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Acta n.º 19/2008 
 

 

Aos dezasseis dias do mês de Setembro do ano de dois mil e oito, no Salão 

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

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

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

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

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

Santos, Eng.º Carlos Manuel Lopes Ferreira Martins, Dr. António Manuel de Faria 

Ferreira, Dr.ª Lucinda Gaspar Antunes Caleira, a Dona Célia Maria do Arneiro, em 

substituição do Dr. Raul Miguel Castro ausente por motivos devidamente justificados. 

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

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

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

processos, respectivamente, de obras particulares e de loteamentos. 

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

redigida por Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão Administrativa. 
 

 

 Abertura oficial da reunião  

 

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

seguinte Ordem de Trabalhos:  
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_  Período de antes da ordem do dia  

 
Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira 

 
A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira indagou sobre a ocorrência do dia anterior 

(15 de Setembro), relacionada com a presença, no edifício dos Paços do Concelho, de 

alunos do 1.º ciclo da escola da Azoia no Município de Leiria que pretendiam uma 

reunião com a Senhora Presidente e com o Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço explicou que, em finais de Abril do 

corrente ano, houve uma vistoria técnica à escola, na sequência da qual se decidiu 

fazer obras, devido a uma parede que abrira. Referiu que o Senhor Vereador Eng.º 

Fernando Carvalho e o Senhor Director de Departamento das Obras Municipais, Eng. 

Carlos Alberto, acompanharam o assunto, fizeram um estudo da estrutura necessária, 

e, por fim, fizeram um projecto. No final de Julho a obra estava adjudicada, com início e 

termo de execução previstos respectivamente para o dia 15 de Agosto e 15 de 

Setembro, o que não se verificou. 

Quando, no início de Setembro, o Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho 

falou com o empreiteiro e foram ver a obra, concluiu-se que a execução da mesma 

durante o período de aulas iria causar transtorno, pelo que, a primeira solução 
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apresentada foi a de colocarem os meninos nas escolas que encerraram (Alcogulhe 

e/ou Codiceira); porém, quer a Junta de Freguesia quer o Agrupamento solucionaram 

os problemas inerentes a esta deslocação, alojando as crianças nas salas da Junta de 

Freguesia. 

Assim, no dia 3 de Setembro, a Câmara Municipal, o Agrupamento, os 

Professores da escola e a Junta de Freguesia tomaram a decisão que se impunha, 

devidamente comunicada aos pais. Estes não gostaram da solução encontrada e 

pediram ao Delegado de Saúde que fizesse uma inspecção às futuras instalações onde 

iriam decorrer as aulas, que comunicou, por escrito, que as instalações inspeccionadas 

eram aceitáveis e tinham condições de funcionamento. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço referiu ainda que a mudança seria 

provisória e que a decisão fora tomada à semelhança de tantas outras tomadas em 

contexto idêntico. Continuou dizendo que, quando houvera a reunião geral de pais para 

a preparação do ano lectivo, se gerou a confusão, tendo os pais afirmado que 

arranjariam solução melhor.  

De seguida, a Senhora Presidente esclareceu que, no dia 8 de Setembro, o 

Senhor Vereador enviou um e-mail para a Presidente da Associação de Pais, onde dizia 

que se houvesse alguma dúvida sobre a solução encontrada, estaria disponível para 

receber a Associação, a fim de prestar esclarecimentos adicionais. Acontece que a 

Associação nada disse ou fez. Ontem (dia 15), apareceram os pais e as crianças, de 

manhã, a pedir uma reunião, que só se pôde realizar-se à tarde por questões de 

agenda do Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço e dela, Senhora Presidente.  

A Senhora Presidente informou que os Pais indicaram como alternativa a 

Associação da Codiceira porque tinha melhores condições do que as salas da 

Freguesia. Mais explicou que uma das razões de se ter decidido pelas salas da 

Freguesia fora o facto de as refeições serem servidas numa IPSS ao lado da Freguesia, 

não sendo necessário deslocar as crianças para almoçarem. 

A Senhora Presidente concluiu dizendo que ficara combinado analisar a 

alternativa apresentada pelos pais, nomeadamente verificar, em primeiro lugar, se a 

Associação reunia as condições necessárias e, em segundo lugar, se a IPSS referida 

tinha condições para colaborar na solução das refeições das crianças. 

 

 

 Ordem do dia  

 

DLB N.º 1156/08 | Presentes as actas n.ºs 12, 13, 14, 15, 16 e 17, referentes às 

reuniões de 11 e 24 de Junho, 8 e 22 de Julho, 5 e 20 de Agosto, cuja leitura foi 

dispensada por terem sido previamente distribuídas, tendo a Câmara deliberado por 
unanimidade aprovar as suas redacções finais. 
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Ponto um 
 D e p a r t a m e n t o  d e  O p e r a ç õ e s  U r b a n í s t i c a s  

 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 803/00 - Cooperativa Agrícola dos 
Concelhos de Leiria e Marinha Grande 
DLB N.º 1157/08 | De COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS CONCELHOS DE LEIRIA E 

MARINHA GRANDE, com sede social na Avenida 22 de Maio, Arrabalde da Ponte, 

freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para legalização da 

alteração de um edifício destinado a equipamento da Cooperativa Agrícola de Leiria, no 

local acima referido, numa zona inserida no Plano de Pormenor da Almuinha Grande. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/09/10, constante do 

respectivo processo (folha 515), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela Administração Regional 

de Saúde do Centro; 

2.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pelo Ministério de Agricultura 

do Desenvolvimento Rural e das Pescas; 

3.º apresentar, no prazo de 6 meses, o seguinte: 

3.1. elementos gráficos rectificativos relativamente à instalação sanitária destinada a 

pessoas com mobilidade condicionada no estabelecimento 2, devendo as portas 

serem de correr ou de abrir para fora, prever a eliminação do bidé, bem como 

alteração da posição da sanita, face ao disposto no ponto 2.9.5 do Decreto-Lei 

163/06, de 8 de Agosto; 

3.2. plano de acessibilidade referente ao estabelecimento 2, de acordo com o n.º 5 do 

artigo 3.º do Decreto-Lei referido no ponto anterior, devendo ainda indicar as 

alturas das caixas multibanco e inclinações das rampas; 

3.3. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura relativo aos últimos 

elementos entregues, devendo ainda fazer referência do cumprimento do Decreto-

Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto; 

4.º projecto de segurança contra riscos de incêndios referente aos estabelecimentos em 

causa, de acordo com o parecer emitido pela Autoridade Nacional de Protecção Civil; 

5.º projectos de especialidades. 
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6.º prever em obra o cumprimento das normas técnicas referente à acessibilidade de 

pessoas com mobilidade condicionada, Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto. 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pela 

Administração Regional de Saúde do Centro (folha 513), pelo Ministério de Agricultura 

do Desenvolvimento Rural e das Pescas (folha 503) e pela Autoridade Nacional de 

Protecção Civil (folha 479). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 114/06 - Paulo José Limpinho Almeida 
DLB N.º 1158/08 | De PAULO JOSÉ LIMPINHO ALMEIDA, com domicílio postal no 

Apartado n.º 463, Marinha Grande, referente ao projecto de arquitectura para alteração 

de estabelecimento de bebidas com pista de dança (Dancing), na Rua de Leiria, 

freguesia de Monte Real. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/09/08, constante do 

respectivo processo (folha 144), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pelo Governo Civil, pela  

Autoridade de Saúde e pela Autoridade Nacional de Protecção Civil; 

2.º apresentar, no prazo de 6 meses e previamente ao licenciamento, os seguintes 

elementos: 

2.1. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura relativo aos últimos 

elementos entregues; 

2.2. projectos de especialidades: 

3.º no acto de levantamento do alvará de licença de construção deverá apresentar-se 

garantia ou depósito bancário no valor de €1.000,00 a fim de garantir a reposição de 

infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a construção, de 

acordo com o estabelecido nos artigos n.º 82.º e 122.º do Regulamento Municipal de 

Operações Urbanísticas desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: «A 

garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

4.º prever em obra o cumprimento das normas técnicas previstas no Decreto-Lei n.º 

123/97, de 22 de Maio, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade 

condicionada; 

5.º caso pretenda publicidade, deverá ser requerido o respectivo licenciamento junto do 

Sector de Licenciamentos Diversos. 
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Mais deliberou dar conhecimento ao requerente dos pareceres emitidos pelo 

Governo Civil (folhas 94 e 95), pela Autoridade de Saúde (folha 122), pela Autoridade 

Nacional de Protecção Civil (folha 64) e pelo Ministério da Defesa Nacional – Força 

Aérea (folha 120). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 584/07 - Monteiro & Marques, Lda. 
DLB N.º 1159/08 | De MONTEIRO & MARQUES, LDA., com sede social na Rua Beatriz 

Godinho, Edifício Hotel S. Luís, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura 

para alteração de um estabelecimento hoteleiro (Hotel S. Luís) na Rua Henrique 

Sommer, freguesia de Leiria.  

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/09/08, constante do 

respectivo processo (folhas 437 e 438), tendo em conta o parecer emitido pela Divisão 

de Habitação e Reabilitação Urbana, e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pela Autoridade de 

Saúde, Direcção Geral do Turismo e Autoridade Nacional de Protecção Civil; 

2.º apresentar, no prazo de 6 meses, o seguinte: 

2.1. elementos gráficos esclarecedores quanto à localização das condutas de exaustão 

dos fumos e gases dos aparelhos de queima na cozinha; 

2.2. projecto de isolamento acústico; 

2.3. projecto de isolamento térmico; 

2.4. termos de responsabilidade dos técnicos autores dos projectos de instalação de 

gás e infra-estruturas telefónicas e de telecomunicações rectificados, 

nomeadamente no que respeita à operação urbanística (alteração de 

estabelecimento hoteleiro); 

2.5. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de instalação eléctrica 

rectificado, devendo ser redigido em conformidade com o Anexo I da Portaria n.º 

1110/01, de 19 de Setembro, devendo ainda indicar correctamente a operação 

urbanística (alteração de estabelecimento hoteleiro); 

3.º no acto de levantamento do alvará de licença de construção deverá apresentar-se 

garantia ou depósito bancário no valor de €1.000,00 a fim de garantir a reposição de 

infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a construção, de 

acordo com o estabelecido nos artigos n.º 82º e 122º do Regulamento Municipal de 

Operações Urbanísticas desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: «A 
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garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

Mais deliberou informar a requerente de que, no que se refere ao cumprimento 

das normas de acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada, Decreto-Lei n.º 

163/06, de 8 de Agosto, foi dispensado a aplicabilidade das normas técnicas ao abrigo 

do artigo 10.º do referido diploma, de acordo com o parecer da Direcção-Geral do 

Turismo, com os seguintes fundamentos: 

a) por se tratar de um edifício cujo início de construção é anterior a 22 de 

Agosto de 1997 e a adaptação à nova legislação, dado a estrutura do edifício, requeria 

a aplicação de meios económico-financeiros desproporcionados; 

b) dado que as obras a executar não agravam o existente, relativamente às 

questões da mobilidade. 

Deliberou ainda, no que respeita ao cumprimento das normas de 

acessibilidade referentes à operação urbanística a que se refere o processo em 

epígrafe, que as mesmas sejam objecto de publicitação no sítio da Internet do 

município, para efeitos do disposto no n.º 7 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 163/06, de 

8 de Agosto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 719/07 - António Carreira Mónico 
DLB N.º 1160/08 | De ANTÓNIO CARREIRA MÓNICO, residente em Palmeiria, 

freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura para legalização da 

alteração de uma fracção comercial com mudança de uso para estabelecimento de 

bebidas, situada na Rua Barão de Viamonte e Rua Gago Coutinho, freguesia de Leiria, 

acompanhado da informação prestada pela Secretaria de Apoio à Divisão 

Administrativa e de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas, 

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

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

de 2008/03/18, cujo conteúdo lhe foi transmitido através do oficio n.º 3288, datado de 

2008/03/20. 

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

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

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

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

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

pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, pelos motivos já referidos na deliberação 

tomada em reunião de 2008/03/18, transmitidos através do ofício n.º 3288, datado de 

2008/03/20. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.5. Processo de obras particulares n.º 1207/07 - Antonio dos Santos 
Constantino 
DLB N.º 1161/08 | De ANTÓNIO DOS SANTOS CONSTANTINO, residente na Rua 

Coronel José Pereira Pascoal, n.º 13, Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, 

referente ao projecto de arquitectura para legalização da ampliação e alteração de um 

estabelecimento de restauração e bebidas, situado no local acima referido. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/09/08, constante do 

respectivo processo (folha 115), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

2.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pelo Governo Civil; 

3.º apresentar, no prazo de 6 meses e previamente ao licenciamento, os seguintes 

elementos: 

3.1. projecto de sobreposições (vermelhos e amarelos) rectificado, face ao projecto 

inicialmente aprovado (processo n.º 1191/82); 

3.2. parecer favorável emitido pela Autoridade Nacional de Protecção Civil, uma vez 

que foi só apresentado o projecto autenticado pela referida entidade, devendo 

ainda cumprir com o indicado no mesmo; 

3.3. projectos de estabilidade, isolamento térmico, isolamento acústico e ventilação e 

exaustão de fumos; 

3.4. esclarecimento quanto à necessidade de apresentação do projecto de 

climatização, face ao disposto no Decreto-Lei n.º 79/06, de 4 de Abril; 

3.5. termos de responsabilidade do técnico autor dos projectos de abastecimento de 

água e drenagem de águas residuais, devendo ser redigidos em conformidade 

com a Portaria n.º 1110/01, de 19 de Setembro, acompanhados de comprovativo 

de inscrição do referido técnico em associação pública de natureza profissional; 

3.6. comprovativo de inscrição do técnico Jorge Rosa de Oliveira na ANET 

(Associação Nacional dos Engenheiros Técnicos); 

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

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

incêndios junto à via; 

5.º cumprir com as disposições presentes no Código Civil relativamente às 

propriedades confinantes; 

6.º caso pretenda publicidade, deverá ser requerido o respectivo licenciamento junto do 

Sector de Licenciamentos Diversos. 
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Mais deliberou dar conhecimento ao requerente dos pareceres emitidos pela 

Autoridade de Saúde (folha 101) e pelo Governo Civil (folhas 111 e 112). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1291/07 - Lisete Dias Oliveira 
DLB N.º 1162/08 | De LISETE DIAS OLIVEIRA, residente na Praça Madre Teresa de 

Calcutá, n.º 97, 1.º esquerdo, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura 

para alteração de um estabelecimento comercial, situado na Rua Capitão Mouzinho de 

Albuquerque, Loja n.º 4 – Fracção «X», freguesia de Leiria, para estabelecimento de 

bebidas. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/09/08, constante do 

respectivo processo (folha 161), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

Protecção Civil; 

2.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pelo Governo Civil e 

pela Autoridade de Saúde; 

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

3.1 planta do projecto de arquitectura rectificada, devendo esta ser coincidente com os 

últimos elementos autenticados pela Autoridade de Saúde e pela Autoridade 

Nacional de Protecção Civil; 

3.2 apresentar projecto de isolamento acústico, uma vez que não é aceitável o pedido 

de isenção do mesmo. 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 102), pelo Governo Civil e pela Autoridade 

de Saúde (folhas 67, 68 e 86 respectivamente). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1301/07 - Orlando Ascenso da Silva 
DLB N.º 1163/08 | De ORLANDO ASCENSO DA SILVA, residente em A-dos-Pretos, 

freguesia de Maceira, referente ao projecto de arquitectura para construção de um 

complexo turístico, constituído por estabelecimento de restauração e bebidas com área 

de eventos, em Courelas, Costa de Cima, freguesia de Maceira, localizando-se a 

pretensão em espaço florestal, parcialmente condicionado por Reserva Ecológica 

Nacional em Área de Máxima Infiltração e em Área de Risco de Erosão e Reserva 

Agrícola Nacional, na proximidade de uma linha de água.  
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As edificações não se apresentam implantadas em Reserva Ecológica Nacional, 

nem em Reserva Agrícola Nacional, estando implantadas em espaço florestal e 

cumprindo com o disposto no n.º 3 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/06, de 28 de 

Junho, na medida que a proposta respeita a faixa de protecção de 50m à estrema da 

propriedade. 

Existe ainda um processo de RAN n.º 11/04, onde existe parecer favorável de 

Utilização de Solos Incluídos na Reserva Agrícola Nacional emitido pela Comissão 

Regional da Reserva Agrícola da Beira Litoral, relativo aos acessos à parcela e arranjos 

exteriores (folhas 101 e 102). 

Em resposta ao ofício n.º 7685/08, de 15 de Julho de 2008, o requerente 

completa a memória descritiva, indicando o investimento previsto e o número de postos 

de trabalho a criar (folha 110). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/09/08, constante do 

respectivo processo (folha 115), deliberou por unanimidade o seguinte: 

1.º  considerar o empreendimento de indiscutível interesse municipal, ao abrigo do 

disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 62.º do Regulamento do Plano Director 

Municipal; 

2.º  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, face ao 

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

dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, condicionado a apresentar no 

prazo de 6 meses seguinte: 

a) licença de Domínio Hídrico para o sistema depurador; 

b) certidão da Conservatória do Registo Predial com a anexação dos dois 

prédios envolvidos na operação urbanística; 

c) projectos das especialidades. 

Mais deliberou informar o requerente que deverá cumprir com o projecto em 

obra, no que se refere à implantação das edificações e à implantação do 

estacionamento (zona de intervenção), sob pena de deixar de cumprir com o disposto 

no n.º 3 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/06, de 28 de Junho, alertando ainda para 

o facto de não poder alterar a topografia e o coberto vegetal da área condicionada por 

Reserva Ecológica Nacional. 

Deliberou ainda dar conhecimento dos pareceres emitidos pela Autoridade de 

Saúde (folha 48), pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 65), pelo Governo 

Civil (folha 97), e pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro (folhas 95 e 108). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.2. Análise do processo de licenciamento combustíveis n.º 14/07 - Fábrica de 
Produtos Alimentares Europa, Lda. (Hidromel) 
DLB N.º 1164/08 | De FÁBRICA DE PRODUTOS ALIMENTARES EUROPA, LDA 

(HIDROMEL), com sede social na Rua José dos Santos Lopes, Soutocico, freguesia de 

Arrabal, referente ao pedido de aprovação do projecto de instalação de um reservatório 

de armazenagem de GPL superficial (com 4,48m3), em Soutocico, freguesia de Arrabal. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/09/08 (Sector de 

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

109 e 110), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 267/02, de 26 de Novembro, alterado 

e republicado pelo Decreto-Lei n.º 389/07, de 30 de Novembro, e na Portaria n.º 

1188/03, de 10 de Outubro, alterada pela Portaria n.º 1515/07, de 30 de Novembro, 

deliberou por unanimidade aprovar o projecto da instalação acima referida, 

condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de trinta dias, os seguintes elementos: 

1.1. as apólices dos seguros de responsabilidade civil do empreiteiro, no valor mínimo 

de €1.000.000,00, e do responsável técnico pela execução da instalação, no valor 

mínimo de €250.000,00, nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do artigo 13.º 

da Portaria n.º 1188/03, de 10 de Outubro, alterada pela Portaria n.º 1515/07, de 

30 de Novembro ; 

1.2. declaração de adjudicação do empreiteiro e respectivo alvará de construção; 

1.3. termo de responsabilidade do director técnico da obra, acompanhado de 

documento comprovativo da sua inscrição na Direcção Geral de Geologia e 

Energia, ao abrigo do disposto no Decreto n.º 29034, de 1 de Outubro de 1938; 

2.º após a entrega dos elementos mencionados no ponto anterior, executar a obra no 

prazo de trinta dias, devendo a construção da instalação obedecer ao projecto aprovado 

e às normas legais e regulamentares em vigor; 

3.º concluídos os trabalhos de instalação, e dentro do prazo fixado para o efeito, 

requerer a vistoria final, de acordo com o previsto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 

267/02, de 26 de Novembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 389/07, de 30 

de Novembro, devendo juntamente com o requerimento de vistoria, apresentar cópia 

dos certificados de aprovação/conformidade dos equipamentos e relatório de inspecção 

do reservatório, emitidos por organismos legalmente aceites; 

4.º o projecto aprovado deverá permanecer na instalação para uma eventual consulta 

das entidades intervenientes no processo. 

Mais deliberou que seja remetido à requerente um exemplar autenticado do 

projecto aprovado bem como cópias dos pareceres emitidos pelas entidades 

consultadas (folhas 57 e 58). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.3. Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços de fiscalização durante o 
mês de Agosto 
DLB N.º 1165/08 | Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao 

serviço efectuado durante o mês de Agosto de 2008. 
Secção de Fiscalização 

Actividades do Mês de Agosto de 2008 
Departamento de Operações Urbanísticas 

Queixas 57 
Processos Fiscalizados 306 
Mandados de Notificação 2 
Embargos 6 
AUTOS DE TRANSGRESSÃO  
Obras sem licença 27 
Obras em desacordo com a licença 4 
Outras transgressões 4 
 

Serviço efectuado para o Departamento Jurídico 

Mandados de Notificação 3 
Processos de contra-ordenação 0 
Autos de Notícia 0 
Informações 0 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

1.4. Processo de loteamento n.º 23/03 – Resigon, SA 
DLB N.º 1166/08 | De RESIGON, COMPANHIA AGRÍCOLA E GESTÃO, SA, com sede 

social em Pinheiros, Apartado 2910, freguesia de Marrazes, acompanhado de um 

requerimento a solicitar licença para uma operação urbanística, que consiste na 

constituição de 5 lotes para habitação colectiva e terciário, situada na Rua D. Carlos I, 

freguesia de Marrazes, num terreno inserido em espaço urbano, em área habitacional 

ou residencial de média e baixa densidade, de acordo com a planta de delimitação do 

aglomerado de Leiria.  

