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Acta n.º 20/2009 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

Lucinda Gaspar Antunes Caleira. 

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

devidamente justificados. 

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

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

esclarecimentos sobre os processos de obras particulares. 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Paula Sofia Sequeira, Chefe da 

Divisão Administrativa. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  
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 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção do munícipe Senhor Nuno Narciso 

 

O Senhor Nuno Narciso , membro da Associação de Pais da Escola do 1.º ciclo 

dos Andrinos, afirmou saber que os desdobramentos de horários haviam sido 

aprovados pela DREC, levantando-se o problema de saber onde colocar as crianças 

que frequentavam as AEC’s. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço explicou que, em relação ao 

funcionamento da escola, o agrupamento de escolas dos Andrinos falara com a 

Câmara, e em conjunto encontraram a solução para o problema da constituição da 

turma inesperada. No entanto, disse, surgira outra questão que teriam de resolver, 

precisamente a colocação das crianças que frequentam as AEC’s, sendo que a 

responsabilidade da Câmara consistia em encontrar as instalações e a logística. 

A Senhora Presidente reforçou a ideia afirmando que o primeiro problema fora 

criado pela DREC e por ela resolvido, de acordo com a proposta municipal e do 

agrupamento; resolvido este surgiu então o segundo problema, que terá de ser 

resolvido pela Câmara e agrupamento. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro  

 

II – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro questionou se era possível a Câmara emitir 

uma licença de utilização para a construção num loteamento, que não tem alvará. 
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A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves  retorquiu que a informação 

técnica constante do processo ia no sentido de estar tudo em conformidade, ou seja, de 

que o projecto estava com os pareceres favoráveis de todas as entidades e de acordo 

com a deliberação de Câmara tomada por unanimidade que aprovou as alterações ao 

loteamento cujo alvará inicial é de 1988 e informou que a Junta de Freguesia também 

emitira uma declaração favorável, o que levou ao deferimento da pretensão. Esclareceu 

ainda que o processo dizia respeito a um lar de idosos num lote do loteamento da 

Fazarga e o projecto destinava-se à legalização de alterações que o lar lá fez.  

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves  mencionou, de seguida, que o 

Presidente da Junta disse existirem alterações não previstas, o que não poderia ser, 

pelo que a Câmara analisará se existe algum problema na avaliação ou se está tudo 

correcto. 

Por fim, informou que, neste momento, decorria o processo para a emissão de 

um novo aditamento ao alvará, por força da alteração promovida pela própria Junta e 

pelos outros proprietários dos lotes, não tendo ainda sido emitido o aditamento ao 

alvará, respeitante às alterações aprovadas, pelo facto de não terem ainda requerido 

todos os proprietários dos lotes e ainda porque entretanto deu entrada uma reclamação 

de um dos proprietários relativa à titularidade de um dos lotes, o que está em análise 

jurídica.  

Replicando, o Senhor Vereador Dr. Raul Castro  indagou como podia ter sido 

emitida a licença se o alvará não estava legalizado, ao que a Senhora Vereadora Eng.ª 

Isabel Gonçalves disse haver um alvará legalizado, um procedimento que correu todos 

os trâmites legais e que a autorização de utilização terá eficácia com a emissão do 

aditamento ao alvará. 

 

II - A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves  entregou convites para o Torneio de 

Chinquilho, a realizar nos dias 5 e 6 de Setembro. 

 

Intervenção da Senhora Arquitecta Vitória Mendes 

 

A Senhora Arquitecta Vitória Mendes , Chefe da Divisão de Habitação e 

Reabilitação Urbana, apresentou o Plano de Pormenor de S. Romão/Olhalvas (PP1), 

em fase de conclusão, plano esse que tem a área mais afastada do centro da cidade, 

incluindo assim mais espaços verdes e menos edificação. 

 

 

 Ordem do dia   
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DLB N.º 1438/09  | Presente a acta n.º 17, referente à reunião de 21 de Julho, cuja 

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

por  unanimidade aprovar a sua redacção final. 

