, na 

sua reunião de 30 de Junho de 2010, aprovou a metodologia de aplicação relativa à 

operacionalização das Iniciativas 3 e 13, a aplicar às operações seleccionadas as 

abrigo dos regulamentos específicos das PRU e RUCI, tendo em conta as suas 

especificidades. A aplicação da metodologia referida levou à concessão de um 

montante FEDER adicional, no valor de €966.171,17, ao Programa de Acção (PA). 

A aplicação do montante Feder adicional terá em conta a maturação das 

operações submetidas, tendo em conta que a metodologia só vigorará para operações 

a aprovar durante o ano de 2010, não podendo o co-financiamento das operações ser 

superior a 80%. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento  da adenda ao Protocolo de 

Financiamento, no âmbito do Programa de Acção Local para a Regeneração Urbana do 

Centro Histórico de Leiria (PALOR) e da atribuição de FEDER adicional, no valor de 

€966.177,17. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

 

Ponto dezassete 
��������  DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES PÚBLICAS E COOPER AÇÃO  

17.1. Bolsas de Estudo a estudantes de São Filipe p ara o ano lectivo 2010/2011 

DLB N.º 1403/10 | Por indigitação do município de São Filipe, da Ilha do Fogo, Cabo 

Verde, no âmbito do Acordo de Cooperação e Amizade existente entre Leiria e aquele 

município, a Câmara Municipal, na sua reunião de 5 de Agosto de 2009, atribuiu três 

bolsas de estudo, para o ano lectivo 2009/2010, aos jovens estudantes, Dirceu Fontes 

Teixeira,  Samoel Mendes da Graça Gonçalves e Elson Guilherme Lopes Correia, para 

frequentarem no IPL - Instituto Politécnico de Leiria, respectivamente os dois primeiros 

o curso de “Contabilidade e Finanças” e o terceiro o curso de “Engenharia Civil”. 

O montante de cada bolsa, no valor anual individual de €4.000,00 pagos em 

décimos de €400,00 de Outubro a Julho, destina-se ao pagamento do alojamento e 
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alimentação (fornecidos  pelo IPL) e ao pagamento das propinas e de outras pequenas 

despesas, como fotocópias, etc. 

Terminado o ano lectivo, constata-se que os dois alunos que frequentavam o 

curso de “Contabilidade e Finanças”, apesar de o estudo ser a sua única ocupação, 

não transitaram de ano. Como é óbvio, o esforço desenvolvido por esta Câmara 

Municipal, no sentido de colaborar para a formação de quadros superiores que possam 

contribuir para o desenvolvimento de São Filipe, saiu gorado. 

A Câmara Municipal, na sua reunião de 8 de Setembro de 1999 (Acta nº. 35), 

deliberou que a suspensão da atribuição  das bolsas ocorrerá logo que a falta de 

aproveitamento motive a ultrapassagem do tempo de conclusão do respectivo curso em 

mais de um ano. Ora tratando-se da primeira reprovação dos alunos Dirceu Fontes 

Teixeira e Samoel Mendes da Graça Gonçalves, perante o regulamentado, os mesmos 

poderão no ano lectivo 2010/2011 continuar a usufruir da atribuição da bolsa, no 

entanto, atendendo a que é obrigação dos alunos esforçarem-se ao máximo para não 

descurarem uma oportunidade que lhes é conferida e ainda pelo facto de a estada em 

Leiria ser exclusivamente para estudo, propõe-se que o regulamento de atribuição das 

bolsas seja objecto de alteração, sendo cancelada a atribuição da bolsa quando os 

alunos não obtenham aproveitamento no final de cada trimestre ou semestre, 

consoante os moldes da avaliação que é feita nos diferentes  cursos. 

Para pôr em prática esta modalidade, foram encetados contactos com os 

Serviços Académicos do IPL que se disponibilizaram, em tais períodos de avaliação, 

dar conhecimento à Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Cooperação dos 

respectivos resultados. 

Para o ano lectivo de 2010/2011, os alunos Dirceu Fontes Teixeira, que irá 

repetir o primeiro ano do curso de “Contabilidade e Finanças”, Samoel Mendes da 

Graça Gonçalves, que igualmente irá repetir o primeiro ano do curso de “Contabilidade 

e Finanças” e Elson Guilherme Lopes Correia, que irá frequentar o segundo ano do 

curso de “Engenharia Civil”, irão beneficiar de uma bolsa no valor anual individual de 

€4.000,00, pagos em décimos de €400,00, de Outubro de 2010 a Julho de 2011, 

podendo a mesma ser anulada a partir do momento em que não seja obtido 

aproveitamento nos períodos de avaliação ao longo do ano lectivo. 