De acordo com a informação prestada pela Divisão de Loteamentos, verifica-se 

que a área habitacional representa mais de 2/3 da área total da propriedade a lotear, 

sendo portanto a área de terciário inferior a 1/3, podendo considerar-se um ajustamento 

de pormenor de acordo com a alínea c) do n.º 2 do artigo 96.º do Regulamento do PDM, 

pelo que carece de aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea d) do n.º 

2 do mesmo artigo do Regulamento do PDM. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2008/09/09, constante do respectivo processo (folha 

149), deliberou por unanimidade manifestar a sua concordância relativamente ao 

ajustamento de pormenor dos limites entre espaços pertencentes a classes de uso do 

solo distintas, de acordo com a alínea c) do n.º 2 do artigo 96.º do Regulamento do 
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Plano Director Municipal e remeter à Assembleia Municipal para efeitos do disposto na 

alínea d) do n.º 2 do referido artigo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 
2.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Administrativa 
2.1.1. Análise dos pedidos de responsabilidade civil extracontratual do Município 
de Leiria: 
2.1.1.1. Requerente: Célia Maria Monteiro Pereira 
DLB N.º 1167/08 | Presente o requerimento com a entrada n.º 07/14805, de 11 de 

Junho, de CÉLIA MARIA MONTEIRO PEREIRA, residente na Rua dos Bombeiros, n.º 4, 

1.º E, 2440.117 Batalha, em que requer ao município o pagamento de uma 

indemnização por prejuízos sofridos, no valor de €490,97, em virtude de, alegadamente, 

no dia 30 de Maio de 2007, jardineiros da Câmara Municipal terem danificado uma 

óptica traseira do seu veículo automóvel, de marca e modelo Nissan Almera N15, com a 

matrícula 72-90-OX, que se encontrava estacionado junto da Rua da Academia da 

Maceira. 

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

Administrativa a informação n.º 10.CDIA/08, de 4 de Setembro ⎯ sobre a qual recaiu o 

despacho «Concordo.» do Senhor Director de Departamento, de 2008.09.04 ⎯ a qual 

conclui pela proposta de indeferimento da pretensão da requerente, nos seguintes 

termos: 

«I ⎯ Em 2007.06.26 as duas testemunhas arroladas pela requerente foram ouvidas, 

constando as respectivas declarações de fls 17 e 18 dos autos. Estas não presenciaram 

a ocorrência. Sabiam que os jardineiros tinham andado a cortar relva na zona mas 

viram o automóvel já danificado, com ervas em cima. 

II ⎯ Em 2007.06.15 e 2007.07.10 o processo foi informado pelos serviços municipais 

competentes, tendo sido carreados aos autos os seguintes factos: 

a) no dia 2007.05.30 os funcionários da Brigada da D. Conceição Nunes estiveram 

a fazer serviço na Maceira, das 08h30min às 15h40min; 

b) cortaram relva na academia e na rotunda do caracol; 

c) o funcionário que usou a máquina de cortar a relva, Senhor  orlando, não se 

apercebeu de ter danificado alguma viatura; 

d) do parque da academia ao local onde os funcionários cortaram a relva existe um 

passeio com 0,5 metros, pelo que só seria possível danificar o pára-choques traseiro 

caso o carro estivesse estacionado em cima da relva e não no parque; 
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e) as máquinas nunca se aproximam dos carros quando cortam a relva; 

f) os acidentes acontecem apenas por projecção de pedra, o que não foi o caso; 

g) no parque estavam estacionados muitos carros mas não onde andaram os 

funcionários a cortar a relva. 

III ⎯ O presente pedido insere-se no âmbito da responsabilidade civil extracontratual 

das autarquias locais (artigo 22.º da Constituição da República Portuguesa, artigo 1.º do 

Decreto-Lei n.º 48 051, de 21 de Novembro de 1967 e artigo 96.º, n.º 1 da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A2002, de 11 de 

Janeiro), a qual depende da verificação cumulativa dos seguintes pressupostos:  

a) uma acção ou omissão voluntária do órgão ou agente, traduzida num acto 

jurídico ou material, praticado no exercício de funções públicas e por causa delas;  

b) a ilicitude, resultante da violação de disposições legais e regulamentares, de 

princípios gerais aplicáveis ou de regras de ordem técnica e de prudência comum;  

c) a culpa, nexo de imputação ético-jurídica, traduzida em dolo ou negligência;  

d) dano, ou seja, o prejuízo, patrimonial ou moral, provocado na esfera jurídica do 

lesado e  

e) nexo de causalidade entre o facto e o dano, aferido pelo critério da «causalidade 

adequada». 

IV ⎯ Atento o teor da informação prestada pelos serviços técnicos do Município, 

conclui-se não se estar perante qualquer acção/omissão ilícita da entidade 

administrativa, pelo que basta o incumprimento de um dos requisitos da 

responsabilidade civil extracontratual para inexistir responsabilização desta autarquia e 

consequente obrigação de indemnização». 

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

n.º 10.CDIA/08, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por unanimidade 
manifestar a sua intenção indeferir o pedido deduzido por CÉLIA MARIA MONTEIRO 

PEREIRA e notificar a requerente, nos termos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do 

Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 10 dias e querendo, se 

pronunciar por escrito sobre o projecto de decisão final, informando-a ainda das horas e 

local onde o processo poderá ser consultado.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.1.1.2. Requerente: Carla Sofia Pereira da Costa Sobreira 
DLB N.º 1168/08 | Presente o requerimento com a entrada n.º 7428, de 2008.03.27, de 

CARLA SOFIA PEREIRA DA COSTA SOBREIRA, residente na Rua da Paz, n.º 65, 

Casal da Cruz, 2420.115 Caranguejeira, no qual veio requerer ao município o 

pagamento de uma indemnização no valor de no valor de €163,42, por prejuízos 

causados no veículo automóvel, de marca Opel, com a matrícula 44-22-TQ, de que é 

proprietária e que conduzia no dia 2008.02.29, pelas 09h55min, quando circulando na 
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Estrada Municipal n.º 504, Vale da Catarina, no sentido Ponte Grande-Caranguejeira, 

embateu com o rodado direito dianteiro num aqueduto não sinalizado e coberto de erva. 

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

Administrativa a informação n.º 08.CDIA/08, de 3 de Setembro, constante do Processo 

de RCE n.º 11/2008 – sobre a qual recaiu o seguinte despacho do Senhor Director do 

Departamento Administrativo e Financeiro: «Concordo.» de 2008.09.03 – a qual dá por 

provados os factos alegados pela requerente, concluindo pela proposta de deferimento 

da pretensão daquela, fundamentando-se nos seguintes termos: 

I ⎯ A estrada municipal n.º 504 onde se deu o acidente é um bem dominial que está na 

posse e sob a responsabilidade do Município de Leiria, afecto à utilidade pública de 

circulação de pessoas e bens, sujeita à sua vigilância e cuidado, fazendo parte da rede 

de vias municipais. 

II ⎯ O Município de Leiria tem os deveres de vigiar e fiscalizar de forma sistemática, 

adequada e eficaz as condições em que se encontram as estradas e caminhos 

municipais, bem como a rede de drenagem pluvial e de sinalizar os locais da via pública 

municipal que oferecem perigo para o trânsito, de modo a permitir aos que por lá 

circulam tomar as precauções necessárias para evitar acidentes.  

III ⎯ Provou-se nos autos que o aqueduto onde embateu o rodado dianteiro do veículo 

da requerente não se encontrava sinalizado, nem era antecipadamente perceptível por 

se encontrar parcialmente coberto de erva, donde resulta que o Município de Leiria 

omitiu os deveres funcionais que lhe eram exigíveis de sinalizar a existência do 

obstáculo, impeditiva da segura circulação de viaturas e peões, bem como de 

inspeccionar periodicamente a rede viária e a rede de drenagem municipais, no âmbito 

das actividades administrativas referidas no ponto anterior. E o Município também não 

conseguiu iludir a presunção de culpa a que se refere o n.º 3 do artigo 10.º da Lei n.º 

67/2007, de 31 de Dezembro, provando, de uma forma concreta e objectiva, como 

procediam os serviços para evitar acidentes como o que aconteceu nem demonstrou 

que só as particulares circunstâncias do caso, por fortuitas e absolutamente 

imprevisíveis, permitiam explicar a falta de sinalização do aqueduto. Por tais motivos, o 

comportamento omissivo constitui facto ilícito gerador dos danos sofridos pela 

requerente, no montante €163,42. 

IV ⎯ Por fim, em face da prova feita nos autos, existe nexo causal entre o facto ilícito e 

o dano, porquanto o acidente não teria ocorrido se não fosse a falta de sinalização e/ou 

protecção da caixa.  

V ⎯ Estão assim cumpridos todos os requisitos cumulativos de que a lei faz depender a 

responsabilidade extracontratual das autarquias locais. 

 Relativamente a esta despesa foi emitida a proposta de cabimento n.º 3363/08, 

de 12 de Setembro. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação n.º 

08.CDIA/08, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por unanimidade 
manifestar a sua intenção de deferir o pedido de indemnização deduzido por Carla Sofia 

Pereira da Costa Sobreira, no valor de €163,42. 
Mais deliberou notificar a requerente, dispensando a audiência dos 

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

Procedimento Administrativo, uma vez que os elementos constantes do procedimento 

conduzem a uma decisão que lhe é inteiramente favorável. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Financeira 
2.2.1. Pagamentos 
DLB N.º 1169/08 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

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

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo Senhora 

Presidente, no período de 2 a 15 de Setembro de 2008 correspondente às Ordens de 

Pagamento Gerais n.ºs: 7320 a 7322, 7380, 7383, 7890, 7943 a 7951, 8011, 8037 a 

8041, 8044, 8128, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 495 a 525, 527 a 550, 

às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 7063, 7165, 7240, 7324, 7361, 7432, 7471, 

7473, 7485 a 7487, 7491, 7492, 7494, 7496, 7504, 7506 a 7508, 7510, 7511, 

7514,7527, 7529, 7530,7532, 7535, 7538, 7541 a 7544, 7546 a 7548, 7550 a 7554, 

7556, 7557, 7560 a 7564, 7566, 7567, 7570, 7572 a 7577, 7579, 7580, 7583 a 7585, 

7611, 7613, 7615, 7616, 7627, 7628, 7360 a 7641, 7643, 7652 a 7666, 7668, 7671 a 

7677, 7679 a 7711, 7713 a 7724, 7726 a 7759, 7761, 7762, 7764 a 7767, 7770 a 7786, 

7790, 7792 a 7794, 7805, 7806, 7816, 7840 a 7843, 7846 a 7856, 7858 a 7863, 7865 a 

7887, 7892 a 7901, 7903 a 7909, 7920 a 7938, 7942, 7952 a 7998, 8001, 8002, 8004 a 

8007, 8010, 8012, 8014 a 8017, 8019, 8023 a 8025, 8028, 8029, 8032, 8033, 8035, 

8036, 8042, 8043, 8045 a 8061, 8065 a 8069, 8076 a 8079, 8081 a 8093, 8095 a 8108, 

8110 a 8123, 8126, 8127, 8129, 8132, 8134, 8142, 8143, 8158 a 8160, no valor total de 

€1.463.875,83. 

 
2.2.2. Fixação das taxas do imposto municipal sobre imóveis (IMI) para o ano de 
2009 
DLB N.º 1170/08 | Presente pela Senhora Presidente proposta de fixação das taxas do 

Imposto Municipal sobre Imóveis para aplicação no ano de 2009. 

Sempre afirmámos que a fixação das taxas do IMI deve ser adequada ao nível das 

receitas alcançadas de acordo com análise baseada em série cronológica e também de 

acordo com a situação económica e social do país. 
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Com base nestes critérios, já nos dois últimos anos as taxas fixadas ficaram 

aquém do limite máximo em 2 pontos base. Tratou-se de medidas de justiça fiscal, 

adoptadas com prudência para não hipotecar as necessidades financeiras do Município 

com eventual quebra de receitas. 

Para 2009, devido à fragilidade da situação económica e social em que Portugal 

se encontra, que os actuais desenvolvimentos nos mercados financeiros internacionais 

não prenunciam poder inverter o rumo a curto prazo, de acordo com os critérios 

utilizados nos anos precedentes, julga-se adequado reduzir as taxas ainda mais, em 10 

pontos base, porque se estima que por si só não afectará o nível das receitas e porque 

é preciso diminuir o esforço fiscal das muitas famílias leirienses que detêm habitação 

própria.  

Para as taxas previstas nas alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 112.º do Código do 

Imposto Municipal Sobre Imóveis propõe-se, relativamente à taxa máxima, uma 

diminuição, respectivamente, de 12,5% e de 20%. 

Assim, para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 112.º do Código do Imposto 

Municipal Sobre Imóveis (CIMI), a Câmara Municipal de Leiria, nos termos do disposto 

na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e para efeitos do disposto na alínea f) do n.º 2 do 

artigo 53.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

propor à Assembleia Municipal que fixe as seguintes taxas do Imposto Municipal sobre 

Imóveis (IMI) para aplicação no ano de 2009: 

1) prédios urbanos [alínea b) do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI] – 0,70% 

2) prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI [alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º 

do CIMI] – 0,40% 

3) para a área territorial definida pelo perímetro da zona declarada Área Crítica de 

Recuperação e Reconversão Urbanística do Centro Histórico da Cidade de Leiria, 

conforme delimitação estabelecida no Decreto n.º 15/2001, de 22 de Março (Diário da 

República I Série B, n.º 69, pág. 1613) minoração de: 

3.1) 23% para a taxa da alínea b) do n.º 1, do artigo 112.º do CIMI, sendo a taxa 

efectiva de 0,54%; 

3.2) 20% para a taxa da alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI, sendo a taxa 

efectiva de 0,32%. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

*** 

Os Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António 

Ferreira e Dona Célia Arneiro, eleitos pelo Partido Socialista apresentaram uma 

justificação de voto, que se transcreve: 

«Os vereadores eleitos pelo Partido Socialista vêm indicar o seu sentido de voto 

favorável, relativo à proposta apresentada para a fixação de taxas do Imposto Municipal 

sobre Imóveis, mas não sem antes lembrar o seguinte: 

I – Em reunião de 13 de Setembro de 2007 e considerando: 
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1. a evolução positiva das receitas de Impostos Locais; 

2 a necessidade de aliviar um pouco a carga tributária dos munícipes de Leiria; 

3. uma projecção de receita estimada para este ano, derivada da avaliação de 

novos imóveis concomitantemente com a finalização de períodos de isenção do IMI; 

já tinham proposta os valores agora apresentados pelo Executivo. 

Sendo assim, deve constatar-se que a nossa oposição nesta Câmara é construtiva e 

realista. 

Claro que ainda continuamos na fronteira dos valores máximos, que seria 

desejável conseguir minorar.» 

 

2.2.3. Fixação da taxa da derrama para o ano de 2009 
DLB N.º 1171/08 | A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) 

do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e tendo em conta o 

disposto no n.º 1 do artigo 14.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças 

Locais), deliberou por unanimidade propor o lançamento de uma derrama para o ano 

de 2009 sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das 

pessoas colectivas (IRC), que corresponde à proporção do rendimento gerado na área 

geográfica do Município de Leiria por sujeitos passivos residentes em território 

português que exerçam, a título principal, uma actividade de natureza comercial, 

industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território, 

para reforço da capacidade financeira do Município nas seguintes taxas: 

— 1,3% para um volume de negócios até €150.000,00; 

— 1,5% para um volume de negócios superior a €150.000,00. 

Mais deliberou submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal na 

sua próxima sessão ordinária. 
A presente deliberação fo aprovada em minuta. 

 
2.2.4. Pedido de ligação entre as lojas 0.15 e 0.16 do Centro Cultural Mercado 
Santana 
DLB N.º 1172/08 | Presente uma carta da empresa VASCONCELOS & STYLIANO, 

LDA. (ENT. 2008/15484), adjudicatária das lojas 0.15 e 0.16 do edifício cultural do 

Mercado de Santana, na qual manifesta interesse, face à área individual das referidas 

lojas, que seja efectuada uma comunicação interna entre aqueles espaços. Mais refere 

que a área de cada uma delas é escassa, face à actividade que pretende desenvolver. 

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

a comunicação interna entre aqueles dois espaços, desde que sejam restituídos, findo o 

contrato por qualquer das formas legalmente admitidas, no mesmo estado de 

conservação e funcionalidade em que se encontravam à data em que lhe foram 

entregues. 



1321 (22) 
 

CMLeiria/Acta n.º 19, de 2008.09.16 
Im-DA-15-09_A00 

 

Mais deliberou que seja dado conhecimento do teor desta deliberação à 

requerente. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2.5. Pedido de cedência da posição contratual na aquisição do Lote 9 da Zona 
Industrial da Cova das Faias (ZICOFA) 
DLB N.º 1173/08 | Presente uma carta da LARANTIGO, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES, SA (ENT. 2008/17424), na qual esta solicita que lhe seja autorizada a 

cedência da posição contratual na aquisição do Lote 9, integrante do Loteamento da 

Zona Industrial da Cova das Faias, a favor da sociedade Imobrites, Imobiliária, SA. 

Invoca o facto de ter sido manifestado interesse, quer pela Câmara Municipal de 

Leiria quer pela Junta de Freguesia de Marrazes, em exercer o direito de preferência 

pelo valor da licitação quando foi solicitada a devolução daquele lote, facto que não se 

concretizou, uma vez que a quantia entregue não lhe foi restituída. 

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

a cedência da posição contratual da Larantigo, SA à sociedade Imobrites, Imobiliária, 

SA e dar conhecimento desta decisão à Freguesia de Marrazes para que se pronuncie.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2.6. Pedido de cedência da posição contratual na aquisição do Lote 13 da Zona 
Industrial da Cova das Faias (ZICOFA) 
DLB N.º 1174/08 | Presente uma carta da COTRAPLA, COMPOSIÇÃO E 

TRANSFORMAÇÃO DE PLÁSTICOS, LDA. (ENT. 2008/19440) na qual esta solicita 

que lhe seja autorizada a cedência da posição contratual na aquisição do Lote 13, 

integrante do Loteamento da Zona Industrial da Cova das Faias, a favor da sociedade 

E.I.P. – Equipamentos Industriais Poço, SA. 

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

a cedência da posição contratual da Cotrapla, Lda. à sociedade E.I.P. – Equipamentos 

Industriais Poço, SA e dar conhecimento desta decisão à Freguesia de Marrazes para 

que se pronuncie. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2.7. Resumos de tesouraria 
DLB N.º 1175/08 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo 15 de Setembro de 

2008, apresentando um Total de Disponibilidades de €7.947.344,95 sendo de 

Operações Orçamentais €7.560.337,14 e de Operações de Tesouraria €387.007,81, 

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

A Câmara tomou conhecimento. 
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Ponto três 
 Divisão de Recursos Humanos  

 
3.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão de Recursos 
Humanos 
3.1.1. Voto de pesar 
DLB N.º 1176/08 | Presente, pela Senhora Presidente, uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar, ao Funcionário, João Almeida Rocha, Condutor 

de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais, do quadro de pessoal desta Câmara 

Municipal, pelo falecimento de sua sogra. 

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

manifestar um voto de pesar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.2. Voto de pesar 
DLB N.º 1177/08 | Presente, pela Senhora Presidente, uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar à Funcionária, Maria do Céu Pereira Fiúza Faria, 

Auxiliar Administrativa, do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, pelo falecimento 

de seu sogro. 

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

manifestar um voto de pesar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 
 Divisão de Comunicação,  Relações Públ icas e Cooperação  

 
4.1. Bolsas de Estudo a jovens de São Filipe para o ano lectivo 2008/2009 
DLB N.º 1178/08 | Tendo a Câmara, na sua reunião de 2008/07/08, deliberado atribuir, 

no âmbito do Acordo de Cooperação e Amizade estabelecido em 1992 com o município 

de São Filipe, da Ilha do Fogo, Cabo Verde, três bolsas de estudo no IPL - Instituto 

Politécnico de Leiria para o ano lectivo de 2008/2009, a fim de dar continuidade à 

formação superior a jovens de São Filipe, foi agora informada em quem recaiu a 

escolha para beneficiar das referidas bolsas. 

Assim, por indigitação da Câmara Municipal de São Filipe, os alunos que irão 

usufruir das bolsas atribuídas por esta Câmara, são: 

— Evandro Mendes Gomes, para o curso de «Animação Cultural», tendo obtido, 

como atesta o seu Certificado de Habilitações Literárias do 3.º Ciclo do Ensino 
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Secundário (11.º e 12.º Anos), na área Económico-Social, a média final de 16,75 

valores; 

— Elson Guilherme Lopes Correia, para o curso de «Engenharia Civil», tendo obtido, 

como atesta o seu Certificado de Habilitações Literárias do 3.º Ciclo do Ensino 

Secundário (11.º e 12.º Anos), na área Científica-Tecnológica, a média final de 

14,57 valores; 

— Manuel Mendes da Graça Gonçalves, para o curso de «Contabilidade e 

Finanças», tendo obtido, como atesta o seu Certificado de Habilitações Literárias 

do 3.º Ciclo do Ensino Secundário (11.º e 12.º anos), na área Económico-Social, a 

média final de 14,13 valores. 

Pretendendo a Câmara de São Filipe capacitar igualmente os seus quadros, 

solicita que, a título excepcional, seja concedida mais uma bolsa de estudo, destinada à 

funcionária daquela autarquia, Flávia Maria Pina Cardoso Cabral de Andrade, para o 

curso de «Contabilidade e Finanças», tendo obtido, como atesta o seu Certificado de 

Habilitações Literárias do 3.º Ciclo do Ensino Secundário (11.º e 12.º Anos), na área 

Económico-Social, a média final de 11,63 valores. 

O valor das bolsas atribuídas aos estudantes que no final do ano lectivo 

2007/2008 concluíram os seus cursos, era no montante individual de €3.700,00, pago 

em décimos de €370,00 de Outubro a Julho. Atendendo a que houve ajustamentos, por 

parte dos Serviços Sociais do IPL, no que concerne ao valor das propinas, alimentação 

e alojamento no presente ano lectivo e dado que o valor da bolsa sempre assentou na 

base do ordenado mínimo nacional, propõe-se que o valor da bolsa atribuída aos jovens 

de São Filipe, seja no montante individual de €4.000,00, a pagar em décimos de 

€400,00, de Outubro de 2008 a Julho de 2009. 