 

 

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

 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras parti culares  

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 936/98 – Arlindo Francisco da Felicidade 

Barreira 

DLB N.º 1439/09  | De ARLINDO FRANCISCO FELICIDADE BARREIRA, acompanhado 

do pedido apresentado por Maria Alice Duarte Domingues Barreira e Outros, residente 

na Rua do Carvalhal, n.º 17-19, Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, Concelho 

de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para legalização de alteração de um 

edifício misto (comércio e habitação), numa zona definida no Regulamento do Plano 

Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/08/21, com o seguinte teor: 

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

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

Setembro, verifica-se que: 

1. o projecto apresentado não cumpre com o disposto no artigo 59.º do Regulamento 

Geral das Edificações Urbanas, conforme anteriormente indicado na deliberação de 

Câmara de 2000/04/05, em relação ao edifício fronteiro; 

2. não cumpre com o disposto no n.º 2.4.1 do Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto 

(acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada), relativamente à largura das 

escadas agora proposta; 

3. não esclarece quanto ao cumprimento do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de 

Novembro (segurança contra riscos de incêndios em edifícios); 

4. o corte B-B de sobreposições (vermelhos e amarelos) não corresponde com o 

projecto inicialmente aprovado nomeadamente no que se refere ao beirado no lado 

Poente. 

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

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

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

n.º 60/2007, de 4 de Setembro.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/08/21, e face ao 
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disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que 

lhe foi conferida pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, deliberou por  unanimidade 

notificar os requerentes, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo, para no prazo de 30 dias dizerem o que se lhes oferecer 

sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 555/05 – REIS & TORCATO, 

Construtores, Lda. 

DLB N.º 1440/09  | De REIS & TORCATO, CONSTRUTORES, LDA., com sede social na 

Rua Padre Marques de Oliveira, n.º 37, Ulmeiro, freguesia de Santa Catarina da Serra, 

referente ao pedido de licença para construção de um edifício de habitação colectiva, a 

levar a efeito na Rua da Cavada – Serrado do Pinhal, freguesia de Marrazes, cidade de 

Leiria. 

Relativamente ao assunto em causa e tendo em conta o pedido de 

esclarecimentos enviado pelo Sector de Património em 2009/07/24, verifica-se que na 

deliberação de Câmara de 2008/02/19 o presente pedido foi aprovado sendo uma das 

condições de aprovação (n.º 1.3) a cedência de 780,00m2 para o domínio privado do 

Município. A referida condição resulta do parecer emitido pelo Gabinete do Plano de 

Pormenor de Leiria Norte em que o local se insere, emitido em 2005/07/18 constante da 

folha n.º 76. 

Verifica-se no entanto que em situações semelhantes e no sentido da 

implementação do previsto nos estudos do Plano de Pormenor acima indicado; os 

espaços destinados a acertos urbanísticos na envolvente das edificações têm ficado 

afectos ao domínio público. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/08/24, constante do 

respectivo processo (folha 612), deliberou por  unanimidade aprovar a alteração da 

condição n.º 1.3. da deliberação de 2008/02/19, devendo o espaço anteriormente 

indicado para cedência ao domínio privado da Câmara Municipal de Leiria, ser cedido 

ao domínio público para efeitos de posteriores acertos urbanísticos no âmbito do 

referido plano, devendo a emissão da autorização de utilização da edificação em causa 

ficar condicionada à apresentação de certidão da Conservatória rectificada em relação 

ao mesmo, bem como a rectificação dos elementos gráficos de projecto 

correspondentes. 

Mais deliberou  informar a firma requerente, de que se mantêm os restantes 

condicionalismos anteriormente indicados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.3. Processo de obras particulares n.º 466/06 – Paulo Rui Moutinho de Carvalho 

DLB N.º 1441/09  | De PAULO RUI MOUTINHO DE CARVALHO, residente na Avenida 

Marquês de Pombal, n.º 460, 1.º, na freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para reconstrução e alteração de um edifício habitacional e comercial, sito 

na Rua Barão de Viamonte, na freguesia e cidade de Leiria. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/08/13, com o seguinte teor: 

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

apresentou os elementos solicitados através do ofício n.º 13076/08, emitido em 

2008/11/13. Constata-se também que o projecto de arquitectura obteve parecer «Não 

Favorável» emitido pela Direcção Regional de Cultura do Centro.  

Assim e face ao exposto, considera-se não estarem reunidas as condições para 

dar andamento ao processo, pelo que se emite parecer desfavorável, propondo-se o 

indeferimento do pedido 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, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 

de Junho.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/08/13, e face ao 

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

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

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

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

indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 42/07 – E mpreendimentos Hoteleiros do 

Outeiro dos Cepos, Lda. 