A verba a despender durante o ano de 2010, no valor de €3.600,00, tem a 

proposta de cabimento n.º 3454/10 de 15 de Setembro, enquanto que a verba a 

despender no ano de 2011, no valor de €8.400,00, será englobada no orçamento da 

Câmara para aquele ano. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, atendendo que é 

imprescindível  que os alunos de São Filipe  que usufruem de bolsas atribuídas por 

esta Câmara Municipal, tenham de corresponder ao esforço que este município faz, 

com o propósito de formar quadros superiores que possam contribuir para o 
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engrandecimento e progresso de São Filipe, uma vez que os estudantes dispõem de 

todas a facilidades que permitem, com uma aplicação afincada alcançar bons 

resultados académicos, deliberou por  unanimidade  atribuir no ano lectivo de 

2010/2011, três bolsas de estudo no montante anual individual de €4.000,00, pagos em 

décimos de €400,00 de Outubro de 2010 a Julho de 2011, aos alunos Elson Guilherme 

Lopes Correia (curso de “Engenharia Civil”, Dirceu Fontes Teixeira (curso de 

“Contabilidade e Finanças”) e Samoel Mendes da Graça Gonçalves ( curso de 

“Contabilidade e Finanças”), concordando com a alteração ao regulamento da 

atribuição das bolsas  até agora vigente, sendo a bolsa de  imediato suspensa quando 

o aluno não tiver aproveitamento em qualquer período de avaliação, trimestral ou 

semestral, consoante o período de avaliação nos respectivos cursos, logo que tal 

informação seja fornecida pelos Serviços Académicos do Instituto Politécnico de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

17.2. Divulgação do Programa de Acção e Animação da  Parceria Local 

DLB N.º 1404/10 |  Presente proposta referente ao projecto de Divulgação do Programa 

de Acção e Animação da Parceria Local, no âmbito do “Programa de Acção Local para 

a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria (PALOR). 

O projecto de Divulgação do Programa de Acção e Animação da Parceria Local, 

tem como objectivo informar os munícipes, para que se possam envolver de uma forma 

esclarecida e consciente nos projectos que integram o PALOR. A estratégia de 

marketing visa desenvolver canais de comunicação eficazes que permitam sensibilizar 

o munícipe para a necessidade de implementar o programa, o seu conhecimento, bem 

como acompanhar a execução do mesmo. 

A estratégia inclui a criação de uma imagem identitária, produção de folhetos 

inclusivos, realização de um ciclo de conferências, desenvolvimento de um site, 

aquisição de um quiosque multimédia, colocação de telas de segurança e outdoors, e 

divulgação informativa e comercial nos OCS`s. 

O investimento proposto para a execução desta operação é de 74.900,00, com 

uma comparticipação FEDER de 48.279,61, correspondente à aplicação da taxa de 

64,46% sobre o montante das despesas consideradas elegíveis.                       

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

concordar com a proposta apresentada e autorizar os procedimentos administrativos 

necessários à implementação do projecto de Divulgação do Programa de Acção e 

Animação da Parceria Local, no âmbito do “Programa de Acção Local para a 

Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria (PALOR). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 
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Ponto dezoito 
��������  GABINETE DE APOIO AO SENHOR PRESIDENTE  

18.1. Atribuição de donativo para a 18.º Gala do Or feão de Leiria 

DLB N.º 1405/10 | Retirado. 

 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, o 

Senhor Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta 

(ANEXO E). 

 

 

 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 

Municipal deliberou por  unanimidade  analisar ainda os seguintes assuntos: 

 

 

Ponto um 

Apoio à Fábrica Paroquial da Igreja dos Marrazes 

DLB N.º 1406/10 | Presente, pelo Senhor Presidente, um pedido da Fábrica Paroquial 

da Igreja dos Marrazes a solicitar um apoio para fazer face às despesas com o projecto 

de construção do Centro de Culto e Casa Mortuária da Quinta do Alçada, freguesia dos 

Marrazes, concelho de Leiria, de forma a candidatar-se ao Sub-programa 1, 1.ª fase da 

CCDR, da Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, 

cujo encargo total da obra é de €466,461,75 (quatrocentos e sessenta e seis mil 

quatrocentos e sessenta e um euros e setenta e cinco cêntimos). 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na 

alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 

unanimidade  apoiar a Fábrica Paroquial da Igreja dos Marrazes em 3% dos encargos 

da obra não comparticipados pela candidatura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 Encerramento da reunião   

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente encerrada a 

reunião, eram dezassete horas e quarenta minutos mandando que, de tudo para 
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constar, se lavrasse a presente acta que eu, Sandra Reis, Assistente Técnica, mandei 

escrever e subscrevo. 

 
O Presidente da Câmara Municipal___________________ ________________ 

A Secretária da reunião ___________________________ _____________________ 
�� 