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

3246/08, de 8 de Setembro. 

A Câmara, após analisar o assunto, deliberou por unanimidade conceder, a 

título excepcional, mais uma bolsa, destinada à funcionária da autarquia de São Filipe, 

Flávia Maria Pina Cardoso Cabral de Andrade, para frequentar no IPL o curso de 

«Contabilidade e Finanças».  

Deliberou ainda concordar com o valor individual da bolsa no montante de 

€4.000,00, a pagar em décimos de €400,00 de Outubro de 2008 a Julho de 2009, aos 

jovens estudantes de São Filipe, Evandro Mendes Gomes, que iniciará o curso de 

«Animação Cultural», Elson Guilherme Lopes Correia, que iniciará o curso de 

«Engenharia Civil», Manuel Mendes da Graça Gonçalves que iniciará o curso de 

«Contabilidade e Finanças» e à funcionária da Câmara Municipal de São Filipe Flávia 

Maria Pina Cardoso Cabral de Andrade, que iniciará o curso de «Contabilidade e 

Finanças». 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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4.2. 6.ª edição do Festival de Curtas-Metragens de Saint-Maur-des-Fossés 

DLB N.º 1179/08 | A cidade de Saint-Maur-des-Fossés organiza, de 17 a 19 de Outubro 

de 2008, o 6.º Festival de Cinema de Curta-metragem, tornando-o extensivo a jovens 

realizadores amadores das cidades com quem está geminada. 

Este Festival, intitulado «Sobre as passadas do meu tio» (Sur les pas de mon oncle), 

surgiu em 2003, como testemunho do apreço por Jacques Tati, célebre realizador 

francês, original e inovador, que realizou o filme «O meu Tio» (Mon Oncle), em 1958, 

em Saint-Maur-des-Fossés, pretendendo recompensar as curtas-metragens de jovens 

realizadores franceses e estrangeiros que dêem prova de talento, sem que lhes seja 

imposto um tema. 

O Prémio Internacional do Festival, tem por objectivo distinguir os jovens 

realizadores residentes nas cidades com as quais Saint-Maur-des-Fossés está 

geminada e constará de uma doação financeira e de um troféu, emblema do festival. 

Feita a pré-selecção dos filmes enviados pelos concorrentes, a Câmara de 

Saint-Maur informou que o filme apresentado por Leiria, realizado pelo MIMO, no âmbito 

dos ateliês do Abril Juvenil, denominado «Teatrinho de Sonhos», havia merecido a 

honra de ser seleccionado, estando a sua exibição programada para as 16 horas do dia 

18 de Outubro, um dia após a abertura do festival, realizando-se o encerramento a 19 

de Outubro, com a entrega de prémios aos vencedores. 

Face a esta decisão, a Câmara de Saint-Maur-des-Fossés convidou dois 

elementos desta Câmara a estarem presentes no festival, de 17 (sexta-feira) a 20 de 

Outubro (segunda-feira), suportando os encargos inerentes à sua estada (alojamento e 

alimentação), pelo que apenas as viagens dos representantes de Leiria serão a 

expensas desta Câmara. 

Dado o interesse de que se reveste o festival, que é já um cartaz no panorama 

cinematográfico francês e, particularmente, no da região parisiense, entende-se que 

Leiria deverá fazer-se representar no referido festival pelo Vereador Dr. Vítor Lourenço, 

e pela Técnica Superior Ana David, responsável pelo m|i|mo, pois a si se deve a 

elaboração da candidatura ao 6.º Festival de Cinema de Curta-metragem de Saint-

Maur-des-Fossés. 

Os encargos totais respeitantes à deslocação são de €394,00, correspondentes 

ao valor de €197,00, para cada passagem por via aérea no percurso Lisboa/Paris. O 

valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 3336/08. 

Recorda-se que, aquando da realização do primeiro festival, em 2003, Leiria foi 

distinguida com o Prémio Internacional do Festival. 

A Câmara, após analisar o assunto, atendendo a que já é uma honra o facto de 

o filme «Teatrinho de Sonhos», apresentado por Leiria, ter sido seleccionado para 

integrar o lote dos filmes finalistas que irão ser exibidos, deliberou por unanimidade 
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concordar com o proposto, suportando as despesas inerentes à deslocação do 

Vereador Dr. Vítor Lourenço e da Técnica Superior Ana David, cujos encargos totais 

serão de €394,00, correspondentes ao valor de €197,00 para cada passagem por via 

aérea no percurso Lisboa/Paris, competindo à Divisão de Comunicação, Relações 

Públicas e Cooperação proceder a toda a tramitação processual para a referida 

deslocação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
 Departamento de Planeamento e Urbanismo 

 
5.1. Pagamento à AMAE de Cartografia militar 
DLB N.º 1180/08 | A AMAE – Associação de Municípios da Alta Estremadura levou a 

cabo um projecto de aprovisionamento de cartografia militar para os municípios 

associados que pretendam aderir ao projecto. 

Para o Município de Leiria a participação neste projecto representa uma 

despesa no valor de €3.272,42. 

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

3385/08, 15 de Setembro. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aderir ao projecto com efeitos 

à data do seu início e autorizar a realização da despesa que lhe está inerente no valor 

de €3.272,42, bem como autorizar o respectivo pagamento, à AMLEI – Área 

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

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

 

5.2. Protocolo de Parceria a celebrar entre o Município de Leiria e a Agência para 
a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto 
de Mós 
DLB N.º 1181/08 | Presente a minuta do protocolo a celebrar entre o Município de Leiria 

e a Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, 

Batalha e Porto de Mós, que a seguir se transcreve: 
«MINUTA DE PROTOCOLO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A 

AGÊNCIA PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS CENTROS URBANOS DE LEIRIA, 

BATALHA E PORTO DE MÓS 

Considerando que: 

1) a reabilitação urbana do Centro Histórico de Leiria, enquanto contributo 

indubitável para a melhoria do património colectivo, firmando a imagem da 
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paisagem urbana como bem público a preservar, constitui uma preocupação 

social, económica, cultural, patrimonial e urbanística; 

2) a reabilitação e revitalização do Centro Histórico de Leiria constitui um dos 

objectivos prioritários do Município de Leiria, tendente a assegurar o bom estado 

de conservação e a melhoria das condições de segurança e salubridade dos 

espaços públicos; 

3) se torna necessário o envolvimento das instituições públicas e privadas, bem 

como dos cidadãos residentes, face à exigência do grande esforço financeiro e 

de gestão que a reabilitação urbana do Centro Histórico de Leiria exige; 

4) o Município de Leiria tem vindo a solicitar a colaboração de entidades públicas e 

privadas com vista à prossecução dos objectivos projectados para a reabilitação 

urbana em geral. 

5) o Centro Histórico de Leiria é, por excelência, o ponto mais antigo de referência 

comercial da cidade. 

E que:  

1) a Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, 

Batalha e Porto de Mós, constituída em 28 de Março de 2007, detém 

estatutariamente competências na promoção e modernização dos centros 

urbanos;   

2) a Agência se encontra a elaborar um estudo técnico com intuito de implementar 

uma nova imagem de uniformização de esplanadas, mobiliário urbano e 

sinalética comercial para valorização e dinamização do Centro Histórico de 

Leiria; 

3) os comerciantes do Centro Histórico de Leiria demonstram um forte empenho e 

motivação na concretização da renovação da Praça Rodrigues Lobo, através de 

actividades de promoção de eventos por si desenvolvidos; 

4) a aproximação da Agência aos actores do Centro Histórico de Leiria, 

nomeadamente comerciantes e residentes, tem conduzido à auscultação dos 

problemas tendentes à obtenção de melhores práticas e soluções. 

Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, na cidade de Leiria, 

N.I.P.C. 505 181 266, representado pela Presidente Câmara Municipal de Leiria, Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, no uso dos poderes conferidos por deliberação 

camarária de ____/____/____, como primeiro outorgante e a “Agência para a Promoção 

e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós”, adiante 

designada abreviadamente por Agência, pessoa colectiva n.º 508 093 473, com sede na 

Av. Combatentes da Grande Guerra, n.º 43, 3.º andar C, Leiria, neste acto representada 

pela Senhora Dra. Neusa Fernandina Sobrinho Magalhães, na qualidade de Presidente 

da Direcção, com poderes delegados para o acto, como segunda outorgante, é 

celebrado o presente protocolo de parceria, ao abrigo do disposto na alínea m) do n.º 2 
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do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, conjugado com o disposto na 

alínea e) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea c) do n.º 2 do artigo 20.º, ambos da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, o qual se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
Objecto 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de regras destinadas à 

boa colaboração entre o Município de Leiria e a Agência para a Promoção e 

Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós, no que diz 

respeito à intervenção urbana no Centro Histórico da cidade de Leiria. 

Cláusula Segunda 
Objectivo 

O presente protocolo tem por objectivo a intervenção urbana, mediante pintura e 

pequenos arranjos de escassa relevância urbanística, em edifícios localizados no centro 

histórico de Leiria, bem como a colocação de floreiras, na Rua Barão de Viamonte e 

transversais, assinaladas na planta em anexo, tendo em vista a melhoria das condições 

de salubridade e segurança dos espaços públicos. 

Cláusula Terceira 
Obrigações e compromissos do Município de Leiria 

No âmbito do presente Protocolo, o Município de Leiria compromete-se a: 

a) disponibilizar, através da Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana do 

Município de Leiria, apoio técnico na definição e critérios de acompanhamento 

da intervenção no Centro Histórico de Leiria, referentes à escolha de cores a 

utilizar na pintura dos edifícios nele localizados, de acordo com as normas legais 

e regulamentares aplicáveis à área, zelando pelo seu bom estado de 

conservação. 

b)  colocar floreiras para embelezamento do espaço público relativo à área de 

intervenção. 

Cláusula Quarta 
Obrigações e compromissos da Agência 

No âmbito do presente Protocolo, a Agência compromete-se a: 

a) articular com a Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana do Município de 

Leiria e com os proprietários, usufrutuários, arrendatários dos edifícios objecto 

de intervenção, localizados no Centro Histórico de Leiria, facultando todos os 

elementos necessários a uma maior celeridade da mesma.  

b) procurar parceiros que possam patrocinar a pintura dos edifícios.  

c) gerir os patrocínios, aplicando-os na área de intervenção. 

d) participar activamente durante a intervenção recorrendo a formas publicitárias de 

natureza decorativa ou informativa a colocar nos tapumes de protecção dos 
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edifícios, sem prejuízo do competente licenciamento municipal, como forma de 

minimizar os impactos negativos para o comércio no decurso da intervenção 

Cláusula Quinta 
Denúncia e resolução 

1. Qualquer dos outorgantes poderá denunciar o presente protocolo, com a 

antecedência mínima de sessenta dias, mediante carta registada com aviso de 

recepção, salvo se ocorrer incumprimento do mesmo, caso em que a resolução por 

parte da primeira outorgante será imediata. 

2. A denúncia exercida nos termos do número anterior, não extingue os efeitos do 

presente protocolo se estiver em curso qualquer acção, iniciativa ou actividade 

promovida no âmbito do mesmo. 

Cláusula Sexta 
Alterações ao protocolo 

As alterações ao presente protocolo só poderão ser feitas por acordo mútuo das 

partes e mediante adenda, a qual passará sempre a fazer parte integrante do mesmo. 

Cláusula Sétima 
Dúvidas e omissões 

Quaisquer dúvidas e omissões que possam surgir no âmbito de aplicação do presente 

protocolo, deverão ser resolvidas por mútuo consentimento dos outorgantes.  

Cláusula Oitava 
Vigência  

O presente protocolo vigorará desde a sua assinatura, momento a partir do qual 

começa a produzir os seus efeitos, até à conclusão da intervenção no Centro Histórico 

de Leiria. 

*** 

Este protocolo, isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) do 

artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º 

do Código do Imposto do Selo, composto por ________ páginas e por um anexo, que 

dele passa a fazer parte integrante, é feito em duplicado, valendo a cópia como original, 

e devidamente assinado pelas partes, depois de declararem ter lido, compreendido e 

aceite todas as suas cláusulas. 

Leiria, ___________ de _______________ de 2008. 

Pelo Município de Leiria | Isabel Damasceno Campos 

Pel’ Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, 

Batalha e Porto de Mós | Neusa Fernandina Sobrinho Magalhães» 

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

com o conteúdo da minuta do protocolo proposto e autorizar a Senhora Presidente a 

proceder à sua outorga.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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5.3. Direito de preferência. Alienação de fracção, em imóvel abrangido pela área 
crítica de recuperação e reconversão urbanística 
DLB N.º 1182/08 | Presente a informação da Divisão de Habitação e Reabilitação 

Urbana que se transcreve: 

«Assunto: Alienação de fracção em imóvel abrangido pela Área Crítica de 

Recuperação e Reconversão Urbanística. Exercício do direito de preferência 

Trata-se da alienação de uma fracção em imóvel abrangido pela Área Crítica de 

Recuperação e Reconversão Urbanística, sito na Rua de Alcobaça, n.ºs 22,24 e 24 A, 

em Leiria, com o n.º de matriz 4314, correspondente à fracção A, pertencente a Maria 

Adoinda Fernandes Martins de Faria Duarte, que se pretende vender pelo valor de 

€85.000,00, conforme se encontra publicitado no site do programa “Casa Pronta”, 

anúncio n.º 356/2008, sendo o requerente a MSCOL-Sociedade de Mediação Seguros 

Lda. 

O edifício encontra-se inserido na área Crítica e no núcleo histórico de Leiria. 

No actual contexto, considera-se não haver interesse para o Município na 

aquisição da fracção por esta não por em causa nenhum tipo de intervenção prevista 

para o local. 

 Assim, propõe-se que não seja exercido o Direito de Preferência. 

À consideração superior 

5-09-2008 

A chefe de Divisão 

Vitória Mendes» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e concordando com o teor da 

informação prestada pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, em 2008/09/05 

deliberou por unanimidade ratificar o despacho da Senhora Presidente datado de 

2008/09/08 e não exercer o direito de preferência referente à aquisição em causa.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
 Comissão Municipal  de Toponímia 

 

6.1. Toponímia da freguesia de Pousos 
DLB N.º 1183/08 | Proposta, pela Comissão Municipal de Toponímia, a atribuição do 

topónimo Travessa do Pardieiro, na freguesia de Pousos, solicitado pela respectiva 

Junta (ENT. 2008/5965, de 10 de Março), conforme descrição abaixo: 

VIDIGAL 
TRAVESSA DO PARDIEIRO: com início na Rua do Pardieiro sem fim definido. 
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Historial: Denominação proposta em virtude de existir a Rua com igual denominação. 

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

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

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

freguesia de Pousos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.2. Rectificação de topónimo na freguesia de Ortigosa 
DLB N.º 1184/08 | Proposta, pela Comissão Municipal de Toponímia, a rectificação da 

deliberação n.º 67/08, da acta n.º 2, da reunião de 22 de Janeiro, por conter um lapso. 

Assim, onde se lê «RUA MARIA FERREIRA» deverá ler-se «RUA DA MARIA 

FERREIRA». 

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

com a rectificação proposta. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
 Departamento de Desenvolvimento Económico,  Espaços Verdes e  

Ambiente  

 
7.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Promoção do 
Desenvolvimento 
7.1.1. Publicidade (intenção de remoção) 
DLB N.º 1185/08 | No seguimento do processo de licenciamento de publicidade, foi o 

local de afixação visitado pelos Fiscais Municipais, tendo estes constatado que a 

publicidade permanece afixada, sem o licenciamento prévio por este Município. Assim, 

propõe-se que a Câmara delibere no sentido de ordenar a intenção de remoção, nos 

termos do artigo 20.º, dos n.º 2, 3 e 4 do Regulamento Municipal de Publicidade, 

notificando os requerentes, nos termos e para os efeitos dos artigos 100.º e 101.º do 

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 

Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, 

(audiência de interessados), a seguinte entidade: 

Registo Entidade Tipo de Publicidade Localização da 
Publicidade 

Ent. 
10393/02 

Albérico Augusto Coelho – 
Restaurante “O Coelho” 

Dois toldos; 
Um alpendre;  
Um anúncio luminoso 
biface;  
Uma placa biface; 
Dois corta-ventos 

E. N. 109, Ponte da Pedra, 
Regueira de Pontes 

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

manifestar a intenção de ordenar a remoção dos suportes publicitários supra 
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mencionados, em cumprimento do artigo 20.º, dos n.º 2 e 3 do Regulamento Municipal 

de Publicidade, uma vez que os suportes publicitários afixados não se encontram 

licenciados.  

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

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

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

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

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

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

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

 

7.1.2. Publicidade. Rectificação de deliberação de 2008/02/07 
DLB N.º 1186/08 | Presente, pelo Sector de Licenciamentos Diversos, proposta de 

rectificação da deliberação n.º 157/08, de 7 de Fevereiro, cujo teor se encontra 

incorrecto. 

Assim, onde se lê «Clarilivros-Serviços de Contabilidade, Lda» e «R. Tomé 

Pires, Lt. 3-r/c Esq.- Cruz D`Areia; 2410-053 Leiria» deverá ler-se, respectivamente 
«Elsa Margarida da Costa Marcelo» e «Av. Francisco Sá Carneiro, Lt 6, r/c, Marrazes». 

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

o teor da deliberação conforme indicado. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.3. Remoção de publicidade (decisão final) 
DLB N.º 1187/08 | No seguimento das deliberações tomadas por esta Câmara 

Municipal manifestando intenção de ordenar a remoção de publicidade afixada sem 

prévio licenciamento, foram os responsáveis notificados do teor dessa deliberação para 

exercerem o direito de audição, nos termos dos artigo 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo. Não o tendo feito ou não tendo sido atendidos os 

argumentos invocados, são de novo, presentes os processos a seguir indicados, 

propondo-se que a Câmara, ao abrigo do disposto no artigo 20.º, n.º 2, alínea a), 3, 4 e 

5 do Regulamento Municipal de Publicidade delibere ordenar a remoção da publicidade 

afixada sem prévio licenciamento, pelos mesmos motivos constantes das deliberações 

anteriores: 

Registo Entidade 
responsável 

Delib. da 
int. de 

remoção 
(data) 

Data de 
visita ao 

local 

Tipo de 
Publicidade 

Localização da 
Publicidade 

Observ. 

Ent. 
07/21441 

Comumspace, 
Lda 

2008/07/22 2008/06/
24 
(Fiscais 
Municipa
is) 

Painel 
publicitário 

R. Capitão 
Mouzinho de 
Albuquerque - 
Leiria 

Exerceu o 
direito de 
audição, 
através do 
Ent. 19113/08, 
não tendo o 
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pedido sido 
deferido.  

Ent. 
07/13473 

Comumspace, 
Lda 

2008/05/27 Participa
ção da 
Fiscaliza
ção nº 
8945 de 
2008/01/
08 

Painel biface  Estrada do 
Hipermercado 
Continente 
(entrada do IPL) - 
Leiria 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 10809 
de 2008/06/20 

Ent. 
06/19250 

António & 
António, Lda 

2008/05/27 Participa
ção da 
Fiscaliza
ção nº 
9524 de 
2008/05/
12 
 

Anúncio 
luminoso 
perpendicula
r biface 

Av. Combatentes 
da Grande 
Guerra, 41-43 A, 
Leiria 

Exerceu o 
direito de 
audição, pelo 
Ent. 15159/08, 
não tendo o 
pedido sido 
deferido, com 
base em novo 
parecer do 
DPU. 

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

remoção da publicidade e respectivos suportes supra mencionados, no prazo de oito 

dias, em cumprimento do artigo 20.º, n.º 2, alínea a) e 3 do Regulamento Municipal de 

Publicidade, pelos mesmos motivos constantes das anteriores deliberações da intenção 

de ordenar a remoção, uma vez que se mantêm afixados sem prévio licenciamento, 

bem como pelos motivos invocados no novo parecer do Departamento de Planeamento 

e Urbanismo, que deverá ser transmitido ao requerente António & António, Lda.. O não 

cumprimento dentro do prazo fixado, implicará que seja a Câmara a promover a 

remoção dos mesmos, sendo os infractores responsáveis pelo pagamento de todas as 

despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4 e 5 do citado artigo 20.º, do mesmo 

Regulamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.4. Anulação de guias de recebimento 
DLB N.º 1188/08 | Presente proposta de anulação de guias de recebimento de taxas, 

não pagas e emitidas no seguimento do deferimento dos respectivos pedidos de 

licenciamentos, de acordo com a tabela infra: 

Entidade N.º da 
Guia 

Valor: € Objecto do 
Pedido: 

Motivo da Anulação 

Patrícia Gameiro 
Baptista 

27505/07 12,04 Emissão de Mapa 
de Horário de 
Funcionamento 

O estabelecimento encontra-se encerrado, 
conforme informação da Fiscalização de 
2008/09/03. 

Essilor Portugal – 
Sociedade 
Industrial de 
Óptica, Lda 

17744/08 38,46 Acção Promocional A acção promocional não se realizou. 

Táxis Guarita, 
Lda 

19867/08 
e 
19868/08 

32,46 
e 
32,46 

Substituição de 
Veículo de Táxi 

Foram aplicadas taxas erradas e foi emitido 
novo documento de receita nº 20552/08, no 
valor total de €120,00. 

Comumspace, 
Lda 

21296/08 286,68 Licenciamento de 
Publicidade 

Foi aplicada taxa errada e foi emitido novo 
documento de receita nº 21487/08, no valor de 
€1.421,16  

CRH, S. A .  21742/08 286,68 Acção Promocional Foi aplicada taxa errada e foi emitido novo 
documento de receita nº 21800/08, no valor de 
€38,46. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade anular as 

guias de recebimento mencionadas na tabela supra, conforme os motivos aí expostos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

7.1.5. Anulação de guia de recebimento e respectivas certidões de dívida 
DLB N.º 1189/08 | Presente a carta de RUFINO JOAQUIM ALVES PINTO, residente no 

lugar de Eiró Castelões, datada de 2008/06/06, recebida no Sector de Execuções 

Fiscais, a solicitar a desistência dos lugares de terrado n.º 267/268, que ocupava no 

Mercado de Falcão de Têxteis, por dificuldade económica, com efeitos a partir de Junho 

de 2008, inclusive.  