DLB N.º 1442/09  | De EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS DO OUTEIRO DOS 

CEPOS, LDA., com sede social na E.N. 109, Outeiro dos Cepos, freguesia de Monte 

Redondo, referente ao projecto de arquitectura para legalização de alteração de um 

estabelecimento comercial para estabelecimento de restauração e bebidas com terminal 

de cozedura (Fracção «A»), sito na Rua Vasco da Gama, n.ºs 19 e 21 e Praça 

Rodrigues Lobo, n.ºs 7, 8, 9 e 10, freguesia e cidade de Leiria, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como (ZEP) - Zona Especial de Protecção do 

Castelo de Leiria e Capela de S. Pedro. 

O proposto visa a alteração de interiores e fachada e que em nada alteram a 

área de implantação ou construção aprovadas inicialmente. 

O pedido encontra-se devidamente instruído e obteve parecer favorável da 

Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 131), da Autoridade de Saúde (folha 133), 
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do Governo Civil (folhas n.º 77 e 78); e favorável condicionado da Divisão de Habitação 

e Reabilitação Urbana (folha 102) e favorável condicionado do Instituto Português do 

Património Arquitectónico (folhas 111 e 112). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/08/18, constante do 

respectivo processo (folha 181), e tendo obtido pareceres favoráveis do IPPAR e 

DHRU, 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 cumprir com o disposto no parecer do IPPAR; 

2.º cumprir com o disposto no parecer da ANPC, do Governo Civil (quanto ao horário 

funcionamento) e da Autoridade de Saúde; 

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

3.1. projectos de especialidade, nomeadamente, projecto de estabilidade, projecto 

acústico, projecto de redes prediais de águas e esgotos aprovados pelos SMAS, 

projecto electromecânico de ascensor; 

3.2. esclarecimentos quanto à necessidade de apresentação de projecto de instalação 

de gás, e projecto eléctrico ou ficha electrotécnica consoante a potência a 

contratar face às alterações propostas (forno); 

3.3. esclarecimentos quanto à necessidade de apresentação de projecto de 

climatização e verificação de comportamento térmico, face ao disposto no 

Decreto-Lei n.º 79/2006 e Decreto-Lei n.º 80/2006, ambos de 4 de Abril; 

3.4. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura rectificado, 

relativamente à pretensão (alteração de estabelecimento comercial para 

estabelecimento de restauração e bebidas com terminal de cozedura). 

Mais deliberou o seguinte: 

a) informar a firma requerente de que, caso pretenda publicidade exterior deverá 

ser requerido o respectivo licenciamento junto do Sector de Licenciamentos Diversos; 

b) transmitir à firma requente o conteúdo dos pareceres emitidos pelas entidades 

consultadas; 

c) após a emissão da licença de utilização deverá ser dado conhecimento ao 

sector de taxas e licenças, do parecer do Governo Civil, no que se refere ao horário de 

funcionamento do estabelecimento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 1114/07 –  Luís Pereira Faustino 

DLB N.º 1443/09  | De LUÍS PEREIRA FAUSTINO, residente na Rua Principal, 345, 

Caxieira, freguesia de Santa Eufémia, referente ao projecto de arquitectura para 
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legalização de alteração e ampliação de um edifício destinado a oficina de reparação, 

stand automóvel e telheiro (abrigo automóvel), sito em Alto do Vieiro, freguesia de 

Parceiros, cidade de Leiria, numa zona definida no Regulamento do Plano Director 

Municipal como Áreas de Terciário. 

O processo obteve pareceres das seguintes entidades: EP – Estradas de 

Portugal, SA (folha 150 e 151), Autoridade de Saúde (folha 105) e Autoridade Nacional 

de Protecção Civil (folha 104). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/08/24, constante do 

respectivo processo (folha 153), 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 deverá sujeitar-se aos condicionalismos que vierem a ser definidos pela EP - 

Estradas de Portugal, SA, decorrentes dos eventuais ajustamentos viários e de acordo 

com o parecer emitido por esta entidade; 

2.º cumprir com o disposto no parecer emitido pela Autoridade de Saúde; 

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

elementos: 