Contudo, tinha já sido emitida a guia de recebimento n.º 16107/08, de 20 de 

Junho, no valor de €173,04, bem como a correspondente certidão de dívida n.º 233/08, 

na mesma data, uma vez que o Sector de Mercados e Feiras não tomou conhecimento 

da referida carta atempadamente, por o seu registo de entrada ter sido efectuado em 

2008/07/04. 

Assim, propõe-se a anulação da guia de recebimento n.º 16107/08, de 20 de 

Junho, no valor de €173,04, e a certidão de dívida n.º 233/08, em nome de Rufino 

Joaquim Alves Pinto, por ter desistido dos lugares de terrado que ocupava, com efeitos 

a Junho de 2008, inclusive. 

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

guia de recebimento mencionada e a certidão de dívida no montante de €173,04, de 

acordo com os motivos invocados.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

7.1.6. Restituição do valor de guia de recebimento – caça (INT. 10331/08) 
DLB N.º 1190/08 | Presente informação do Sector de Licenciamentos Diversos, datada 

de 2008/09/03, referindo que, por lapso, foi emitida a guia de recebimento n.º 15889/08, 

de 19 de Junho, no valor total de €15,21, em nome de Mário do Carmo Gaspar, para 

pagamento da renovação da carta de caçador n.º 534974.  

Contudo, referiu-se que deveria ter sido cobrado apenas o valor de €0,25, 

correspondente ao custo do impresso da carta, uma vez que não se tratava de 

renovação da carta mas de substituição de documento, por o titular da mesma não ter 

completado 60 anos de idade. 

Assim, propôs-se a restituição ao Senhor Mário do Carmo Gaspar do valor de 

€15,21, por ele pago indevidamente. 

Daqui resulta que o valor de €10,72 será restituído através de Operações não 

Orçamentais e a importância de €4,49, será restituída através de despesa orçamental, 

rubrica 0103/06020301 – Restituições, tendo para o efeito sido emitida a proposta de 

cabimento n.º 3228/08. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade autorizar 

a restituição ao Senhor Mário do Carmo Gaspar do valor total de €15,21, devendo ser 

tomados os procedimentos contabilísticos necessários àquela restituição. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.7. Restituição do valor de guias de recebimento. Metrologia (ENT.19210/08) 
DLB N.º 1191/08 | Presente informação do Técnico de Metrologia, Joaquim Manuel 

Agostinho dos Santos, referindo que, por lapso, foram cobradas as taxas de serviço, de 

forma incorrecta, aos seguintes contribuintes: 

a) MARIA JÚLIA SOUSA CORDEIRO PEREIRA – guia de recebimento n.º 

21228/08, de 20 de Agosto, no valor de €53,85 para pagamento do recibo n.º 7893/08, 

relativo à prestação de serviço de metrologia, quando deveria ter sido o valor de €51,15, 

conforme recibo n.º 8013/08. 

b) RALSOLTIN – Comércio de Tintas e Ferragens, Lda. – guia de recebimento n.º 

21314/08, de 21 de Agosto, no valor de €53,85 para pagamento do recibo n.º 8001/08, 

relativo à prestação de serviço de metrologia, quando deveria ter sido o valor de €51,15, 

conforme recibo n.º 8020/08. 

 Assim, propôs-se a restituição a Maria Júlia Sousa Cordeiro Pereira do valor de 

€2,70 e à firma RALSOLTIN – Comércio de Tintas e Ferragens, Lda., do valor de €2,70, 

por as receitas terem sido cobradas a mais. 

Foi ainda presente a informação do Sector de Licenciamentos Diversos (INT. 

2008/10601), referindo que, por lapso, na guia de recebimento n.º 21534/08, de 25 de 

Agosto, da importância de €2,41 foi cobrada como receita orçamental, quando deveria 

ter sido a favor do IPQ (Instituto Português da Qualidade), pelo que se propôs também 

a restituição da referida verba àquele Instituto. 

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

a restituição a Maria Júlia Sousa Cordeiro Pereira, o valor de €2,70 e à firma 

RALSOLTIN – Comércio de Tintas e Ferragens, Lda., o valor de €2,70, devendo ser 

tomados os procedimentos contabilísticos necessários à sua restituição, bem como 

transferir para o IPQ o montante de €2,41, por ter sido arrecadado, por lapso, como 

receita orçamental. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.8. Alteração de local de estacionamento de táxi (ENT. 28116/07) 
DLB N.º 1192/08 | Presente o pedido da firma TRANSPORTES MONTEIRO & 

MONTEIRO, LDA, titular da licença de Táxi n.º 57/2003, em regime de estacionamento 

fixo, no lugar de Vale Gracioso, freguesia de Azoia, a solicitar que lhe seja autorizada a 

mudança daquele local para o da sede da firma que se localiza no lugar de Alcogulhe, 

da mesma freguesia. 
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O pedido foi objecto de parecer das entidades reguladoras da actividade, 

nomeadamente da FPT (Federação Portuguesa de Táxi) ANTRAL SITRA e ainda da 

freguesia de Azoia, ao qual foram favoráveis. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, no uso da competência que lhe é 

conferida pelo n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento do Transporte em Táxis aprovado 

pela Assembleia Municipal em 2002/12/30, deliberou por unanimidade deferir o 

pedido de alteração do local de estacionamento para o lugar de Alcogulhe, freguesia de 

Azoia, mediante o averbamento da licença de táxi n.º 57/2003.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.9. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT. 18675/08) 
DLB N.º 1193/08 | Presente o requerimento do CENTRO POPULAR E RECREATIVO 

DA POCARIÇA, com sede na Rua das Oliveirinhas, no lugar da Pocariça, a solicitar 

licença especial de ruído, para a realização nos dias 29, 30 e 31 de Agosto do corrente 

ano, dos «Festejos de Verão», a ter lugar na Rua das Oliveirinhas, Pocariça, freguesia 

de Maceira, no horário compreendido entre as 20 horas e as 2 horas, do qual consta o 

despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara de 2008/08/27, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2008/08/27 do Senhor Vice-Presidente a deferir o pedido para os dias 29, 

30 e 31 de Agosto do corrente ano, mediante emissão da licença especial de ruído para 

o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão de Ambiente e 
Serviços Urbanos 
7.2.1. Voluntariado Europeu para a Floresta 2008 
DLB N.º 1194/08 | O Projecto «Voluntariado Europeu» teve a participação de 16 

voluntários, jovens europeus, decorreu no Concelho de Leiria de 30 de Junho a 7 de 

Agosto de 2008, através de uma parceria entre o Município de Leiria e a Vertigem – 

Associação para a Promoção do Património tendo como principais objectivos: 

— Prevenção de incêndios florestais; 

— Localização e identificação de depósitos de resíduos ilegais; 

— Realização de acções de limpeza de resíduos sólidos urbanos de pequena 

dimensão em espaços florestais; 

— Realização de acções de limpeza de linhas e água  

A tabela seguinte apresenta a calendarização das acções e o número de 

voluntários envolvidos no projecto «Voluntariado Europeu para a Floresta 2008». 

Calendarização Acção N.º de 
voluntários 

30 de Junho, 1 e 2 de 
Julho 

Colocação de tutores no troço urbano do Rio Lis, previamente 
intervencionado pela DASU/DPEV com a colaboração da 

4 
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Vertigem 
3 Julho Limpeza de resíduos de pequeno porte na Senhora da 

Encarnação 
4 

4 Julho Limpeza de resíduos de pequeno porte na Mata dos Parceiros 8 
7 Julho Limpeza de resíduos de pequeno porte na encosta do Castelo 8 
8 de Julho Limpeza de resíduos nas margens do troço urbano do Rio Lis, 

talude e áreas envolventes e levantamento de situações 
anómalas 

8 

9/10/11 de Julho Recolha de resíduos de pequeno porte no Azabuxo e 
inventariação da flora existente 

8 

14 de Julho Limpeza de resíduos de pequeno porte no Lapedo 6 
30 de Julho Acção de limpeza de resíduos de pequeno porte na Cruz 

D´Areia e Mourã 
8 

4 de Agosto Limpeza do Bairro Sá Carneiro 15 
5/6/7 Agosto Limpeza da Mata dos Marrazes 8 

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

 
 

Ponto oito 
 Divisão da Acção Social e Família 

 

8.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão da Acção Social 
e Família 
8.1.1. Proposta de pagamento de renda das inquilinas:  
a) Idalina Ramos Alves 
DLB N.º 1195/08 | Presente, pela Divisão de Acção Social e Família, proposta relativa à 

inquilina Idalina Ramos Alves, contribuinte n.º 136 601 685, residente na Rua do Chão 

Direito, n.º 17, Bairro Social Casal da Cortiça, freguesia de Barreira, a qual, na presente 

data, regista uma dívida para com o Município no montante de €403,92.  

Atendendo às características psicossociais da inquilina e aos rendimentos de 

que usufrui, propôs a Divisão de Acção Social e Família que a referida dívida seja 

liquidada nos termos indicados pela inquilina através de sua carta (ENTSAC. 2008/37), 

em 18 prestações mensais no valor de €22,44, que deverá ser acrescentado ao valor da 

renda mensal. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea i) do n.º 1 do artigo 13.º e da línea d) do artigo 24.º ambas da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, concordando com a proposta acima transcrita, deliberou por 
unanimidade autorizar o pagamento da dívida, no montante de €403,92, em 18 

prestações mensais no valor de €22,44. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

b) Emília Clemente Silva 
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DLB N.º 1196/08 | Presente, pela Divisão de Acção Social e Família, proposta relativa à 

inquilina Emília Clemente Silva, contribuinte n.º 680 002 022, residente na Rua da 

Esperança, casa n.º 2, Bairro Social Cova das Faias, freguesia de Santa Eufémia, a 

qual, na presente data, regista uma dívida para com o Município no montante de 

€100,56.  

Atendendo às características psicossociais da família e aos baixos rendimentos 

de que usufrui, propôs a Divisão de Acção Social e Família que a referida dívida seja 

liquidada nos termos indicados pela inquilina através de sua carta (ENTFE 2008/3228), 

em 35 prestações mensais no valor de €2,79 e uma no valor de €2,91, que deverá ser 

acrescentado ao valor da renda mensal. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea i) do n.º 1 do artigo 13.º e da línea d) do artigo 24.º ambas da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, concordando com a proposta acima transcrita, deliberou por 
unanimidade autorizar o pagamento da divida, no montante de €100,56, em 35 

prestações mensais no valor de €2,79 e uma no valor de €2,91. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
 Departamento de Cultura,  Desporto e Juventude  

 

9.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Área da Cultura 
9.1.1. Ciclo de conferências sobre arqueologia no concelho de Leiria 
DLB N.º 1197/08 | Presente uma informação da Oficina de Arqueologia - Divisão de 

Museus e Património, do seguinte teor: 

«Nos últimos anos, o Concelho de Leiria e a sua região envolvente tem sido 

objecto de trabalhos arqueológicos, cujos resultados contribuem grandemente para o 

conhecimento da dinâmica de ocupação humana, nas suas dimensões ambientais, 

territoriais, políticas, económicas, sociais e culturais. O conhecimento dos resultados 

desta investigação e das suas condicionantes de realização têm, por sua vez, um 

impacto na vida quotidiana e cultural da população que deve ser reconhecido. Tornam-

se cada vez mais necessárias a divulgação, avaliação e discussão públicas, tendo em 

vista o enriquecimento do conhecimento científico e o seu respectivo retorno social.   

Deste modo, propomos a realização de conferências, apresentadas em sessões 

periódicas, por arqueólogos, e/ou técnicos e investigadores de áreas diversas que 

tenham contribuído para o conhecimento do património arqueológico. Numa perspectiva 

interdisciplinar, privilegiando o debate aberto como forma de intervenção, estas sessões 

serão dirigidas não só à comunidade científica, mas sobretudo a um público generalista, 

com enfoque para os munícipes de Leiria.  
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Apresentamos, em seguida, dois modelos de sessões que poderão realizar-se 

de forma sucessiva e complementar: um ciclo de conferências e um colóquio.  
Os objectivos gerais destes eventos são: 

— promover a formação e a sensibilização dos munícipes de Leiria para as questões 

em torno do Património Local, com especial enfoque para o Património 

Arqueológico; 

— avaliar o impacto dos trabalhos arqueológicos na vida quotidiana dos munícipes; 

— envolver na discussão pública as várias entidades intervenientes nos trabalhos 

apresentados, numa perspectiva de colaboração; 

— apresentar uma abordagem interdisciplinar do Património Local;  

— promover uma visão da actividade arqueológica, em especial a de minimização de 

impactes, como um procedimento corrente e essencial, na valorização do património 

em risco e que deve ser vista como compatível com o desenvolvimento económico e 

urbanístico;  

— enfatizar a importância da investigação científica em torno do Património Local como 

potenciadora do desenvolvimento regional, através da promoção turística e cultural;  

— divulgar os resultados de intervenções arqueológicas que tenham ocorrido no 

Município de Leiria;  

— divulgar os resultados de trabalhos de investigação académica sobre sítios 

arqueológicos e conjuntos de materiais provenientes dos mesmos, no Município de 

Leiria;  

— apresentar novos dados para o conhecimento da dinâmica de ocupação humana no 

Município de Leiria;  

— divulgar a papel do Município enquanto agente potenciador de investigação. 

O ciclo de conferências será constituído por sessões periódicas, sendo cada 

uma organizada em torno de um tema específico. Nesse sentido, o título genérico é 

complementado, a cada sessão, por uma referência ao tema respectivo.  

A acompanhar as apresentações, nos locais da sua realização, propõe-se a 

exposição de peças ou documentos gráficos alusivos aos temas apresentado;  

O ciclo de conferências inicia-se em 28 Setembro de 2008, e prolonga-se até 

Maio de 2009, ao longo de nove sessões mensais.  

Os temas propostos para as nove sessões do primeiro ciclo de conferências são: 

— “Conversas sobre…a Arqueologia em Leiria: do Município às Universidades”, 

comunicações sobre investigação académica realizada com o apoio da Oficina de 

Arqueologia;  

— “Conversas sobre…a Arqueologia de chimpazés”, comunicação sobre trabalho de 

investigação realizado por investigadora do Município com o apoio do mesmo;  
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— “Conversas sobre…a Casa dos Pintores”, comunicações sobre uma experiência de 

intervenção interdisciplinar de reabilitação urbana no Centro Histórico de Leiria 

realizada por diferentes técnicos ao serviço do Município; 

— “Conversas sobre…o Castelo antes do Castelo”, comunicações sobre novos dados 

arqueológicos relativos à ocupação pré-medieval do sítio do Castelo de Leiria; 
— “Conversas sobre…a Praia do Pedrógão: dos Neandertais à estância balnear”, 

comunicações sobre o caso dos sítios arqueológicos da Praia do Pedrógão, como 

exemplo de conjunto de trabalhos de investigação realizados com o apoio do 

Município de Leiria;  
— “Conversas sobre…a cidade em mudança: da Igreja de São Martinho à Praça 

Rodrigues Lobo”, comunicações sobre os dados arqueológicos para a evolução da 

morfologia urbana de Leiria e características da sua população, entre as épocas 

Medieval e Moderna, proporcionados pela intervenção arqueológica na Praça 

Rodrigues Lobo; 
— “Conversas sobre…o Solar dos Athaydes: intervenção arqueológica e projecto de 

arquitectura”, comunicações sobre obras de reabilitação e trabalhos de arqueologia 

no Solar dos Athaydes; 
— “Conversas sobre…Reabilitação Urbana e Arqueologia”, mesa-redonda em torno 

das questões legais e processuais que envolvem trabalhos de arqueologia em meio 

urbano, nomeadamente o Centro Histórico de Leiria; 

— “Conversas sobre…sítios Arqueológicos do Vale do Lapedo”, comunicações sobre 

os resultados das últimas intervenções arqueológicas no Vale do Lapedo. 

Sugere-se a integração da primeira sessão deste ciclo e apresentação destes 

eventos (ciclo de Conferências e Colóquio) no programa de participação da Câmara 

Municipal de Leiria na comemoração das Jornadas Europeias de Património 2008, a 

decorrer nos dias 26, 27 e 28 de Setembro, subordinada ao tema “no património… 

ACONTECE”. 

O colóquio obedece ao modelo formal deste tipo de reuniões e procura, em 

especial, reunir a comunidade científica, promovendo-se a divulgação de resultados e 

de metodologias, a troca de experiências e o debate. 

Este colóquio corresponde a um conjunto de comunicações concentradas em 

dois dias, divididos em quatro sessões correspondentes aos períodos da manhã, e 

tarde, com painéis temáticos a definir. Cada sessão terá períodos de apresentações de 

comunicações, de pausa e debate. A data de realização sugerida é Junho de 2009. 

Contaria com a presença dos oradores que tivessem participado no ciclo de 

conferências e de outros oradores convidados». 

A Câmara tomou conhecimento.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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9.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão de Desporto e 
Juventude 
9.2.1. Apoio para a Deslocação à Taça dos Campeões Europeus de Atletismo - 
Juventude Vidigalense 
DLB N.º 1198/08 | Presente a carta da Juventude Vidigalense (ENT. 2008/17849, de 5 

de Agosto), na qual esta solicita ao Município de Leiria apoio para fazer face às 

despesas de deslocação a Bruxelas, Bélgica, para representar Portugal na Taça dos 

Campeões Europeus, que irá decorrer nos dias 21 e 22 de Setembro de 2008. 

Considerando a evolução quantitativa e qualitativa dos resultados obtidos a nível 

nacional e internacional pelos atletas femininos e masculinos da Juventude Vidigalense; 

Considerando que, em 2007, a equipa de Juniores Masculinos representou 

Portugal na Taça dos Campeões Europeus na Alemanha, classificando-se em primeiro 

lugar, sagrando-se Campeã Europeia por equipas; 

Considerando que neste ano de 2008 a equipa de Juniores Femininos foi 

convidada pela Federação Portuguesa de Atletismo a representar Portugal na mesma 

competição; 

Propôs a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves a atribuição de um apoio 

financeiro no valor total de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), para fazer face às 

despesas de deslocação a Bruxelas, Bélgica, da equipa de Juniores Femininos a fim de 

representar Portugal na Taça dos Campeões Europeus. 

O apoio está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, CAE 

12/040701 (2008-A-198 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto de 

cabimento n.º 3305/08, de 10 de Setembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir à Juventude Vidigalense um 

apoio financeiro no valor total de €1.500, 00 (mil e quinhentos euros), para fazer face às 

despesas de deslocação a Bruxelas, Bélgica, da sua equipa de Juniores Femininos a 

fim de esta representar Portugal na Taça dos Campeões Europeus. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.2.2. P.A.A.J. – Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. Apoio Pontual II / 
Corpo Nacional de Escutas, Escutismo Católico Português. Junta Regional de 
Leiria (Ent.17739/08) 
DLB N.º 1199/08 | Presente uma carta do CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – JUNTA 

REGIONAL DE LEIRIA (ENT. 2008/17739) a oficializar a candidatura ao apoio pontual 

II, do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 
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Para o efeito, propôs a Senhora Presidente que se conceda os seguintes apoios 

financeiros: 

a) no valor máximo de €1.000,00 (mil euros) ao Corpo Nacional de Escutas – Junta 

Regional de Leiria, destinado à actividade «Dia do Baden Powell»; 

b) no valor total máximo de €1.000,00 (mil euros) ao Corpo Nacional de Escutas – 

Junta Regional de Leiria, destinado à actividade «Acampamento de São Francisco 

de Assis»; 

c) no valor total máximo de €700,00 (setecentos euros) ao Corpo Nacional de Escutas 

– Junta Regional de Leiria, destinado à actividade «Acampamento de São Jorge». 

O apoio a atribuir pelo Município de Leiria às actividades «Dia do Baden 

Powell», «Acampamento de São Francisco de Assis» e «Acampamento de São Jorge» 

será concedido em função do número de escuteiros do Concelho de Leiria envolvidos, 

mediante listagem detalhada a facultar pelo Corpo Nacional de Escutas – Junta 

Regional de Leiria. Neste âmbito, por cada escuteiro do Concelho de Leiria envolvido na 

actividade «Dia do Baden Powell» será atribuído o montante de €1,00 (um euro) e por 

cada escuteiro do Concelho de Leiria envolvido nas actividades «Acampamento de São 

Francisco de Assis» e «Acampamento de São Jorge» será atribuído o montante de 

€2,00 (dois euros). 

Esta despesa está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, CAE 

12/040701 (010102/2008/A/212 – PAAJ 2008 - Actividades) e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 3284/08, de 9 de Setembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea a) 

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade atribuir ao Corpo Nacional de Escutas – Junta Regional de Leiria os 

seguintes apoios financeiros: 

a) no valor máximo de €1.000,00 (mil euros), destinado à actividade «Dia do Baden 

Powell»; 

b) no valor máximo de €1.000,00 (mil euros) destinado à actividade «Acampamento de 

São Francisco de Assis» e  

c) no valor máximo de €700,00 (setecentos euros), destinado à actividade 

«Acampamento de São Jorge». 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
9.2.3. P.A.A.J. – Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. Apoio Pontual II. 
Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 1227 da Boa Vista (Ent.19700/08) 
DLB N.º 1200/08 | Presente uma carta do AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS DO 

C.N.E. N.º 1227 DA BOA VISTA (ENT. 19700/08) a oficializar a candidatura ao apoio 

pontual II, do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 
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Para o efeito, propôs a Senhora Presidente que se apoie a actividade 

«Remodelação da Sede de Agrupamento», através da atribuição de um apoio no valor 

de €1.200,00 (mil e duzentos euros), designadamente para fazer face a despesas com 

as divisórias de gesso cartonado com barramento e isolamento. 