3.1. documento comprovativo emitido pela EP - Estradas de Portugal, SA 

relativamente ao licenciamento dos muros, devendo apresentar o respectivo 

projecto autenticado; 

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

elementos entregues; 

3.3. projecto de arquitectura rectificado de modo que a área indicada corresponda com 

a área constante na Certidão da Conservatória do Registo Predial, tendo em conta 

a cedência de terreno para alargamento da rua, conforme indicado na memória 

descritiva; 

3.4. projecto de segurança contra riscos de incêndios, de acordo com o indicado no 

parecer emitido pela Autoridade Nacional de Protecção Civil. Mais se refere que o 

constante no projecto de segurança contra risco de incêndio dever ser compatível 

com o projecto de arquitectura; 

3.5. projectos de especialidades, incluindo: 

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

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

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

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

empreendimento de acordo com o disposto no artigo 194.º do D.R. 23/95, de 23 de 

Agosto; 
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4.º cumprir com a legislação de carácter ambiental aplicável, nomeadamente a que se 

refere ao ruído, águas, óleos usados, pilhas e acumuladores, e dos efluentes e resíduos 

produzidos; 

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

propriedades confinantes; 

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

danificadas durante a obra; 

7.º caso pretenda publicidade deverá ser requerido o respectivo licenciamento junto 

do Sector de Licenciamentos Diversos. 

Mais deliberou dar conhecimento ao requerente dos pareceres emitidos pelas 

entidades consultadas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1213/07 –  IDIOBIM, Lavagem e 

Manutenção Automóvel, Lda. 

DLB N.º 1444/09  | De IDIOBIM, LAVAGEM E MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL, LDA., 

com sede social na Rua Paulo VI, n.º 89 – A, na freguesia Leiria, referente ao projecto 

de arquitectura para legalização de alteração de um edifício para lavagem e limpeza de 

automóveis no local supra mencionado, acompanhado da informação prestada pelo 

Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/08/13, comunicando que o 

requerente não se pronunciou, em fase de audiência prévia, quanto aos motivos que 

estiveram na origem da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2009/04/14, 

cujo conteúdo lhe foi transmitido através do oficio n.º 4478/09, datado de 2009/04/16. 

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 nas alíneas a) e 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 2009/04/14, transmitidos através do ofício n.º 

4478/09, datado de 2009/04/16. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 195/08 – J.J.A. – Empreendimentos 

Imobiliários, Lda. 

DLB N.º 1445/09  | De J.J.A. – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA., com sede 

social na Av.ª Sá Carneiro, Lote 53, n.º 261, Loja 1.º C, Quinta de Santo António, 

freguesia de Marrazes, Concelho de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para 

construção de um edifício misto (habitação e comércio/serviços) e muros, com 

demolição do existente, a levar a efeito na Estrada da Carreira de Tiro, Marrazes, 
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cidade de Leiria, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como 

Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

O processo obteve parecer favorável emitido pelo Ministério da Defesa Nacional 

– Força Aérea (folha 176). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/08/21, constante do 

respectivo processo (folha 210), 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 ceder uma faixa de terreno ao domínio público para execução dos passeios, 

estacionamento e alargamento do arruamento (lado Poente); 

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

2.1. estimativa de custo e calendarização da obra com indicação da demolição da 

construção existente; 

2.2. termos de responsabilidade dos autores das fichas de segurança contra incêndios; 

2.3. projectos de especialidades; 

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

depósito bancário no valor de €8.000,00, a fim de garantir a reposição de infra-

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

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

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

apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da Câmara 

Municipal.»; 

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

edifício; 

5.º garantir em obra o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de 

Novembro (segurança contra riscos de incêndios em edifícios); 

6.º Garantir em obra o cumprimento das normas técnicas previstas no Decreto-Lei n.º 

163/06, de 8 de Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade 

condicionada. 

7.º previamente à emissão da autorização de utilização deverá: 

7.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio, estacionamento e alargamento da 

via, devendo para o efeito garantir a utilização de materiais idênticos aos 

existentes no local, proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente 

venham a ser danificadas durante a obra e assegurar uma eficiente drenagem de 

águas pluviais junto à berma, devendo os trabalhos ser acompanhados pelos 

Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras Municipais; 
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7.2. apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada em relação à 

área a ceder ao domínio público. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 476/08 – Saul Alfredino Coelho 

DLB N.º 1446/09  | De SAUL ALFREDINO COELHO, residente na Rua da Esperança, 

n.º 23, freguesia de Marrazes, Concelho de Leiria, referente ao projecto de arquitectura 

para legalização de alteração e ampliação (ao nível da cave) de um edifício de 

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

Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade, 

encontrando-se ainda parte inserida em Reserva Ecológica. Verifica-se que as 

alterações propostas não aumentam a área da implantação da moradia, não havendo 

assim interferência com a Reserva Ecológica Nacional. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/08/17, constante do 

respectivo processo (folha 67), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

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

elementos entregues; 

1.2. extracto da Planta de Ordenamento à escala 1:10.000 com indicação precisa do 

local da obra; 

1.3. projectos de especialidades; 

2.º previamente à emissão da autorização de utilização deverá proceder à reposição 

das infra-estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra e 

executar o passeio de acordo com o acima indicado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 788/08 – Nuno Alexandre Antunes das 

Neves 

DLB N.º 1447/09  | De NUNO ALEXANDRE ANTUNES DAS NEVES, residente na 

Travessa da Mata Nacional n.º 18, na freguesia de Pousos, Concelho de Leiria, 

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

edifício habitacional (2 fogos), sito no local supra mencionado, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Baixa Densidade. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/08/19, com o seguinte teor: 
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«Analisado o processo ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

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

Setembro, verifica-se que: 

1.º a área da parcela medida em planta não é coincidente com a área constante na 

Certidão da Conservatória do Registo Predial (a área medida é inferior ao indicado na 

certidão da Conservatória do Registo Predial); 

2.º o projecto apresentado não cumpre com o disposto no n.º 2 do artigo 62.º do 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativamente à profundidade do 

logradouro no lado posterior (mínimo 6,0m); 

3.º não esclarece quanto ao cumprimento do disposto no artigo 67.º do Plano Director 

Municipal, relativamente ao número de lugares de estacionamento dentro da parcela; 

4.º o projecto apresentado é ambíguo relativamente à pretensão dos muros, dado que 

são representados nos elementos gráficos. No entanto na legenda estes são indicados 

como «muros a licenciar posteriormente»; 

5.º o local indicado nas plantas de localização, enquadramento à escala 1:25.000 e 

planta de condicionantes (servidões administrativas e restrições de utilidade pública) 

não se encontra correctamente indicado; 

6.º não apresenta extracto da Planta de Ordenamento à escala 1:10.000 com 

indicação precisa do local da obra a executar; 

7.º não esclarece quanto à aprovação inicial das construções existentes no local, 

conforme solicitado na informação constante na folha 56, não dispondo estes serviços 

de elementos quanto ao respectivo licenciamento. 

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

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

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

n.º 60/2007, de 4 de Setembro.  

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/08/19, e face ao 

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

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

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

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

indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 803/08 –  EUROLEVA, Comércio de 

Equipamentos de Elevação, SA 

DLB N.º 1448/09  | De EUROLEVA, COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO, 

SA, com sede social na Estrada Nacional n.º 1, Alto Vieiro, Apartado 710, freguesia de 
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Parceiros, Concelho de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para legalização de 

ampliação e alteração de dois edifícios, um destinado a comércio/serviços e outro para 

oficina, sitos na Estrada Nacional n.º 1, Alto Vieiro, freguesia de Parceiros, cidade de 

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

Terciário, tendo obtido pareceres das seguintes entidades: EP - Estradas de Portugal, 

SA, Autoridade Nacional de Protecção Civil, Autoridade de Saúde e Freguesia de 

Parceiros. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 20/08/2009, com o seguinte teor: 

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

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

Setembro, verifica-se que: 

1. O projecto foi objecto de parecer por parte da EP – Estradas de Portugal, SA e 

Autoridade Nacional de Protecção Civil, não tendo estas entidades emitido parecer 

favorável; 

2. O projecto apresentado não cumpre com o disposto no artigo 53.º do Regulamento 

do PDM, relativamente ao índice máximo da parcela, sendo este de 0.75, dado que se 

considera de contabilizar a passagem coberta sita no piso 1 do edifício de comércio 

para efeitos de área total de construção; 

3. Não esclarece quanto ao acesso da parcela em questão a partir de caminho público, 

face ao indicado na planta de implantação e uma vez que a confrontação Sul indicada 

na Certidão da Conservatória do Registo Predial não refere caminho; 