Esta despesa está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, CAE 

12/080701 (010101/2008/I/150 – PAAJ 2008 - Investimento) e foi objecto da proposta 

de cabimento n.º 3283/08, de 9 de Setembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea a) 

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade atribuir ao Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 1227 da Boa Vista 

um subsídio no valor de €1.200,00 (mil e duzentos euros), para a actividade 

«Remodelação da Sede de Agrupamento», designadamente para fazer face a despesas 

com as divisórias de gesso cartonado com barramento e isolamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 
 Gabinete de Apoio à Vereadora Dr.ª  Neusa Magalhães 

 
10.1. Semana Europeia da Mobilidade. Dia Europeu sem carros 2008 
DLB N.º 1201/08 | Presente, pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, o 

programa da Semana Europeia da Mobilidade / Dia Europeu Sem Carros, que se realiza 

de 16 a 22 de Setembro, este ano subordinada ao tema «Ar Puro para Todos». 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Dia 16 – Terça-Feira  

Eficiência Energética 

— Acção de formação sobre Iluminação e Eficiência Energética – pelo Grupo INDALUX -  15horas > 
Centro de Interpretação Ambiental 

— Biblioteca na Rua (Hora do Conto e Actividade Surpresa)  
— Demonstração de iniciação à patinagem – Hóquei Clube de Leiria > Fonte Luminosa, das 17horas às 

19h 30min 

Dia 17 – Quarta-Feira 

Mobilidade para Todos 

— Visitas aos percursos do Polis das IPSS  
— Sessão de ginástica das «Classes de Mobilidade» com grupo de idosos da Rede Social > 

Praça Rodrigues Lobo 10h 30min 
— Demonstração de Capoeira, com a Associação de Ginga Camará >  Fonte Luminosa, 15 

horas 
— Biblioteca na Rua (Hora do Conto e Actividade Surpresa) 
— Demonstração de iniciação à patinagem – Hóquei Clube de Leiria > Fonte Luminosa, das 

17horas às 19h 30min 

Dia 18 – Quinta-Feira 

Qualidade do Ar 
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— Actividades de educação e sensibilização ambiental> Centro de Interpretação Ambiental, 
das 9h 30 min/12h 30min às 14 horas/17h 30min (mediante inscrição prévia) 

— Colóquio “Ar Puro para Todos” – em colaboração com a ESTG, às 21horas > Centro de 
Interpretação Ambiental 

— Biblioteca na Rua (Hora do Conto e Actividade Surpresa) 
— Demonstração de iniciação à patinagem – Hóquei Clube de Leiria > Fonte Luminosa, das 

17horas às 19h 30 min 

Dia 19 – Sexta-Feira 

«A Criança…Sempre em Segurança» / Pensar a Floresta 

— Sensibilização para transporte seguro de crianças/equipas de rua - 7h 45min às 10horas > 
Estabelecimentos de ensino e vias públicas  

— Caminhada Temática: «Caminhada em Segurança», 10horas > ruas da cidade de Leiria 
— Colóquio «Pensar a Floresta» – OIKOS, às 21horas > Centro de Interpretação Ambiental 
— Biblioteca na Rua (Hora do Conto e Actividade Surpresa) 
— Demonstração de iniciação à patinagem – Hóquei Clube de Leiria > Fonte Luminosa, das 

17horas às 19h 30min 

Dia 20 – Sábado 

Comércio na Rua 

— Câmara Obscura – MIMO > Largo 5 de Outubro 
— Horário alargado dos estabelecimentos comerciais do Centro Histórico > 19horas às 23horas 
— Biblioteca na Rua (Palhaços e Actividade “Bookcrossing”) > Terreiro, Pátio da Biblioteca 
— Demonstração de iniciação à patinagem – Hóquei Clube de Leiria > Fonte Luminosa, das 

17horas às 19h 30min 

Dia 21 – Domingo 

Desporto para Todos 

— Actividades desportivas com Associações Desportivas/Clubes do Concelho > Rossio de 
Leiria: 

— Demonstrações de Fitness – Maxigym Health Club > Jardim Luís de Camões (palco) das 
15h45 às 17h30 

— Canoagem – ADCR Bairro dos Anjos > Rio Lis, das 9h30/12h30 às 14h30/17h30 
— SegWay – Actividade da ADCR Bairro dos Anjos > frente Banco Portugal, das 9h30/12h30 

às 14h30/17h30 
— Sessões de Yoga – Centro de Yoga de Leiria > Jardim Luís de Camões (palco), das 10h00 

às 12h00 
— Caminhada – ADAL / INATEL > Jardim Luís de Camões 16h30 Concentração 
— Orientação Pedestre, Orientação em BTT, Escola de Orientação - Clube de Orientação do 

Centro > Praça Rodrigues Lobo e Rossio de Leiria, das 10h00 às 18h00 
— Rastreio/Controlo de Saúde + Bike Socorro - Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de 

Leiria > Jardim Luís de Camões, das 9h30 às 19h30 
— Demonstração de iniciação à patinagem e ao hóquei em patins – Hóquei Clube de Leiria > 

Fonte Luminosa, todo o dia  
— I Passeio em Patins da Cidade de Leiria – Hóquei Clube de Leiria > Parque da Cidade, das 

10h00 às 12h00 
— Demonstração de Capoeira – Associação de Capoeira Ginga Camará > Largo do Banco de 

Portugal e Praça Rodrigues Lobo, das 17h00 às 20h00 
— Horário alargado dos estabelecimentos comerciais do Centro Histórico > 10h/13h às 15h/20h 
—  Biblioteca na Rua (Momentos de Poesia, Peddy Paper, Corrida de Livros) > Terreiro, 

Biblioteca, e ZST 
— Feira Temática “Artesanato Urbano e Reciclado” > Fonte Luminosa, das 09h00 às 19h30 

com Animação de rua (2 animadores de Mímica, Sombras, Pinturas faciais, Modelagem de 
balões)  

— Dança da Escola de Dança do Orfeão de Leiria “Estou com Volta de Ar” > Jardim Luís de 
Camões, às 21h00 

— Charretes > Centro Histórico de Leiria, das 15h30 às 20h00 
— I  Encontro de Homens Estátua na cidade de Leiria > Centro Histórico de Leiria  
— Peddy Paper no Centro Histórico de Leiria, das 10h00 às 12h00 
— Encontro “Olhares” Leiria > Largo 5 de Outubro 
— Demonstração de aeromodelismo eléctrico do CALIS – Clube de Aeromodelismo de Leiria  > 
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frente ao Banco de Portugal, das 15h  às 18h00 
— Disponibilização de bicicletas da RTLF > frente ao Edifício da RTLF 

Dia 22 – Segunda-feira 

Na Cidade Sem o Meu Carro 

Actividades Local Horário 
Charretes Ruas da Zona Interdita ao Trânsito 

Centro Histórico 
16h00 às 20h00 

Mesas Pedagógicas Praça Rodrigues Lobo / Zona de 
Cargas e Descargas 

16h00 às 18h00 

Feira das artes e do ambiente Praça Rodrigues Lobo / Zona de 
Cargas e Descargas 

16h30 às 19h30 

Animação de rua 
(2 animadores de Mímica, 
Sombras, Pinturas faciais 

Modelagem de balões) 

Praça Rodrigues Lobo / Zona de 
Cargas e Descargas 

17h30 às 19h30 

Animações com a SIMLIS Praça Rodrigues Lobo / Zona de 
Cargas e Descargas 

14h30 às 19h00 

Animação com a Valorlis Praça Rodrigues Lobo / Zona de 
Cargas e Descargas 

10h30 às 13h00 
14h30 às 19h00 

Mostra de kits de energias 
renováveis com a Enerdura 

10h00 às 12h00 
14h00 às 19h30 

Mostra de Fornos Solares com a 
ESTG 

Praça Rodrigues Lobo / Zona de 
Cargas e Descargas 

10h30 às 12h30 

Visita à Exposição 
FOTONATURIS 

Largo 5 de Outubro Todo o dia 

Mobilis gratuito _________ Todo o dia 
Horário alargado dos 

estabelecimentos comerciais do 
Centro Histórico 

Centro Histórico 10h00 às 21h00 

Campanha de Poupança de 
Energia Eléctrica com a DECO 

Praça Rodrigues Lobo / Zona de 
Cargas e Descargas 

10h00 às 12h00 
14h00 às 19h00 

De 16 a 22 de Setembro 

• Monitorização da qualidade do ar e do ruído ambiente exterior na Carrinha 

Móvel – CML e ESTG  

De 18 a 21 de Setembro 

• Presença de Posto Móvel para colheita de sangue – Centro Regional de Sangue 

de Coimbra > Praça Rodrigues Lobo, das 15horas às 20horas. 

Para o efeito, propôs-se que o Município Leiria assegure o apoio logístico 

necessário à realização das actividades constantes do programa, designadamente: 

a) Cedência e transporte de materiais/equipamento diverso; 

b) Disponibilização de quadros eléctricos em locais a definir, incluindo os respectivos 

consumos de energia eléctrica; 

c) Divulgação da iniciativa através dos meios de que o Município tiver disponíveis; 

d) Procedimentos internos tendo em vista a abertura de concursos de consulta para 

aluguer de serviços de som e iluminação, bem como contratação de animação 

diversa; 

e) Aprovar realização de horas extraordinárias, dos serviços envolvidos, e que sejam 

estritamente necessárias; 
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f) Abertura dos sanitários públicos, sitos no Jardim Luís de Camões, durante o período 

da iniciativa, designadamente, nos dias 19, 20 e 21 de Setembro. Neste âmbito, e 

na sequência da deliberação do dia 2 de Setembro referente ao programa cultural 

«Dizer em Leiria – Paixão pela Vida: A Alegria de ser Franciscano», autorizar a 

cedência dos arrumos para guardar alguns materiais para os espectáculos e para 

guardar cadeiras, nos dias 19 e 20 de Setembro. 

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

e aceitar o programa da Semana Europeia da Mobilidade / Dia Europeu Sem Carros 

2008, aprovando a proposta apresentada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.2. Atribuição de apoios financeiros no âmbito da acção social e família 
DLB N.º 1202/08 | Presente a seguinte tabela para atribuição de apoio financeiro a 

entidades legalmente existentes no concelho: 

Entidade Objecto Atribuição Rubrica Proposta 
de 

cabimento 
n.º 

Junta Diocesana de 
Leiria da Associação 
Católica Internacional 
ao Serviço da 
Juventude Feminina 
(Ent. 18884/2008)  

Apoio para 
desenvolvimento de 
actividades referente a 
2008. 

€2.500,00 2008-A-112 3301/08, de 
10 de 

Setembro 

Fábrica da Igreja 
Paroquial do Souto da 
Carpalhosa 
(Ent. 6229/2008) 

Apoio para obras na 
Igreja do Souto da 
Carpalhosa, zona 
envolvente e 
requalificação do adro. 

€10.000,00 
(pagamento em 
2 tranches: em 

Outubro de 
2008 e 

Fevereiro de 
2009) 

2008-I-60 3303/08, de 
10 de 

Setembro 

Comissão Organizadora 
das 24.ª Jornadas de 
Clínica Geral – 
Medicina Familiar do 
Distrito de Leiria 
(Ent. 17001/2008) 

Apoio para realização 
das 24.ª Jornadas. 

€500,00 2008-A-112 3302/08, de 
10 de 

Setembro 

A Câmara, depois de analisar o assunto, no uso da competência que lhe é 

conferida pelas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade atribuir os apoios financeiros supra referidos às 

entidades constantes no respectivo mapa. 

Os pagamentos ficam condicionados à apresentação de documentos, conforme 

o artigo 89.º da Norma de Controlo Interno, aprovada na reunião ordinária de 27 de 

Novembro de 2007. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.3. Apoio ao Núcleo Ornitológico Telheirense para a realização da 10.ª Expoaves 
DLB N.º 1203/08 | Presente, pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, um 

pedido de apoio do Núcleo Ornitológico Telheirense (Ent. 2008/15679) para a realização 
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da 10.ª Expoaves nos dias 10, 11 e 12 de Outubro de 2008, nas instalações do Grupo 

Cultural e Desportivo Telheirense, sede do Núcleo. 

Associando a Câmara à louvável iniciativa e para colaborar na sua organização, 

propôs-se a atribuição de um apoio financeiro, no valor de €250,00 (duzentos e 

cinquenta euros), ao Núcleo Ornitológico Telheirense. 

O apoio financeiro a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano 

para 2008, rubrica 2008-A-152, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3296/08, de 

10 de Setembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

conceder um apoio financeiro ao Núcleo Ornitológico Telheirense no valor de €250.00 

(duzentos e cinquenta euros) para a realização da 10.ª Expoaves.  

O pagamento fica condicionado à apresentação de documentos, conforme o 

artigo 89.º da Norma de Controlo Interno, aprovada na reunião ordinária de 27 de 

Novembro de 2007. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.4. Atribuição de apoio à Freguesia de Milagres para parque infantil e parque de 
merendas do Ravasco 
DLB N.º 1204/08 | Presente, pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, um 

pedido formulado pela Freguesia de Milagres para apoiar um Parque Infantil e Parque 

de Merendas do Ravasco (Ent. 2008/11312). 

Considerando que um dos objectivos do Município é dotar as freguesias do 

concelho de espaços de lazer adequados, melhorando o nível de qualidade na vida 

local, o que se vai alcançando com a criação dos equipamentos de fruição em tempo de 

lazer; 

Propôs-se à Câmara Municipal de Leiria a atribuição de um apoio financeiro à 

Freguesia de Milagres, no valor de €10.000,00 (dez mil euros) para aquisição de um 

Parque Infantil e Casa de Apoio para o Parque de Merendas do Ravasco. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, 

Rubrica 2006-I-255, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3298/08, de 10 de 

Setembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, no uso da competência conferida pela 

alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade atribuir um apoio financeiro à Freguesia de Milagres no valor de 

€10.000,00 (dez mil euros) para aquisição de uma Parque Infantil e Casa de Apoio para 

o Parque de Merendas do Ravasco. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.5. Centrologis, Centro Logístico do Litoral. Rectificação 
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DLB N.º 1205/08 | Presente proposta de rectificação da deliberação presente na 

reunião de 22 de Julho, cujo teor se encontra incorrecto. 

Assim, onde se lê «€44.660,00 (quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta 

euros)» deverá ler-se «€44.115,00 (quarenta e quatro mil, cento e quinze euros)». 
Desta rectificação decorre a necessidade de fazer-se o estorno no valor de 

€545,00 à proposta de cabimento n.º 2595/08, de 14 de Julho. 

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

rectificação acima referida e autorizar o estorno no valor de €545,00 (quinhentos e 

quarenta e cinco euros) à proposta de cabimento n.º 2595/08, de 14 de Julho. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze 
 Gabinete de Apoio ao Vereador Dr .  Ví tor  Lourenço 

 

11.1. Lista de Despesas do Teatro Miguel Franco. Julho de 2008 
DLB N.º 1206/08 | Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, a nota de 

despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no 

Teatro Miguel Franco, durante o mês de Julho de 2008, que totalizam o valor de 

€3.561,00. 

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

3141/08, de 29 de Julho. 

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

para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €3.561,00, referente às despesas 

efectuadas no Teatro Miguel Franco, suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, 

durante o mês de Julho de 2008, que totalizam o valor de €3.561,00. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.2. Lista de Despesas do Teatro Miguel Franco. Agosto de 2008 
DLB N.º 1207/08 | Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, a nota de 

despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no 

Teatro Miguel Franco, durante o mês de Agosto de 2008, que totalizam o valor de 

€3.579,60. 

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

3141/2008 de 29 de Julho. 

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

para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €3.579,60, referente às despesas 

efectuadas no Teatro Miguel Franco, suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, 

durante o mês de Julho de 2008, que totalizam o valor de €3.579,60. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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11.3. Teatro José Lúcio da Silva  
11.3.1. Inspecção-Geral das Actividades Culturais 
DLB N.º 1208/08 | No passado dia 3 de Junho a Inspecção-Geral das Actividades 

Culturais (IGAC) efectuou uma vistoria ao Teatro José Lúcio da Silva, no âmbito do 

processo de licenciamento definitivo deste equipamento cultural.  

Esta acção inspectiva detectou algumas anomalias que constam do auto de vistoria n.º 

232/2008. A maioria delas são da responsabilidade da empresa construtora, no entanto 

existiam três execuções – as exaradas nos pontos 2, 8 e 13 – que são da 

responsabilidade do Teatro José Lúcio da Silva. 

Dado que, perante a dimensão do equipamento, se tratava de intervenções de pequena 

monta, que careciam de resposta muito rápida e que o Teatro dispõe de autonomia de 

gestão, foi o Teatro José Lúcio da Silva o responsável pela concretização destas 

acções imprescindíveis à superação das questões detectadas, que a não serem 

corrigidas impediriam o Teatro de operar no prazo de 90 dias. 

As verbas necessárias são as seguintes: 

— WC do Café Bar (interno)                             €39,360.00 

— Motor de busca de cena                                 €6,411.00 

— Alteração de cadeiras do camarote                €2,300.00 

       TOTAL                                                                      €48,071.00   
Porém, dada a quebra acentuada das receitas de bilheteira do cinema, não consegue o 

Teatro encontrar os meios necessários para auto financiamento destas benfeitorias. 

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

3364/08, de 12 de Setembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, porque o Teatro José Lúcio da Silva 

não possui as fontes de financiamento necessárias para o efeito e porque está em 

causa o interesse municipal, no uso da competência conferida, deliberou por 
unanimidade atribuir ao Teatro José Lúcio da Silva um apoio extraordinário €48.071,00 

para fazer face aos compromissos assumidos com os investimentos determinados pela 

IGAC. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
11.3.2. Apoio ao Teatro José Lúcio da Silva 
DLB N.º 1209/08 | Presente uma carta (ENT. 2008/20637) da gerência do Teatro José 

Lúcio da Silva sobre a situação económica e financeira do Teatro.  

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

3365/08, de 12 de Setembro.  
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade atribuir ao 

Teatro José Lúcio da Silva um apoio no valor de €50.000.00, para fazer face a diversos 

compromissos de tesouraria.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 
 

Ponto doze 
 Gabinete de Apoio à Vereadora Eng.ª  Isabel  Gonçalves 

 
12.1. Apoio pontual para o III Encontro de Enfermagem do Hospital de Santo 
André 
DLB N.º 1210/08 | Presente o ofício do HOSPITAL SANTO ANDRÉ (ENT. 2008/11415), 

a solicitar um apoio financeiro para ajudar às despesas de utilização do Auditório e 

Camarote Presidencial, sito no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, no âmbito da realização 

do III Encontro de Enfermagem do Hospital de Santo André, a levar a efeito nos 

próximos dias 9 e 10 de Outubro. 

Propôs a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel a atribuição de um apoio financeiro no 

valor de €500,00 (quinhentos euros) para ajudar a custear as despesas referentes à 

utilização do Auditório e Camarote Presidencial. 

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

3309/08, de 10 de Setembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

€500,00 (quinhentos euros), ao Hospital Santo André.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

12.2. Apoio pontual ao Núcleo Sportinguista de Leiria 
DLB N.º 1211/08 | Presente o ofício do NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA (ENT. 

2008/20036, de 8 de Setembro), a solicitar um apoio financeiro para ajudar às despesas 

de deslocação da equipa de Futsal a Ponta Delgada, Açores, para realização da 

primeira eliminatória da Taça de Portugal, a levar a efeito no dia 27 de Setembro. 

Propôs a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves a atribuição de um apoio 

financeiro no valor de €1000,00 (mil euros) para ajudar a custear as despesas de 

alimentação da equipa. 

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

3310/08, de 10 de Setembro. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

€1000,00 (mil euros), ao Núcleo Sportinguista de Leiria.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

12.3. Requalificação do ringue do Polidesportivo de Bidoeira de Cima 
DLB N.º 1212/08 | Presente ofício da JUNTA DE FREGUESIA DE BIDOEIRA DE CIMA 

(ENT. 2008/20058, de 5 de Setembro), com a discriminação dos trabalhos a realizar 

para as obras do campo de futebol e polidesportivo, nomeadamente um muro, vedação 

e pavimento. 

Propôs a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves a atribuição de um apoio 

pontual de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros), para fazer face às citadas despesas. 

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

3307/08, de 10 de Setembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

€25,000 (vinte e cinco mil euros) à Freguesia de Bidoeira de Cima.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

12.4. Protocolo para apoio financeiro à obra de requalificação do complexo 
desportivo da freguesia de Pousos - execução do relvado sintético – campo de 
futebol de 11 e pista de atletismo  
DLB N.º 1213/08 | Presente, pela Senhora Vereadora Eng.ª. Isabel Gonçalves, minuta 

de Protocolo a celebrar entre o Município de Leiria a Freguesia de Pousos, que abaixo 

se transcreve: 
«MINUTA DE PROTOCOLO PARA APOIO FINANCEIRO À OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO 

COMPLEXO DESPORTIVO DA FREGUESIA DE POUSOS - EXECUÇÃO DO RELVADO 

SINTÉTICO – CAMPO DE FUTEBOL DE 11 E PISTA DE ATLETISMO 

Considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 14.º da Lei 

n.º159/99, de 14 de Setembro, as freguesias dispõem de atribuições no domínio da 

cultura, tempos livres e desporto 

Verificando-se que a Freguesia de Pousos, tem como prioridade a construção de 

um Campo de Futebol de 11, com relvado sintético, e requalificação da pista de 

atletismo, integrado no Projecto Global da Requalificação do Complexo Desportivo da 

Freguesia de Pousos.  
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Considerando o que se dispõe no artigo 15.º da Lei n.º159/99, de 14 de 

Setembro, designadamente no n.º 2 desse artigo, que estabelece regras sobre o 

instrumento de colaboração que concretiza a colaboração entre os municípios e as 

freguesias, é celebrado o presente protocolo entre o Município de Leiria, representado 

pela Senhora Presidente da Câmara e a Freguesia de Pousos, representada pelo 

Senhora Presidente da Junta, para execução do relvado sintético no campo de futebol 

de 11 e requalificação da pista de atletismo, integrado no Projecto Global da 

Requalificação do Complexo Desportivo da Freguesia de Pousos, que se rege pelas 

seguintes cláusulas: 

Cláusula primeira 
Objecto do protocolo 

O presente protocolo destina-se a regular a concessão de comparticipação financeira, 

sob a forma de apoio, por parte do Município à Freguesia de Pousos, com vista à 

implementação do relvado sintético – campo futebol de 11, e requalificação da pista de 

atletismo, integrado no Projecto Global da Requalificação do Complexo Desportivo da 

Freguesia de Pousos.  