4. Não esclarece se os edifícios indicados são destinados à mesma actividade, não 

sendo permitida a construção de mais do que uma edificação por parcela de acordo 

com o indicado no artigo 77.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas; 

5. Não cumpre com o disposto no artigo 1360.º do Código Civil, relativamente aos vãos 

e beirado no lado Poente; 

6. O projecto apresentado prevê lugares de estacionamento «encravados» lado 

Nascente, não podendo os mesmos serem contabilizados para efeitos do disposto nos 

artigos 70.º e 75.º do Regulamento do PDM; 

7. Mais se refere que, analisado o processo antecedente n.º 296/71, verificam-se 

discrepâncias entre o inicialmente aprovado e o indicado no projecto apresentado, 

sendo que a edificação destinada a oficina faz parte de um edifício que não se encontra 

totalmente localizado dentro da parcela em causa; 

8. Face ao indicado no parecer da Freguesia de Parceiros, constata-se a existência de 

um acesso a uma parcela confinante, não sendo esclarecedor quanto à natureza do 

mesmo. 

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

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo n.º 
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24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida 

pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/08/20, e face ao 

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

lhe foi conferida pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, deliberou por  unanimidade  

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

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

indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou  transmitir ao requerente o conteúdo dos pareces emitidos pelas 

entidades consultadas, nomeadamente EP – Estradas de Portugal, SA (folhas 101 e 

103), Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 102), Autoridade de Saúde (folha 

100) e Freguesia de Parceiros (folha 74). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 151/09 –  Primustake, Lda. 

DLB N.º 1449/09  | De PRIMUSTAKE, LDA., com sede social na Urbanização Vale das 

Aveias, Lote 12, R/C, Direito, na freguesia de Parceiros, Concelho de Leiria, referente 

ao projecto de arquitectura para alteração de um estabelecimento comercial (fracção A) 

com mudança de uso para estabelecimento de restauração e bebidas (Churrasqueira 

Comida para Fora), sito no local supra mencionado, inserido num loteamento (processo 

de loteamento n.º 91/79), tendo ainda como antecedente o processo n.º 605/85, 

encontrando-se de acordo com ambos. 

A proposta compreende alterações de fachada e interiores que em nada alteram 

as áreas de implantação ou construção aprovadas inicialmente. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/08/10, constante do 

respectivo processo (folha 82), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no parecer emitido pela Autoridade de Saúde (folha 37); 

2.º cumprir com o disposto no parecer emitido pelo Governo Civil, relativamente ao 

horário de funcionamento (folhas 80 e 81); 

3.º apresentar no prazo de seis meses, os seguintes elementos: 

3.1. projectos de abastecimento de água e drenagem de águas residuais aprovados 

pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento; 

3.2. projecto de ventilação e exaustão de fumos; 
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3.3. esclarecimentos quanto à necessidade de apresentação do projecto de instalação 

de gás; 

3.4. esclarecimentos quanto à necessidade de apresentação do projecto de 

climatização face ao disposto no Decreto-Lei n.º 79/2006, de 4 de Abril; 

3.5. declaração de conformidade regulamentar subscrita por perito qualificado no âmbito 

do SCE – Sistemas de Certificação Energética, de acordo com a alínea f) do n.º 2 

do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 79/2006, de 4 de Abril, se aplicável; 

3.6. termo de responsabilidade do coordenador do projecto nos termos do n.º 1 do 

artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 

60/2007, de 4 de Setembro, devendo ser atestada a compatibilidade entre os 

projectos (arquitectura e especialidades). 

Mais deliberou  dar conhecimento do parecer do Governo Civil ao Sector de 

Taxas e Licenças. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 250/09 –  Joaquim Esperança da 

Fonseca Confraria 

DLB N.º 1450/09  | De JOAQUIM ESPERANÇA DA FONSECA CONFRARIA, residente 

na Rua Principal, n.º 129, Pinheiros, freguesia de Marrazes, Concelho de Leiria, 

referente ao projecto de arquitectura para construção de um edifício destinado a 

churrasqueira, casa de forno e arrumos, a levar a efeito na Travessa Luis Sousa 

Germano, Pinheiros, freguesia de Marrazes, cidade de Leiria, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Baixa Densidade. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/08/13, constante do 

respectivo processo (folhas 81 e 82), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, e autorizar o respectivo licenciamento, condicionado ao seguinte: 