Cláusula segunda 
Período de vigência do protocolo 

O presente protocolo vigora, para efeitos de apoio financeiro, desde a data da sua 

assinatura até 31 de Dezembro de 2013. 

Cláusula terceira 
Apoio financeiro 

O apoio financeiro a prestar pelo Município de Leiria à Freguesia de Pousos é no 

montante global de €260.268,00 (duzentos e sessenta mil duzentos e sessenta e oito 

euros). 

Cláusula quarta 
Disponibilização do apoio financeiro 

A verba referida na cláusula terceira, será disponibilizada da seguinte forma: 

— uma primeira prestação após o início das obras de requalificação da pista de 

atletismo, no valor de €39.968,00; 

— 9 prestações mensais, iguais e sucessivas no valor de €4.895,56 cada uma, 

vencendo-se a primeira das quais no dia 15 de Abril do próximo ano de 2009, e as 

restantes 8 prestações aos dias 15 de cada um dos 8 meses seguintes, até ao 

final do ano de 2009, perfazendo um total de €44.060,00, as quais serão pagas 

por transferência bancária, para conta que a Freguesia de Pousos indicará; 

— 48 prestações mensais, iguais e sucessivas no valor de €3.671,67 cada uma, 

vencendo-se a primeira no dia 15 de Janeiro de 2010 e as restantes 47 prestações 

aos dias 15 de cada um dos 47 meses seguintes, até ao final do ano de 2013, 

perfazendo um total de €44.060,00 em cada ano. 
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Cláusula quinta 
Obrigações da Freguesia de Pousos 

Constituem obrigações da Freguesia de Pousos: 

a) realizar as obras em conformidade com o respectivo projecto, exercendo os poderes 

que integram a sua qualidade de «dono de obra», nomeadamente tomar as 

iniciativas e respeitar os procedimentos que decorrem dos regimes jurídicos de 

realização de despesas públicas e de empreitadas de obras públicas; 

b) apresentar os documentos comprovativos da realização das despesas realizadas; 

c) permitir a utilização do relvado sintético e pista de atletismo a toda a população 

escolar da freguesia de Pousos, dentro do horário lectivo diurno, através de um 

programa de utilização que constará de protocolo a celebrar; 

d) disponibilizar, para utilização gratuita pela Câmara Municipal de Leiria, ou por 

entidades por esta indicadas, um período de 5 horas semanais, em horário diurno 

(8,30 horas às 17,30 horas) a combinar; 

e) disponibilizar, para utilização gratuita pela Câmara Municipal de Leiria, ou por 

entidades por esta indicadas, um período de 2 horas semanais, em horário nocturno 

(17,30 horas às 24,00 horas) a combinar; 

f) disponibilizar, para utilização gratuita pela Câmara Municipal de Leiria, ou por 

entidades por esta indicadas, de 3 horas durante o fim de semana, no período 

compreendido entre as 8,30 horas e as 24,00 horas a combinar. 

Cláusula sexta 
Acompanhamento e controlo 

A estrutura de acompanhamento e controlo da execução deste protocolo será 

constituída por representantes da Divisão de Desporto do Município de Leiria e por 

representantes da Freguesia de Pousos. 

Cláusula sétima 
Dúvidas e omissões 

1 - As dúvidas de interpretação ou execução deste protocolo, assim como as omissões 

que se torne necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as partes. 

2 - Em tudo o que este protocolo for omisso, aplicar-se-á a legislação geral e específica 

Cláusula oitava 
Imposto do selo 

O presente protocolo está isento de Imposto do Selo, por força do disposto na alínea a) 

do artigo 6.º do Código do Imposto do Selo. 

*** 

Leiria, ____ de _____ de 2008 

Pelo Município de Leiria | Isabel Damasceno Campos 

Pela Freguesia de Pousos | Fernando Rodrigues Antunes» 
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O apoio consta das Grandes Opções do Plano para 2008, rubrica 2007/I/261 e 

foi objecto da proposta de cabimento n.º 3245/08, de 8 de Setembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade: 

a) autorizar a celebração do Protocolo para apoio financeiro da obra de requalificação 

do Complexo Desportivo da Freguesia de Pousos – execução do relvado sintético – 

campo de futebol 11 e pista de atletismo nos termos da minuta supra;  

b) remeter o documento à Assembleia Municipal, para conhecimento, discussão e 

aprovação e 

c) conferir poderes à Senhora Presidente para proceder à sua outorga. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto treze 
 Gabinete de Apoio ao Vereador Eng.º  Fernando Carvalho 

 

13.1. Delegação de competências em juntas de freguesia 
DLB N.º 1214/08 | Presente a minuta de Protocolo de Delegação de Competências a 

celebrar com Juntas de Freguesia, para execução das obras constantes do mapa 

abaixo transcrito. 
“CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

JUNTA DE FREGUESIA DE __________________ 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

OBJECTO : _____________________________________________________ 

Considerando ser convicção desta Câmara Municipal que as juntas de freguesia 

podem, localmente, garantir a prestação de inúmeros serviços de uma forma mais 

rápida e eficaz e com maior racionalização de custos. 

Considerando o que se dispõe no artigo 66.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, designadamente no n.º 1 desse artigo, que permite ser objecto de delegação 

para as juntas de freguesia qualquer das competências dos municípios. 

Considerando o que se dispõe no artigo 15.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, designadamente no n.º 2 desse artigo, que estabelece regras sobre o 

instrumento que concretiza a colaboração entre o município e a freguesia. 

Verificando-se que a Junta de Freguesia de __________ tem como prioridade a 

requalificação dos equipamentos educativos do seu território, é celebrado o presente 

protocolo entre a Câmara Municipal de Leiria, representada pela Senhora Presidente da 

Câmara, e a Junta de Freguesia de _____________, representada pelo Senhor 



1354 (55) 
 

CMLeiria/Acta n.º 19, de 2008.09.16 
Im-DA-15-09_A00 

 

Presidente da Junta, para execução da obra «______________________________», 

que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
Objecto da delegação de competências 

Constitui objecto do presente protocolo a «_______________________________», a 

executar na Freguesia de ______________.  

Cláusula Segunda 
Delegação de competências 

A Câmara Municipal de Leiria delega na Junta de Freguesia de _____________ a 

competência para a realização da obra referida na cláusula primeira, a levar a efeito 

em/na (Freguesia de ______________)/_____________________, assegurando o 

respectivo financiamento, no montante de € ______________ (valor por extenso). 

Cláusula Terceira 
Direitos e obrigações das partes contratantes 

1 – Compete à Câmara Municipal de Leiria: 

a) Prestar apoio técnico à Junta de Freguesia de ____________, sempre que esta o 

solicite, designadamente na execução do projecto e na fiscalização da obra; 

b) Visar os autos de medição, após a execução dos trabalhos; 

c) Processar a transferência para a Junta de Freguesia de __________ da quantia 

acordada, nos termos da cláusula quarta. 

2 – No âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia de ___________ 

exercer os poderes que integram a sua qualidade de dono de obra, nomeadamente : 

a) Tomar as iniciativas e respeitar os procedimentos que decorrem dos regimes 

jurídicos de realização de despesas públicas e de empreitadas de obras públicas e, 

designadamente, a retenção de meio por cento para a Caixa Geral de Aposentações. 

b) A sua execução, de acordo com o projecto existente e com as indicações da 

Fiscalização. 

c) A afixação no local da obra de painel tipo, com a indicação do Dono da Obra, 

Entidade Financiadora, Objecto da Empreitada e Valor do Financiamento. 

Cláusula Quarta 
Transferências de verbas 

1 - As transferências de verbas da Câmara Municipal de Leiria para a Junta de 

Freguesia serão efectuadas mediante a apresentação dos autos de medição e das 

respectivas facturas da obra, confirmados por técnicos da Câmara Municipal de Leiria. 

2 - Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá a Câmara Municipal 

autorizar a concessão de adiantamentos, na observância das disponibilidades 

orçamentais do momento. 

3 - Quaisquer alterações aos projectos e/ou planos de trabalho das obras terão que ser 

previamente aprovadas pela Câmara Municipal. A execução de obras que se afastem, 
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sem motivo justificado, do caderno de encargos ou do programa de trabalhos, poderão 

levar ao não pagamento por parte da Câmara Municipal de Leiria. 

Cláusula Quinta 
Estrutura de acompanhamento e controlo 

A estrutura de acompanhamento e controlo de execução do protocolo será constituída 

pelos representantes do Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de 

Leiria e pelos representantes da Junta de Freguesia de ___________. 

Cláusula Sexta 
Trabalhos a mais 

Caso se torne indispensável proceder à execução de trabalhos a mais ou trabalhos não 

previstos na empreitada, os mesmos deverão ser sempre submetidos a aprovação da 

Câmara Municipal, ficando o respectivo financiamento também assegurado pelo 

Município, até ao limite permitido pela legislação em vigor. 

Cláusula Sétima 
Dúvidas e omissões 

1 - As dúvidas de interpretação ou execução do protocolo, assim como as omissões que 

se torne necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as duas entidades. 

2 - Em tudo o que o presente protocolo for omisso, aplicar-se-á a legislação geral e 

específica. 

Cláusula Oitava 
Imposto do selo 

O presente protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) 

do artigo 6.º do Código do Imposto do Selo. 

ANEXO – MAPA FINANCEIRO 

Freguesia Objecto do Protocolo Valor 
Protocolo 

GOP 2008 Proposta 
de 
Cabimento 

Bidoeira de 
Cima 

Jardim de Infância de Bidoeira de 
Cima – Colocação de vedação 

2.800,00 € 2008-I-344 3252/08 

Colmeias EB1 de Barracão - Beneficiação de 
espaço exterior 

30.000,00 € 2008-I-345 3253/08 

Leiria EB1/Jardim de Infância da Guimarota 
– adaptação de espaço para alunos 
portadores de deficiência física 

9.000,00 € 2008-I-349 3254/08 

Maceira EB1 A-do-Barbas - Beneficiação de 
espaço exterior 

35.000,00 € 2008-I-223 3255/08 

Milagres Jardim de Infância de Milagres – 
Beneficiação das salas de aulas 

40.000,00 € 2008-I-346 3256/08 

Monte Real EB1 de Monte Real - Beneficiação de 
espaço exterior 

25.000,00 € 2008-I-242 3257/08 

Monte 
Redondo 

EB1 de Casal Novo - Adaptação de 
espaço para o ensino Pré-Escolar 

100.000,00€ 2008-I-348 3258/08 

Ortigosa Beneficiação do Jardim de Infância 
de Riba D'Aves 

20.000,00 € 2008-I-347 3259/08 
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Santa 
Catarina da 
Serra 

Jardim de Infância de Pinheiria - 
Beneficiação de espaço exterior 

35.000,00 € 2008-I-216 3260/08 

Santa 
Catarina da 
Serra 

Beneficiação do Jardim de Infância 
de Loureira (1.ª fase) 

53.000,00 € 2008-I-217 3261/08 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

do n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e na alínea c) do n.º 6 do 

artigo 64.º e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 66.º, ambos da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade aprovar a proposta de protocolos em 

epígrafe e submetê-la à Assembleia Municipal para aprovação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

13.2. Mobilis: balanço de três anos de funcionamento 
DLB N.º 1215/08 | Presente pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho a 

informação relativa ao balanço de três anos de funcionamento da carreira circular 

urbana – Mobilis, que fica apensa à presente acta (Anexo C). 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade concordar com o 

aumento da frota do Mobilis de 4 para 6 unidades, a partir de Janeiro de 2009. 

Mais deliberou remeter o assunto para a Divisão Jurídica. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

13.3. Passe 4_18@ESCOLA.TP. Adesão dos transportes públicos colectivos 
urbanos de Leiria de iniciativa municipal 
DLB N.º 1216/08 | Pela Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, foi presente a 

proposta que abaixo se transcreve:  

«Adesão do Município de Leiria ao Passe 4_18@ESCOLA.TP 

O Governo anunciou a criação de um passe escolar para estudantes dos 4 aos 18 anos, 

que beneficia os alunos até ao secundário (4-18 anos), na utilização de transportes 

escolares (urbanos) com tarifas reduzidas (novo passe escolar). Este passe terá como 

principais características as seguintes:  

 • O preço do passe 4_18@ESCOLA.TP terá um desconto de 50 %, arredondado 

aos cinco cêntimos mais próximos, relativamente aos passes mensais de tarifa inteira 

correspondentes (intermodais, combinados e passes de rede ou de linha);  

 • São abrangidos pelo passe 4_18@ESCOLA.TP todos estudantes do ensino não 

superior, dos 4 aos 18 anos, inclusive, que não beneficiem de transporte escolar no 

âmbito do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro;  

 • O passe 4_18@ESCOLA.TP entra obrigatoriamente em vigor em 1 de Setembro 

de 2008;  

 • O passe 4_18@ESCOLA.TP aplica-se a todos os transportes regulados pelo 

Instituto da Mobilidade e Transportes Terrestres (IMTT) e aos transportes de iniciativa 

municipal que venham a aderir ao sistema;  
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 • O cartão que serve de suporte ao passe 4_18@ESCOLA.TP terá imagem 

comum para todo o país numa das faces, podendo esta imagem ser impressa no cartão 

ou em autocolante aposto em cartão de passe já existente;  

 • O custo do cartão corresponde a 50% do preço normal dos cartões de passe 

correspondentes, a suportar pelo requisitante, salvo no caso do aluno já ser possuidor 

de cartão válido de passe corrente, em que este é trocado gratuitamente visando 

alteração de perfil;  

 • O direito ao passe 4_18@ESCOLA.TP é exercido mediante a emissão pela 

Escola do aluno de declaração - segundo modelo anteriormente enviado por E_Mail - de 

que este não beneficia de transporte escolar no âmbito do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 

de Setembro, no ano lectivo a que respeita, e contendo indicação das moradas de 

residência e da Escola, bem como do encarregado de educação. A declaração para o 

operador deverá ser assinada e carimbada e enviada uma cópia ao IMTT, pela escola;  

 • As crianças que completem 6 anos de idade até 31 de Dezembro, são 

dispensadas de apresentar a declaração prevista no número anterior, a qual é 

substituída por documentos que provem a sua idade e residência.  

Ressalta do exposto, que o passe 4_18@ESCOLA.TP entrará em vigor a partir de 1 de 

Setembro, sendo que nos transportes de iniciativa municipal esta resulta de adesão dos 

respectivos Municípios ou operadores municipais, sendo que os operadores de 

transportes serão compensados em função dos descontos concedidos, tendo em conta 

o preço pago pelo cliente e o que seria pago pelo passe correspondente de tarifa inteira, 

ou de criança/de estudante com desconto.  

Os transportes públicos colectivos urbanos em Leiria são resultado de uma concessão à 

Rodoviária do Tejo, que actualmente tem duas vertentes:  

 • As linhas urbanas diametrais, operadas pela Rodoviária do Tejo com total risco 

comercial de exploração;  

 • O serviço mobilis, percurso circular urbano, que funciona com operação da 

Rodoviária do Tejo e risco comercial do Município de Leiria (contrato)  

Considerando que nos transportes de iniciativa municipal é necessária a adesão dos 

respectivos Municípios e que os operadores de transportes serão compensados em 

função dos desconto concedidos, a forma de articulação que melhor servia os 

interesses do Município e da Rodoviária do Tejo passaria por:  

⎯ Adesão formal do Município, aprovada em deliberação de Câmara;  

⎯ Toda a operacionalização da medida passaria pela Rodoviária do Tejo, não só 

porque a empresa já o vai fazer com as carreiras de responsabilidade do IMTT, mas 

porque toda a bilhética das urbanas é da sua responsabilidade e configura-se 

administrativamente complexa a operação de passagem das verbas pela Câmara 

Municipal quando estas são destinadas à Rodoviária.  



1358 (59) 
 

CMLeiria/Acta n.º 19, de 2008.09.16 
Im-DA-15-09_A00 

 

Esta questão está a ser analisada pelos serviços jurídicos do IMTT, para serem 

transmitidas aos parceiros os procedimentos a adoptar e a forma de adesão ao novo 

passe.  

Considerando que as aulas se iniciaram no dia 15 e que é neste dia que se vai 

colocar no terreno a nova rede de transportes públicos colectivos em Leiria, proponho 

que o Município de Leiria adira ao novo passe 4_18@ESCOLA.TP, aguardando-se as 

indicações do IMTT quanto à forma de adesão.  

A Câmara Municipal, considerando que é da competência dos órgãos municipais o 

planeamento e a gestão da rede de transportes regulares urbanos; tal como disposto na 

alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, que estabelece o 

quadro de transferência de atribuições e competências para as autarquias locais, após 

análise do exposto, deliberou por unanimidade aprovar a adesão dos transportes de 

iniciativa municipal ao passe 4_18@ESCOLA.TP 
A deliberação é aprovada em minuta.  

 
13.4. Semana Europeia da Mobilidade / Dia Europeu sem Carros 2008. Alterações 
ao trânsito 
DLB N.º 1217/08 | Reconhecendo a necessidade de se desenvolverem esforços de 

sensibilização dos cidadãos para a utilização de modos de transporte mais sustentáveis 

e de se proporcionar a todos uma cidade mais saudável e mais agradável, a Câmara 

Municipal de Leiria decidiu organizar a Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 22 de 

Setembro, sendo o grande acontecimento da semana o Dia Europeu Sem Carros, na 

segunda-feira, dia 22 de Setembro. 

O perímetro que constitui a Zona Sem Trânsito Automóvel (ZSTA) é limitado 

pelas seguintes vias, nas quais ainda é possível circular: Rua de Alcobaça, Rua 

Comandante João Belo, Largo Marechal Gomes da Costa, Rua João de Deus, Largo 

Alexandre Herculano, Ponte Afonso Zuquete, Rua do Lis, Largo Camilo Castelo Branco, 

Rua Comissão de Iniciativa 1931, Rua Anzebino da Cruz Saraiva, Avenida D. João III, 

Praça do Emigrante, Rua da Europa, Rua Dr. Américo Cortez Pinto, Avenida Heróis de 

Angola, Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, Rotunda da Zona Desportiva, Rua 

Pero Alvito, Avenida Ernesto Korrodi e Rua dos Mártires. 

O fecho dos arruamentos que formam a ZSTA será efectuado durante o dia 20 

de Setembro, entre as 14h00 e as 20h00 e os dias 21 e 22 de Setembro, entre as 

09h00 e as 20h00. 

De acordo com as directivas, quer europeias, quer nacionais, do “Dia Europeu Sem 

Carros”, nos dias referidos apenas podem ter acesso à zona interdita ao trânsito os 

seguintes casos: 

— Veículos de transporte colectivo de passageiros; 

— Veículos sem motor de combustão; 
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— Veículos afectos ao serviço de deficientes motores; 

— Veículos afectos à prestação de socorro urgente e veículos de polícia; 

— Veículos que transportem produtos alimentares perecíveis; 

— Veículos que assegurem a realização de serviços de interesse público 

indispensáveis e urgentes; 

— Veículos de residentes, no sentido de trânsito de saída da área de intervenção; 

— Táxis, desde que utilizem os percursos estabelecidos para os transportes 

colectivos de passageiros; 
— Veículos licenciados ao abrigo da Portaria n.º 959/87, de 26 de Dezembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, no uso da competência conferida pela 

alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade concordar com o exposto, encarregando os Serviços responsáveis de dar 

cumprimento à deliberação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 
13.5. Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de Amor 
com o objecto «EB1 da Coucinheira. Adaptação para criança com mobilidade 
reduzida». Alteração do valor protocolado 
DLB N.º 1218/08 | Após a verificação dos trabalhos necessários para a adaptação do 

espaço para criança com mobilidade reduzida, verificou-se que o montante do protocolo 

tinha sido estabelecido aquém do valor necessário para executar as obras. 

Desta forma propõe-se que o protocolo, com o objecto EB1 da Coucinheira - 

Adaptação para criança com mobilidade reduzida, que foi aprovado em reunião de 

Câmara de 11 de Dezembro de 2007, e em sessão da Assembleia Municipal de Leiria 

de 20 de Dezembro de 2007, com o valor de €5.000,00, seja sujeito a reprogramação 

financeira, de forma a ser dotado com €7.500,00.  

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

3251/08. 

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

alteração do valor constante do Protocolo de Delegação de Competências aprovado em 

sessão da Assembleia Municipal de Leiria de 20 de Dezembro de 2007, conforme acima 

descrito, mantendo-se todas as demais condições.  

Mais deliberou submeter esta proposta de alteração do valor do Protocolo de 

Delegação de Competências à aprovação da Assembleia Municipal.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 
 

Ponto catorze 
 Gabinete de Apoio à Senhora Presidente 
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14.1. Contrato de mandato para a aquisição de equipamentos e intervenções de 
beneficiação no Pavilhão Municipal da Carreira 
DLB N.º 1219/08 | Presente a minuta do Contrato de mandato que abaixo se 

transcreve: 
«CONTRATO DE MANDATO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INTERVENÇÕES DE 

BENEFICIAÇÃO NO PAVILHÃO MUNICIPAL DA CARREIRA 

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 53-F/2006, de 

29 de Dezembro, propõe-se a celebração do contrato de mandato, a seguir transcrito, 

com a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM, com vista à aquisição 

de equipamentos e intervenções de beneficiação no Pavilhão Municipal da Carreira. 
«CONTRATO DE MANDATO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INTERVENÇÕES DE 

BENEFICIAÇÃO NO PAVILHÃO MUNICIPAL DA CARREIRA» 

Considerando que a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM, enquanto 

empresa municipal prossegue o interesse público e tem como objecto social a criação e 

exploração de equipamentos desportivos, de lazer e turismo, sendo que a Câmara 

Municipal de Leiria, com a constituição desta empresa, tem como objectivo a sua 

intervenção nas áreas do desporto, lazer e turismo. 