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

aplicáveis; 

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

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

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

de 4 de Setembro; 

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

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

60/07, de 4 de Setembro; 
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4.º requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar, nos termos do 

disposto no artigo 98.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas, abaixo 

designado por RMOUCL; 

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

RMOUCL; 

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

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

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

alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, e no artigo 120.º do RMOUCL; 

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

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

46.º do RMOUCL; 

8.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

9.º apresentar os documentos: 

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

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

b) termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção da 

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

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

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

operação urbanística; 

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

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 

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

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

f) título de registo na actividade (original e fotocópia), conforme disposto nos 

artigos 6.º e 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro (estimativa folha 68); 

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

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

válido comprovativo do respectivo pagamento; 

h) plano de Segurança e Saúde; 

i) livro de obra, com menção do termo de abertura; 

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

ou depósito bancário no valor de €1.000,00 para reposição das infra-estruturas, nos 

termos previstos no artigo 82.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas, 

na qual deverá constar a seguinte cláusula: «A garantia apresentada não cessará em 

caso algum sem autorização expressa da Câmara Municipal»; 

k) previamente à emissão do respectivo alvará deverá apresentar: Ficha de 

Segurança Contra Incêndio devidamente preenchida e assinada pelo técnico 
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responsável pelo seu preenchimento e termo de responsabilidade do técnico autor do 

projecto de arquitectura e estabilidade rectificado relativamente à pretensão (edifício 

para churrasqueira, casa do forno e arrumos). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 411/09 –  Rita Lage de Carvalho Santos e 

Outro 

DLB N.º 1451/09  | De RITA LAGE DE CARVALHO SANTOS E OUTRO, residente em 

Quinta de S. Miguel, na freguesia de Marrazes, Concelho de Leiria, referente ao 

projecto de arquitectura para legalização de um anexo destinado a canil, sito no mesmo 

local. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/08/10, com o seguinte teor: 

«Trata-se da análise do projecto de arquitectura referente às obras de 

construção/legalização de anexo destinado a canil. O pedido insere-se no loteamento 

n.º 12/75. 

Verifica-se que o pedido agora apresentado não diverge na sua generalidade, de 

um outro apresentado anteriormente com o n.º 523/07, que foi indeferido por despacho 

da Senhora Vereadora datado de 2009/04/23. 

Analisado o pedido ao abrigo do disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

se que: 

1. a operação urbanística pretendida não está prevista no processo de loteamento n.º 

12/75; 

2. a delimitação do lote não coincide com o aprovado e constante na planta anexa ao 

alvará de loteamento n.º 66, de 20/10/1975; 

3. não esclarece qual o enquadramento do pedido face ao disposto Decreto-Lei n.º 

220/2008, de 12 de Novembro, relativamente à Segurança Contra Incêndios. 

4. o termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura, não 

menciona o cumprimento do disposto no alvará de loteamento n.º 12/75. 

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

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

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

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/08/10, e face ao 

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

n.º 60/07, de 4 de Setembro, deliberou por  unanimidade  notificar os requerentes, nos 

termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, para no 
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prazo de 30 dias dizerem o que se lhes oferecer sobre a proposta de indeferimento da 

pretensão. 

Mais deliberou  informar os requerentes, de que caso venham a ser aditados ao 

processo novos elementos que solucionem os pontos acima enumerados, o mesmo 

carecerá ainda de parecer da Autoridade de Saúde e do Veterinário Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.14. Processo de obras particulares n.º 533/09 –  EDP DISTRIBUIÇÃO, Energia, 

SA 

DLB N.º 1452/09  | De EDP DISTRIBUIÇÃO – ENERGIA, SA, com sede social na Rua 

Camilo Castelo Branco, 43 – Lisboa, referente ao pedido de parecer prévio para a 

construção de uma Subestação de Distribuição de Energia Eléctrica 60/15KV, na 

Urbanização Belo Horizonte, freguesia de Barosa, Concelho de Leiria. 