Assim,  

ENTRE:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da 

República em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara 

Municipal, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por 

Município, Câmara ou 1.º Outorgante; 

E 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 

183 692, com sede no Estádio Municipal de Leiria, porta 7,2400-137 Leiria, Leiria, 

representada neste acto pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José 

Manuel Seabra Benzinho da Silva, e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho 

Empadinhas e Eng. Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos adiante designado 

por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 

Cláusula Primeira 
Objecto 

O presente contrato tem por objecto a definição dos termos e condições de atribuição à 

LEIRISPORT das comparticipações financeiras necessárias à aquisição de 

equipamentos e/ou intervenções de beneficiação na Pavilhão Municipal da Carreira de 

acordo com o definido no plano e orçamento da empresa para 2008.  

Cláusula Segunda 
Âmbito dos investimentos 
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Os equipamentos e intervenções referidas no número anterior constam do plano e 

orçamento aprovado para 2008 para o Pavilhão Municipal da Carreira e visam aumentar 

os níveis de segurança e conforto dos utentes, sendo os seguintes:  

- 1 par de tabelas de alta competição 

- 2 pares de tabelas de utilização escolar, (mini Basquetebol) 

- 3 pares de balizas futsal/andebol 

- 6 pares de redes de balizas 

Cláusula Terceira 
Obrigações da 1.ª Outorgante 

A primeira outorgante compromete-se a comparticipar na aquisição dos equipamentos 

e/ou intervenções previstos na cláusula anterior até ao montante máximo de €16.000,00 

(dezasseis mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

Cláusula Quarta 
Obrigações da 2. ª Outorgante 

A segunda outorgante compromete-se a: 

1. Elaborar o programa de consulta relativo a cada um dos investimentos a realizar; 

2. Realizar as consultas ao mercado, análise das propostas e respectiva adjudicação e 

pagamento;  

3. Garantir o cumprimento das obrigações do fornecedor, legalmente previstas. 

Cláusula Quinta 
Regime de comparticipação financeira 

O pagamento da verba mencionada na Cláusula Terceira será efectuado mediante a 

apresentação de notas de débito acompanhadas das cópias das facturas relativas às 

aquisições e intervenções previstas. 

Cláusula Sexta 
Revisão ou alteração 

A revisão ou alteração do contrato de mandato revestirá a forma de documento escrito, 

assinado por ambas as partes. 

Cláusula Sétima 
Princípio da boa-fé 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato no estrito 

cumprimento dos princípios da boa-fé. 

Cláusula Oitava 
Dúvidas e omissões 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato serão 

resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Nona 
Imposto do selo 
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O presente contrato está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) 

do artigo 6.º, conjugado com o disposto no n.º 1 e na alínea s) do n.º 3 do artigo 3.º, 

ambos do respectivo Código. 

Cláusula Décima 
Vigência 

O presente contrato de mandato vigora de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008. 

Leiria,       de Setembro de 2008 

Pelo Município de Leiria 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Isabel Damasceno Vieira de Campos 

Costa 

Pela LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM 

O Presidente do Conselho de Administração | José Manuel Seabra Benzinho da Silva 

O Administrador | João Paulo Baixinho Empadinhas 

A Administradora | Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos» 

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

3361/08, de 12 de Setembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e ao abrigo do disposto n.º 1 do artigo 

20.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, deliberou por maioria, com os votos de 

abstenção dos Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira, Dra. 

Lucinda Caleira e Dona Célia Arneiro, eleitos pelo Partido Socialista, aprovar o contrato 

de mandato acima transcrito e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua 

assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

14.2. Contrato de mandato para a aquisição de equipamentos e intervenções de 
beneficiação no Pavilhão Municipal Correia Mateus 
DLB N.º 1220/08 | Presente a minuta do Contrato de Mandato que abaixo se 

transcreve: 
«CONTRATO DE MANDATO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INTERVENÇÕES DE 

BENEFICIAÇÃO NO PAVILHÃO MUNICIPAL CORREIA MATEUS 

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 53-F/2006, de 

29 de Dezembro, propõe-se a celebração do contrato de mandato, a seguir transcrito, 

com a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., com vista à aquisição 

de equipamentos e intervenções de beneficiação no Pavilhão Municipal Correia Mateus. 
«CONTRATO DE MANDATO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INTERVENÇÕES DE 

BENEFICIAÇÃO NO PAVILHÃO MUNICIPAL CORREIA MATEUS» 

Considerando que a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM, enquanto 

empresa municipal prossegue o interesse público e tem como objecto social a criação e 

exploração de equipamentos desportivos, de lazer e turismo, sendo que a Câmara 
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Municipal de Leiria, com a constituição desta empresa, tem como objectivo a sua 

intervenção nas áreas do desporto, lazer e turismo. 

Assim,  

ENTRE:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da 

República em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara 

Municipal, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por 

Município, Câmara ou 1.º Outorgante; 

E 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 

183 692, com sede no Estádio Municipal de Leiria, porta 7,2400-137 Leiria, 

representada neste acto pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José 

Manuel Seabra Benzinho da Silva, e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho 

Empadinhas e Eng. Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos adiante designado 

por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 

Cláusula Primeira 
Objecto 

O presente contrato tem por objecto a definição dos termos e condições de atribuição à 

LEIRISPORT das comparticipações financeiras necessárias à aquisição de 

equipamentos e/ou intervenções de beneficiação na Pavilhão Municipal Correia Mateus 

de acordo com o definido no plano e orçamento da empresa para 2008.  

Cláusula Segunda 
Âmbito dos investimentos 

Os equipamentos e intervenções referidas no número anterior constam do plano e 

orçamento aprovado para 2008 para o Pavilhão Municipal Correia Mateus e visam 

aumentar os níveis de segurança e conforto dos utentes, sendo os seguintes:  

- 1 par de tabelas de alta competição 

- 2 pares de tabelas de utilização escolar, (mini Basquetebol) 

- 3 pares de balizas futsal/andebol 

- 6 pares de redes de balizas 

Cláusula Terceira 
Obrigações da 1.ª Outorgante 

A primeira outorgante compromete-se a comparticipar a aquisição dos equipamentos 

e/ou intervenções previstos na cláusula anterior até ao montante máximo de €16.000,00 

(dezasseis mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

Cláusula Quarta 
Obrigações da 2.ª Outorgante 

A segunda outorgante compromete-se a: 

1. Elaborar o programa de consulta relativo a cada um dos investimentos a realizar; 
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2. Realizar as consultas ao mercado, análise das propostas e respectiva adjudicação e 

pagamento;  

3. Garantir o cumprimento das obrigações do fornecedor, legalmente previstas. 

Cláusula Quinta 
Regime de comparticipação financeira 

O pagamento da verba mencionada na Cláusula Terceira será efectuado mediante a 

apresentação de notas de débito acompanhadas das cópias das facturas relativas às 

aquisições e intervenções previstas. 

Cláusula Sexta 
Revisão ou alteração 

A revisão ou alteração do contrato de mandato revestirá a forma de documento escrito, 

assinado por ambas as partes. 

Cláusula Sétima 
Princípio da boa-fé 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato no estrito 

cumprimento dos princípios da boa-fé. 

Cláusula Oitava 
Dúvidas e omissões 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato serão 

resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Nona 
Imposto do selo 

O presente contrato está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) 

do artigo 6.º, conjugado com o disposto no n.º 1 e na alínea s) do n.º 3 do artigo 3.º, 

ambos do respectivo Código. 

Cláusula Décima 
Vigência 

O presente contrato de mandato vigora de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008. 

Leiria,       de Setembro de 2008 

Pelo Município de Leiria 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Isabel Damasceno Vieira de Campos 

Costa 

Pela LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM 

O Presidente do Conselho de Administração | José Manuel Seabra Benzinho da Silva 

O Administrador | João Paulo Baixinho Empadinhas 

A Administradora | Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos» 

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

3362/08, de 12 de Setembro. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e ao abrigo do disposto n.º 1 do artigo 

20.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, deliberou por maioria, com os votos de 

abstenção dos Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira, Dra. 

Lucinda Caleira e Dona Célia Arneiro, eleitos pelo Partido Socialista, aprovar o contrato 

de mandato acima transcrito e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua 

assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

14.3. Contrato para a utilização do Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães 
Pessoa, assinado entre a Leirisport, EM e a União Desportiva de Leiria 
DLB N.º 1221/08 | Pela Senhora Presidente foi dado conhecimento do Contrato para 

Utilização do Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa, celebrado entre a 

Leirisport, EM e a União Desportiva de Leiria, que faz parte integrante desta acta (ANEXO 

D). 

A Câmara tomou conhecimento. 

 
14.4. Pedido de declaração de classificação do Estádio Municipal Dr. Magalhães 
Pessoa como edifício de interesse municipal 
DLB N.º 1222/08 | Presentes os ofícios enviados pela LEIRISPORT, EM, a solicitar a 

emissão de uma declaração a classificar o Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa 

como edifício de interesse municipal, que se transcrevem: 
« Ex.ma Senhora, 

Com vista à apresentação do pedido de isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para o Estádio 

Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa, vimos, por este meio, solicitar a melhor atenção de V. Exa. 

para o que passamos a expor: 

1. Segundo o artigo 11.º (Entidades Públicas Isentas) do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 

(CIMI), estão isentos de imposto municipal «… O Estado, as Regiões Autónomas e qualquer um dos 

seus serviços, estabelecimentos e organismos, ainda que personalizados, compreendendo os institutos 

públicos, que não tenham carácter empresarial, bem como as autarquias locais e as suas associações e 

federações de municípios de direito público.» 

2. O artigo 40º, alínea l), do Estatuto dos Benefícios Fiscais (Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de Julho, revisto 

pelo Decreto-Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho) estipula que estão isentos de pagamento de IMI as 

«sociedades de capitais exclusivamente públicos relativamente aos prédios cedidos a qualquer título ao 

Estado ou a outras entidades públicas, no exercício de uma actividade de interesse público», o que 

poderá ser o caso desta empresa municipal. 

3. Actualmente, estão isentos de pagamento de IMI outros estádios nacionais construídos para a 

realização do UEFA Euro 2004 e que são propriedade de clubes desportivos nacionais ou municípios, 

por se encontrarem classificados como imóveis de interesse municipal, como sejam os estádios da Luz, 

do Dragão, do Bessa ou de Aveiro. 

4. No caso do Estádio Municipal de Leiria, verificam-se as seguintes circunstâncias que entendemos 

constituírem fundamento para a classificação de interesse municipal: 

a. A propriedade em regime de superfície e a gestão do Estádio foram atribuídos pelo Município de 

Leiria à LEIRISPORT - Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM; 
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b. A LEIRISPORT, EM é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente municipais, sendo 

detida a 100% pela Câmara Municipal de Leiria; 

c. A LEIRISPORT, EM tem como um dos seus actuais objectivos estratégicos «fomentar a prática e o 

desenvolvimento da actividade desportiva no Município de Leiria», nos termos do Contrato-

Programa e de Gestão celebrado com o Município de Leiria, o qual foi assinado em 08 de Abril de 

2008. No âmbito de uma orientação clara para o serviço ao munícipe e à região, este objectivo é 

prosseguido através promoção de programas de actividade física e da gestão e exploração das 

infra-estruturas desportivas e de lazer municipais, entre as quais o Estádio Municipal de Leiria 

assume especial relevo; 

d. A gestão que a LEIRISPORT, EM faz do Estádio tem sempre como primeira referência os 

superiores interesses do Município e dos munícipes de Leiria; 

e. A LEIRISPORT, EM desenvolve, assim, actividades de interesse público, relativamente ao Estádio 

e às demais instalações e actividades sob sua gestão; 

f. O Estádio Municipal de Leiria é o único dos dez estádios construídos ou remodelados para o 

UEFA Euro 2004 a dispor de uma pista de atletismo homologada com o Nivel II pela IAAF - 

International Association of Athletics Federations (a federação mundial da modalidade), o que 

permitiu a realização de duas edições da Taça da Europa de Atletismo (2005 e 2008), provas que 

proporcionaram grande notoriedade à Cidade e à Região, a nível nacional e internacional; 

g. Na pista de atletismo do Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa são desenvolvidas 

actividades de natureza social, nomeadamente formação, treinos e provas de atletas de escalões 

juvenis, o que constitui a concretização de uma política activa de investimento, por parte do 

Município, na juventude e no desporto; 

h. A Juventude Vidigalense e a Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos, 

clubes que têm alcançado importantes resultados a nível nacional e que contam com atletas de 

nível internacional, nomeadamente olímpico, desenvolvem quotidianamente no Estádio as suas 

actividades de formação e de treino; 

i. Também as selecções nacionais das várias disciplinas de atletismo têm realizado estágios e 

treinos no Estádio, a par de atletas de outras zonas do país e mesmo estrangeiros; 

j. No Estádio, estão instaladas as sedes sociais da União Desportiva de Leiria, Clube e da 

Associação Distrital de Atletismo de Leiria, entidades que beneficiam ambas do estatuto de 

utilidade pública; 

k. A LEIRISPORT, EM assume com a União Desportiva de Leiria – Futebol, SAD, anualmente, um 

contrato para a utilização do Estádio Municipal de Leiria para a realização de actividades 

desportivas nos principais escalões do futebol português; 

l. Além do UEFA Euro 2004, o Estádio tem acolhido importantes eventos de futebol, como sejam 

jogos oficiais da Selecção Nacional AA e finais da Supertaça Cândido de Oliveira; 

m. No Estádio, têm-se realizado eventos culturais relevantes, nomeadamente concertos de artistas 

nacionais e estrangeiros, bem como exposições de pintura e escultura; 

n. Pela sua arquitectura marcante e pela sua relevância na paisagem urbana de Leiria, o Estádio é 

um edifício emblemático da Cidade e da Região; 

Face ao exposto, a LEIRISPORT, EM vem, por este meio, solicitar à Câmara Municipal de Leiria, na pessoa 

da Ex.ma Senhora Presidente, a classificação do Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa como 

edifício de interesse municipal, a fim de solicitar a isenção do IMI, imposto cuja receita reverte quase 

exclusivamente para o Município de Leiria, que é o accionista único desta empresa. 

Com os melhores cumprimentos, 

Pela LEIRISPORT, EM 

O Presidente do Conselho de Administração  

José Benzinho» 
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e 
«Ex.ma Senhora, 

Na sequência da nossa anterior comunicação sobre este assunto, atendendo à importância do mesmo para 

a empresa e para o Município de Leiria, vimos, por este meio, reiterar a fundamentação do nosso pedido de 

classificação do Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa como Edifício de Interesse Municipal 

com vista à obtenção da isenção, para este, do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), acrescentando, à 

referida fundamentação, um breve histórico da actividade do Estádio que entendemos reforçar esta nossa 

pretensão. 

1. Começamos por recordar o quadro jurídico e fiscal em que surge o pedido de classificação do 

Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa como Edifício de Interesse Municipal: 

a)   Segundo o artigo 11.º (Entidades Públicas Isentas) do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 

(CIMI), estão isentos de imposto municipal «… O Estado, as Regiões Autónomas e qualquer um dos seus 

serviços, estabelecimentos e organismos, ainda que personalizados, compreendendo os institutos públicos, 

que não tenham carácter empresarial, bem como as autarquias locais e as suas associações e federações 

de municípios de direito público.» 

b)   O artigo 40º, alínea l), do Estatuto dos Benefícios Fiscais (Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de Julho, 

revisto pelo Decreto-Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho) estipula que estão isentos de pagamento de IMI as 

«sociedades de capitais exclusivamente públicos relativamente aos prédios cedidos a qualquer título ao 

Estado ou a outras entidades públicas, no exercício de uma actividade de interesse público», o que poderá 

ser o caso desta empresa municipal. 

c)   Actualmente, estão isentos de pagamento de IMI outros estádios nacionais construídos para a 

realização do UEFA Euro 2004 e que são propriedade de clubes desportivos nacionais ou municípios, por 

se encontrarem classificados como imóveis de interesse municipal, como sejam os estádios da Luz, do 

Dragão, do Bessa ou de Aveiro. 

2. No caso do Estádio Municipal de Leiria, verificam-se as seguintes circunstâncias que entendemos 

constituírem fundamento para a classificação de interesse municipal: 

a)   A propriedade em regime de superfície e a gestão do Estádio foram atribuídos pelo Município de 

Leiria à LEIRISPORT - Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM; 

b)   A LEIRISPORT, EM é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente municipais, sendo 

detida a 100% pela Câmara Municipal de Leiria; 

c)   A LEIRISPORT, EM tem como um dos seus actuais objectivos estratégicos «fomentar a prática e 

o desenvolvimento da actividade desportiva no Município de Leiria», nos termos do Contrato-Programa e de 

Gestão celebrado com o Município de Leiria, o qual foi assinado em 08 de Abril de 2008. No âmbito de uma 

orientação clara para o serviço ao munícipe e à região, este objectivo é prosseguido através promoção de 

programas de actividade física e da gestão e exploração das infra-estruturas desportivas e de lazer 

municipais, entre as quais o Estádio Municipal de Leiria assume especial relevo; 

d)   A gestão que a LEIRISPORT, EM faz do Estádio tem sempre como primeira referência os 

superiores interesses do Município e dos munícipes de Leiria; 

e)   A LEIRISPORT, EM desenvolve, assim, actividades de interesse público, relativamente ao 

Estádio e às demais instalações e actividades sob sua gestão; 

f)   O Estádio Municipal de Leiria é o único dos dez estádios construídos ou remodelados para o 

UEFA Euro 2004 a dispor de uma pista de atletismo homologada com o Nivel II pela IAAF - International 

Association of Athletics Federations (a federação mundial da modalidade), o que permitiu a realização de 

duas edições da Taça da Europa de Atletismo (2005 e 2008), provas que proporcionaram grande 

notoriedade à Cidade e à Região, a nível nacional e internacional; 

g)   Na pista de atletismo do Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa são desenvolvidas 

actividades de natureza social, nomeadamente formação, treinos e provas de atletas de escalões juvenis, o 
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que constitui a concretização de uma política activa de investimento, por parte do Município, na juventude e 

no desporto; 

h)   A Juventude Vidigalense e a Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos, 

clubes que têm alcançado importantes resultados a nível nacional e que contam com atletas de nível 

internacional, nomeadamente olímpico, desenvolvem quotidianamente no Estádio as suas actividades de 

formação e de treino; 

i)   Também as selecções nacionais das várias disciplinas de atletismo têm realizado estágios e 

treinos no Estádio, a par de atletas de outras zonas do país e mesmo estrangeiros; 

j)   No Estádio, estão instaladas as sedes sociais da União Desportiva de Leiria, Clube e da 

Associação Distrital de Atletismo de Leiria, entidades que beneficiam ambas do estatuto de utilidade 

pública; 

l)   A LEIRISPORT, EM assume com a União Desportiva de Leiria – Futebol, SAD, anualmente, um 

contrato para a utilização do Estádio Municipal de Leiria para a realização de actividades desportivas nos 

principais escalões do futebol português; 

m) Além do UEFA Euro 2004, o Estádio tem acolhido importantes eventos de futebol, como sejam 

jogos oficiais da Selecção Nacional AA e finais da Supertaça Cândido de Oliveira; 

n)   No Estádio, têm-se realizado eventos culturais relevantes, nomeadamente concertos de artistas 

nacionais e estrangeiros, bem como exposições de pintura e escultura; 

o)   Pela sua arquitectura marcante e pela sua relevância na paisagem urbana de Leiria, o Estádio é 

um edifício emblemático da Cidade e da Região; 

3. O Estádio Municipal de Leiria tem uma história, recente, mas também mais remota, que demonstra 

tratar-se de um edifício de grande importância, a muitos níveis, para o Município, desde há vários anos.  

Com efeito, o Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa foi objecto de obras de 

remodelação e ampliação, realizadas com vista a acolher jogos do UEFA Euro 2004 ™ (Suíça X Croácia, a 

13 de Junho, e Croácia X França, a 17 de Junho).  

A inauguração desta profunda intervenção ocorreu a 19 de Novembro de 2003, com o jogo 

Portugal X Kuwait, que a Selecção Nacional venceu por uns memoráveis 8-0, seguido por um espectáculo 

multimédia. 

O Estádio original tinha sido construído na década de 60 por iniciativa do então Presidente da 

Câmara Municipal de Leiria, o Dr. Manuel Magalhães Pessoa. Foi o primeiro passo para a criação, nesta 

zona da Cidade, de um Parque Desportivo. Em reconhecimento do seu contributo para o desporto no 

Concelho, o Município de Leiria atribuiu, já no início dos anos 70, o seu nome ao Estádio que fez nascer. 

A intervenção inaugurada em 2003 recuperou um espaço com o qual, ao longo de várias décadas, 

os leirienses desenvolveram uma identificação afectiva, por ter sido o palco da dinâmica desportiva de toda 

uma região. A tradição não pôs, no entanto, em causa a inovação, na medida em que o Estádio Municipal é 

uma infra-estrutura de características até aqui inexistentes, embora desde há muito ambicionadas pelos 

responsáveis municipais e, sobretudo, pela população. As soluções técnicas e estéticas adoptadas 

concretizam o arrojo das intenções subjacentes à intervenção. 

Aproveitando-se, de uma forma racional, o que já existia – um Estádio localizado praticamente no centro da 

Cidade, conhecido e valorizado pelos Leirienses –, criou-se uma infra-estrutura dotada de condições de 

excelência não só para o desporto, mas também para o lazer e os serviços. 

Um Complexo desportivo de última geração 
Após a inauguração, o primeiro jogo oficial realizou-se a 11 de Janeiro de 2004, quando a União 

Desportiva de Leiria recebeu o Benfica em jogo da Liga.  

Além dos jogos da União de Leiria, em Setembro de 2004, o Estádio foi palco do jogo Portugal X 

Estónia, de apuramento para o Mundial de 2006. Já em 2007, na fase de apuramento para o UEFA Euro 

2008 ™, disputou-se aqui o jogo Portugal X Arménia. 
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Ainda no plano desportivo, a pista de atletismo – considerada uma das melhores da Europa – 

permitiu que no Estádio Municipal de Leiria se realizasse, a 18 e 19 de Junho de 2005, a Taça da Europa 

da modalidade (1ª Liga – Grupo B), após ter recebido já os Campeonatos Nacionais de Atletismo e os 

Campeonatos Nacionais de Desporto Escolar.  

Em 2008, a prova regressou a Leiria, nos dias 21 e 22 de Junho. Estiveram em competição oito 

selecções no sector masculino (Portugal, Áustria, Bélgica, Bielorússia, Finlândia, Holanda, Noruega e 

República Checa) e oito no sector feminino (Portugal, Bélgica, Espanha, Finlândia, Holanda, Irlanda, 

Lituânia e República Checa), num total de 11 países. A Selecção Portuguesa obteve a pontuação 

necessária para aceder à Superliga Europeia, prova que, em 2009, segundo as notícias mais recentes, irá 

ser disputada precisamente em Leiria. 

Para lá do desporto 

O Estádio Municipal de Leiria foi concebido e construído e está a ser gerido numa perspectiva de 

multifuncionalidade, com diversas valências, para lá da utilização desportiva. Exemplo disso é a importante 

área de eventos, que potencia a utilização quase quotidiana de espaços polivalentes como o auditório, as 

salas de reunião/formação ou as zonas VIP. É a vocação de centro de negócios do Estádio Municipal de 

Leiria. 

Em 2007, realizaram-se no Estádio Municipal de Leiria 195 eventos, que envolveram cerca de 

13.305 participantes e geraram um volume de negócios significativo. Tratou-se de exposições de viaturas, 

festas de empresas (comemoração de aniversários e outras), um concurso de bandas de garagem, 

lançamento de produtos, reuniões comerciais e outras, acções de formação (indoor e outdoor), etc. 

Relativamente a 2006, verificou-se um crescimento de 138% no número de eventos, de 60% no 

volume de facturação, de 67% no número de clientes e de 24% no número de participantes. 

Em 2007, foi lançado um novo produto: as festas de aniversário para crianças assentes no tema 

“Vem Ser Estrela No Teu Dia!”, em simultâneo no Estádio e no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, 

tendo-se realizado 33 festas. 

No âmbito cultural, a LEIRISPORT, EM acolheu no Estádio quatro exposições de pintura e 

escultura. 

Na vertente dos concertos musicais, realizou-se no dia 14 de Junho de 2006, um espectáculo com 

a cantora baiana Daniela Mercury, a que assistiram cerca de 8.000 pessoas. Seguiu-se-lhe, no dia 15 de 

Julho do mesmo ano, um concerto do brasileiro Martinho da Vila, no qual estiveram presentes cerca de 

3.000 espectadores.  

Estes eventos marcaram a entrada da LEIRISPORT, EM numa nova área de negócios, onde se 

pretende continuar a apostar, contribuindo para ampliar oferta de actividades e serviços à disposição de 

clientes, comprovando a capacidade multifuncional do Estádio Municipal de Leiria. 

Já em 2007, a 20 de Outubro, realizou-se no Estádio Municipal de Leiria o concerto de 

encerramento da Campanha “Todos Diferentes, Todos Iguais”, com os Fingertips, David Fonseca, os Gift e 

os UHF. Segundo números da organização, terão estado presentes cerca de 7000 espectadores. 

Em 2008, o Estádio voltou a acolher Martinho da Vila, a 4 de Julho, e, no dia seguinte, Tony 

Carreira, responsável por uma assistência de cerca de 8.000 pessoas. 

Face ao exposto, a LEIRISPORT, EM vem, por este meio, renovar, junto da Câmara Municipal de 

Leiria, na pessoa da Ex.ma Senhora Presidente, o pedido de classificação do Estádio Municipal de Leiria – 

Dr. Magalhães Pessoa como edifício de interesse municipal, a fim de solicitar a isenção do IMI, com efeitos 

retroactivos, dada a circunstância de a actual dinâmica desportiva, social e cultural remontar a 2003, ano de 

conclusão das obras de remodelação e ampliação, mantendo-se até ao presente, com perspectivas de 

continuação no futuro, e ainda atendendo a receita decorrente do imposto em causa reverte quase 

exclusivamente para o Município de Leiria, que é o accionista único desta empresa. 

Com os melhores cumprimentos, 

Pela LEIRISPORT, EM 
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O Presidente do Conselho de Administração 

José Benzinho» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto da alínea m) do 

n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, subscrevendo os motivos 

invocados pela requerente, deliberou por unanimidade classificar o Estádio Municipal 

de Leiria Dr. Magalhães Pessoa como edifício de interesse municipal, situação que 

deve ser considerada com efeitos ao ano de 2003, dado que desde essa data o estádio 

mantém uma enorme dinâmica desportiva, social e cultural.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
14.5. Remuneração dos administradores da Leirisport, EM. Actualização da 
deliberação n.º 128/2006, de 4 de Fevereiro 
DLB N.º 1223/08 | Presente a deliberação n.º 128/2006, relativa à remuneração dos 

membros do Conselho de Administração da Leirisport, EM, a qual se encontra 

desactualizada quanto à situação remuneratória da administradora Eng.ª Isabel Maria 

de Sousa Gonçalves dos Santos. 

A Câmara, deliberou por unanimidade dar conhecimento à Assembleia 

Municipal que a administradora Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos, 

com a entrada em vigor da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, que aprova o regime 

jurídico do sector empresarial local, deixou de auferir a remuneração que lhe havia sido 

atribuída, a partir de 1 de Janeiro de 2007, nos termos e para efeito do disposto no n.º 1 

do artigo n.º 47.º do referido legal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 

Senhora Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta 

(ANEXO 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 

deliberou por unanimidade analisar ainda os seguintes assuntos: 

 

Ponto um 
Concessão da isenção total do pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis à 
Leirisport, EM, referente ao Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa 
DLB N.º 1224/08 | A Leirisport, EM, por carta datada de 9 de Setembro de 2008 e na 

sequência do pedido de classificação do Estádio Municipal de Leiria como edifício de 
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interesse municipal, vem solicitar a concessão da isenção total do pagamento do 

Imposto Municipal sobre Imóveis referente ao Estádio Municipal de Leiria – Dr. 

Magalhães Pessoa, ao abrigo do disposto na alínea n) do artigo 44.º Estatuto dos 

Benefícios Fiscais, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 108/2008, de 26 de 

Junho.  

Analisado o assunto, a Câmara, após ter concedido a classificação de edifício de 

interesse municipal ao Estádio Municipal de Leiria, deliberou por unanimidade 

concordar com a concessão da isenção total do pagamento do Imposto Municipal sobre 

Imóveis à Leirisport, EM referente ao Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães 

Pessoa, a partir da data a que produz efeitos a declaração de Edifício de Interesse 

Municipal e, nos termos da alínea a) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal, para efeitos do 

que dispõe a alínea h) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto dois 
Análise de pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de 
Leiria. Requerente: Nelson Manuel Ferreira Raimundo 
DLB N.º 1225/08 | Presente o requerimento com a entrada n.º 01/33.903, de 27 de 

Novembro, de NELSON MANUEL FERREIRA RAIMUNDO, residente na Rua do Campo 

de Futebol, n.º 35, Garcia, 2430.138 Marinha Grande, no qual requer ao município o 

pagamento de uma indemnização por prejuízos sofridos e orçamentados em €625,61, 

acrescidos do IVA à taxa legal de 17%, em virtude de, no dia 15 de Novembro de 2001, 

pelas 08h15min, quando circulava no seu veículo automóvel de marca e modelo Opel 

Corsa, com a matrícula 29-98-GS, no sentido Picassinos-Telheiro, ter embatido com o 

rodado direito num buraco existente no pavimento da via, tendo entrado em despiste e 

sofrido novo embate em barreira situada fora da faixa de rodagem. 

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

Administrativa a informação n.º 11.CDIA/08, de 12 de Setembro, anexa à presente acta 

e da qual faz parte integrante (ANEXO F) ⎯ sobre a qual recaiu o despacho «Concordo» 

do Senhor Director de Departamento, ⎯ a qual conclui pela proposta de indeferimento 

da pretensão do requerente, nos seguintes termos: 

A. A via onde ocorreu o embate faz parte da rede de estradas e caminhos 

municipais. 

B. O Município de Leiria tem os deveres de vigiar e fiscalizar de forma sistemática, 

adequada e eficaz as condições em que se encontram as estradas e caminhos 

municipais, procedendo à respectiva reparação, conservação e manutenção e 

de sinalizar os obstáculos temporários à circulação rodoviária nas vias 
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municipais, de modo a permitir aos que por lá circulam tomar as precauções 

necessárias para evitar acidentes.  

C. Uma vez que os factos provados não permitem concluir que o buraco se ficou a 

dever a falta ou incúria dos serviços municipais em inspeccionar 

sistematicamente e reparar a estrada ou em sinalizar existência do buraco, pois 

não foi possível estabelecer sequer com que antecipação temporal relativamente 

ao embate o mesmo surgiu, não se mostram cumpridos os requisitos da ilicitude 

e da culpa. 

D. Mas também não se mostra verificado o nexo de causalidade, porquanto os 

danos sofridos no veículo automóvel do requerente não são uma consequência 

normal, típica e provável da existência do buraco. 

E. Considerando que os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das 

autarquias locais são de verificação cumulativa, basta que não se cumpra um 

deles para inexistir a responsabilização do Município de Leiria e consequente 

obrigação de indemnização. 

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

n.º 11.CDIA/08, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por unanimidade 

manifestar a sua intenção indeferir o pedido deduzido por Nelson Manuel Ferreira 

Raimundo e notificar o requerente, nos termos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do 

Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 10 dias e querendo, se 

pronunciar por escrito sobre o projecto de decisão final, informando-o ainda das horas e 

local onde o processo poderá ser consultado.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto três  
Transportes escolares circuitos especiais. Ano lectivo 2008/2009. Concurso 
limitado, circuito n.º 16  
DLB N.º 1226/08 | Presentes as Actas da Comissão de Abertura (I) e de Análise de 

Proposta apresentada no concurso realizado para o transporte de alunos durante o ano 

lectivo 2008/2009 (II), que se transcrevem: 

«Aos onze dias do mês de Setembro do ano de dois mil e oito, nesta cidade de 

Leiria e Departamento de Educação e Acção Social da Câmara Municipal de Leiria, 

pelas catorze horas e trinta minutos, reuniram as Senhoras Célia Cristina Santos 

Rodrigues e Maria Manuela Baptista Vieira e Sofia Pereira, as quais constituem o Júri 

para a análise das propostas apresentadas para os TRANSPORTES ESCOLARES – 

CIRCUITOS ESPECIAIS - ANO LECTIVO 2008/2009 - , conforme convite de 9 de 

Setembro, a fim de procederem ao acto formal de abertura de proposta. 

Apenas apresentou proposta, o concorrente abaixo discriminado: 

 - GUERLENA TÁXIS, LDA 
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Procedeu-se à abertura do invólucro exterior e do que continha a indicação 

exterior de “Documentos”.  

Rubricados e guardados os invólucros e os documentos, procedeu-se à abertura 

da proposta do corrente acima mencionado, que apresentou o seguinte valor: 

Circuito N.º 16 – ESCOLA BÁSICA 2,3/S DE MACEIRA 

Transporte de 3 alunos (1 portador de deficiência *) 

Localidade: Maceirinha – Maceira, EB1 de Costas (Maceira). 

• Quatro viagens por dia 
GUERLENA TÁXIS, LD.ª ............................................................ € 39,00/Dia  

Não havendo mais assuntos a tratar, a Comissão deu por findo o acto 

público encerrando os trabalhos. 

II 
ANÁLISE DE PROPOSTA | RELATÓRIO 

Aos onze dias do mês de Setembro do ano de dois mil e oito, pelas, 16:00 

horas reuniu no Departamento de Educação e Acção Social da Câmara Municipal de 

Leiria, a Comissão de Análise de Propostas do Concurso para Transportes Escolares – 

Circuitos Especiais Concurso Limitado – Ano Lectivo 2008/2009, designada pela Ex.mº 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Vítor Lourenço, em 08/09/2008, para proceder 

à apreciação das propostas admitidas no concurso supra referido, constituída pelos 

Senhores: 

— CÉLIA CRISTINA SANTOS RODRIGUES - Técnica Superior de Educação de 2.ª 

Classe 

— MARIA MANUELA BAPTISTA VIEIRA – Chefe de Secção; 

— SOFIA PEREIRA – Técnica Superior de Educação de 2.ª Classe; 

Presente também a Acta do Acto Público de Abertura de Propostas elaborada 

pela Comissão de Abertura de Propostas, tendo sido admitido o único concorrente 

presente ao concurso.» 

Analisado o processo e tendo como base a legislação em vigor relativa a 

Transportes Escolares - Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro e Portaria n.º 766/84, 

de 27 de Setembro, esta Comissão propõe: 

1. Adjudicar o circuito: 
Circuito n.º 16 - GUERLENA TÁXIS, LDA ......................................... € 39,00/Dia 

Encerrada a reunião, deliberou esta Comissão remeter o processo à 

Câmara Municipal para conhecimento e decisão.» 

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

2656/08, de 17 de Julho. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordando com o proposto no 

relatório da Comissão de Análise acima transcrito, deliberou por unanimidade 
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adjudicar o circuito n.º 16 à GUERLENA TÁXIS, LDA pelo valor diário de € 39,00 (trinta 

e nove euros), incluindo o IVA à taxa legal em vigor. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto quatro 
Apoio para a Realização de Eventos no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria. 
Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos 
DLB N.º 1227/08| Presente a carta da ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E 

RECREATIVA DO BAIRRO DOS ANJOS (ENT. 20035/08, de 5 de Setembro), a 

solicitar apoio para a organização dos eventos a realizar no Complexo Municipal de 

Piscinas de Leiria durante a época 2008/2009. 

Considerando que as actividades a desenvolver serão dirigidas a um público 

diversificado, mediante a temática dos eventos propostos, abrangendo em média cerca 

de 250 participantes cada, propôs-se a atribuição de um apoio financeiro no valor total 

de €5.714, 44 (cinco mil setecentos e catorze euros e quarenta e quatro cêntimos), para 

fazer face às despesas inerentes à utilização do Complexo Municipal de Piscinas de 

Leiria, designadamente na organização dos eventos «Sarau dos Tubarões» (6 de 

Dezembro de 2008), «Sarau dos Golfinhos» (7 de Março de 2009) e «Festival de 

Aniversário» (29 de Março de 2009). 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, 

CAE 12/040701 (2008-A-198 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto da 

proposta de cabimento n.º 3311/08, de 10 de Setembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir à Associação Desportiva Cultural 

e Recreativa do Bairro dos Anjos um apoio financeiro no valor total de €5.714,44 (cinco 

mil setecentos e catorze euros e quarenta e quatro cêntimos), para fazer face às 

despesas inerentes à utilização do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, para a 

organização dos eventos «Sarau dos Tubarões» (6 de Dezembro de 2008), «Sarau dos 

Golfinhos» (7 de Março de 2009) e «Festival de Aniversário» (29 de Março de 2009), 

mediante a apresentação dos respectivos comprovativos de despesa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto cinco 
Apoio para a Realização de Eventos na Piscina Municipal da Maceira - Associação 
Cultural e Recreativa de Maceirinha  
DLB N.º 1228/08 | Presente a carta da ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE 

MACEIRINHA (ENT.19309/08, de 26 de Agosto), a solicitar apoio para a organização 

dos eventos a realizar na Piscina Municipal de Maceira durante a época 2008/2009. 

Considerando que as actividades a desenvolver irão mobilizar em média cerca 

de 120 jovens atletas e 40 adultos e serão dirigidas também ao público em geral e em 

particular aos habitantes da freguesia da Maceira, propôs-se a atribuição de um apoio 

financeiro no valor total de €1.490,48 (mil quatrocentos e noventa euros e quarenta e 

oito cêntimos), para fazer face às despesas inerentes à utilização da Piscina Municipal 

da Maceira, designadamente na organização dos eventos «IV Festival Aquático» (31 de 

Janeiro de 2009) e «Festival de Encerramento» (30 de Maio de 2009). 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, 

CAE 12/040701 (2008-A-198 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto da 

proposta de cabimento n.º 3312/08, de 10 de Setembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir à Associação Cultural e 

Recreativa de Maceirinha um apoio financeiro no valor total de €1.490,48 (mil 

quatrocentos e noventa euros e quarenta e oito cêntimos), para fazer face às despesas 

inerentes à utilização da Piscina Municipal da Maceira, «IV Festival Aquático» (31 de 

Janeiro de 2009) e «Festival de Encerramento» (30 de Maio de 2009), mediante a 

apresentação dos respectivos comprovativos de despesa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto seis 
Apoio na Cedência de Espaços no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, na 
Piscina Municipal da Maceira e na Piscina Municipal da Caranguejeira 
DLB N.º 1229/08| Presente, pela Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, a 

proposta sobre a cedência de espaços para a competição (Natação, Pólo Aquático e 

Natação Sincronizada) às colectividades do concelho, no Complexo Municipal de 

Piscinas de Leiria, na Piscina Municipal da Maceira e na Piscina Municipal da 

Caranguejeira, durante a época 2008/2009, designadamente o número máximo de 

pistas/semana, o número máximo de horas/semana de utilização do ginásio e da sala 

de exercício. 
Complexo Municipal de Piscinas de Leiria: 

ESPAÇOS ENTIDADES 
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AS Académico de Leiria ADCR Bairro dos Anjos ACR Maceirinha 
Plano de Água 

N.º Pistas/semana 
177 (€4.417,92) 128 (€3.194,88) 8 (€199,68) 

Ginásio 
N.º Horas/semana 

6 (€123,96) 6 (€123,96) 1 (€20,66) 

Sala de Exercício 
N.º Horas/semana 

6 (€148,74) 6 (€148,74) 0  

Piscina Municipal da Maceira: 
ENTIDADE ESPAÇO 

ACR Maceirinha 
Plano de Água 

N.º Pistas/semana 
18 (€403,02) 

Piscina Municipal da Caranguejeira: 
ENTIDADE ESPAÇO 

APEE EBCA 
Plano de Água 

N.º Pistas/semana 
8 (€179,12) 

O apoio a efectuar está previsto na Cláusula Quarta (Indemnizações 

Compensatórias) dos Contratos-Programa sobre a Gestão e Exploração do Complexo 

Municipal de Piscinas de Leiria, Piscina Municipal da Maceira e Piscina Municipal da 

Caranguejeira, estabelecidos entre o Município de Leiria e a Leirisport, EM para o ano 

de 2008 e a estabelecer para o ano de 2009, e em conformidade com as Opções do 

Plano para 2008 (2006-A-201 – Indemnizações Compensatórias).  

Foram objecto de proposta de cabimento o Contrato-Programa sobre a Gestão e 

Exploração do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria (n.º 753/08), o Contrato-

Programa sobre a Gestão e Exploração da Piscina Municipal da Maceira (n.º 762/08) e 

o Contrato-Programa sobre a Gestão e Exploração da Piscina Municipal da 

Caranguejeira (n.º 763/08). 

A Câmara depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 1, do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei 

n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99 

de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade apoiar a Associação de Solidariedade 

Académico de Leiria, a Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos 

Anjos, Associação Cultural e Recreativa da Maceirinha e a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da Escola 2,3 Dr. Correia Alexandre, suportando os custos 

relativos à utilização máxima de 300 pistas/semana (em períodos de 45 minutos), de 13 

horas/semana de utilização do ginásio e de 12 horas/semana de utilização para a 

utilização da sala de exercício no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, de 18 

pistas/semana (em períodos de 45 minutos), na Piscina Municipal da Maceira e de 8 

pistas/semana (em períodos de 45 minutos) na Piscina Municipal da Caranguejeira, 

durante a época 2008/2009 (de 1 de Setembro de 2008 a 31 de Julho de 2009). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto sete 
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Apoio para a Realização de Eventos no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria. 
Associação de Solidariedade Académico de Leiria 
DLB N.º 1230/08 | Presente a carta da ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE 

ACADÉMICO DE LEIRIA (ENT.2008/16263, de 14 de Julho), a solicitar apoio para a 

organização dos eventos a realizar no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria 

durante a época 2008/2009. 

Considerando que as actividades a desenvolver serão dirigidas a um público 

diversificado, mediante a temática dos eventos propostos, abrangendo em média cerca 

de 250 participantes cada, propôs-se a atribuição de um apoio financeiro no valor total 

de €5.609,86 (cinco mil seiscentos e nove euros e oitenta e seis cêntimos), para fazer 

face às despesas inerentes à utilização do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, 

designadamente na organização dos eventos «1.º Festival de Tubarões» (13 de 

Dezembro de 2008), «Taça Cidade de Leiria» (24 de Janeiro de 2009), «Maio Mexido 

2008» (22 de Maio de 2009) e «2.º Festival de Tubarões» (13 de Junho de 2009). 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, 

CAE 12/040701 (2008-A-198 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto da 

proposta de cabimento n.º 3306/08, de 10 de Setembro.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir à Associação de Solidariedade 

Académico de Leiria um apoio financeiro no valor total de €5.609,86 (cinco mil 

seiscentos e nove euros e oitenta e seis cêntimos), para fazer face às despesas 

inerentes à utilização do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, para a organização 

dos eventos «1.º Festival de Tubarões» (13 de Dezembro de 2008), «Taça Cidade de 

Leiria» (24 de Janeiro de 2009), «Maio Mexido 2008» (22 de Maio de 2009) e «2.º 

Festival de Tubarões» (13 de Junho de 2009), mediante a apresentação dos 

respectivos comprovativos de despesa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Encerramento da reunião  

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezasseis horas e trinta minutos mandando que, de tudo para constar, se 

lavrasse a presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão Administrativa, 

mandei escrever e subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal___________________________________ 
A Chefe da Divisão Administrativa________________________________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 

                                                                           

 