Analisados os elementos apresentados, constata-se que o terreno delimitado se 

encontra inserido no loteamento n.º 3/84, não sendo a operação urbanística compatível 

com o previsto no respectivo alvará de loteamento. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/08/20, constante do 

respectivo processo (folha 24), e face ao disposto no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 

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

por  unanimidade  emitir parecer prévio desfavorável nos termos do n.º 2 do mesmo 

artigo. 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins esteve ausente aquando da análise e 

votação do presente assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.15. Processo de obras particulares n.º 535/09 –  EDP DISTRIBUIÇÃO, Energia, 

SA 

DLB N.º 1453/09  | De EDP DISTRIBUIÇÃO – ENERGIA, SA, com sede social na Rua 

Camilo Castelo Branco, 43 – Lisboa, referente ao pedido de parecer prévio para 

construção de um Subestação de Distribuição de Energia Eléctrica 60/15KV, a levar e 

efeito na Rua de Santa Clara, freguesia de Parceiros, Concelho de Leiria, numa zona 

definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Baixa Densidade, encontrando-se ainda parte inserida em Área de 

Terciário. 

De acordo com os elementos apresentados é proposta a construção de um 

edifício comando, edifício AT e edifício dos transformadores de potência (TP´s), muros e 

vedações, bem como arruamentos de circulação interior. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/08/20, constante do 
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respectivo processo (folha 24), e face ao disposto no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/07, de 4 

de Setembro, deliberou por unanimidade  emitir parecer prévio favorável nos termos 

do n.º 2 do mesmo artigo, condicionado ao seguinte: 

1.º deverá acautelar-se a necessidade do eventual alargamento do arruamento e 

criação de passeio (tendo em conta o Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto, referente 

à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada), no lado Poente; 

2. cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro, no que 

se refere à segurança contra risco de incêndios; 

3.º garantir o cumprimento da restante legislação aplicável, nomeadamente às 

questões ambientais incluindo as verificações acústicas previstas no Decreto-Lei n.º 

9/07, de 17 de Janeiro, e Decreto-Lei n.º 96/08, de 9 de Junho; 

4.º cumprir com as disposições presentes no Código Civil; 

5.º nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro 

acima referido, deverá ainda garantir-se o cumprimento do disposto nos artigos 10.º, 

12.º e 78.º, relativamente à responsabilidade técnica do projecto e ainda a publicitação 

da obra respectivamente. 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins esteve ausente aquando da análise e 

votação do presente assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise do processo de vistoria n.º 12/06 – An tónio Raimundo Marto 

DLB N.º 1454/09 | De ANTÓNIO RAIMUNDO MARTO, residente na Rua da Praça, n.º 

25A, freguesia de Boa Vista referente à vistoria a um edifício em risco de derrocada sito 

na Rua do Comércio, n.ºs18 e 20 e Rua 31 de Janeiro, n.ºs 2 a 12, na freguesia de 

Leiria, para verificação das condições de salubridade e segurança. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e na sequência da deliberação tomada 

em reunião de 2009/03/31, considerando o teor do auto da vistoria efectuada em 

2009/03/04, e a informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 

2009/08/17, constantes do respectivo processo (folhas 61 e 89), e tendo em conta que, 

por análise das cadernetas prediais constantes nas folhas n.ºs 79 a 83, se verifica que 

os proprietários dos imóveis em causa nelas identificados, são o Sr. António Raimundo 

Marto e a firma Vertipilar – Imobiliária e Construção SA (e não o Sr. Diamantino 

Raimundo Marto, conforme informações obtidas anteriormente), deliberou por  

unanimidade  notificar a referida firma, através de um dos seus gerentes, nas condições 

indicadas nos mandados de notificação efectuados ao Sr. António Raimundo Marto, 

para proceder à execução dos trabalhos apontados nos Autos de Vistoria n.ºs 5/2009 e 

14/2009, cujo conteúdo deverá ser transmitido ao mesmo. 
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Mais deliberou , dispensar a audiência prévia do interessado, ao abrigo do 

disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo 

(Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro), por se considerar urgente a decisão a tomar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise do processo de participação n.º 45/09 – Maxime Duarte 

DLB N.º 1455/09 |  De MAXIME DUARTE, residente na Rua Tenente Valadim, 28, 3.º 

andar, freguesia de Leiria, referente à vistoria a um prédio degradado, confinante com o 

prédio do reclamante, para efeitos de verificação das condições de segurança do prédio 

sito na Rua Tenente Valadim, n.º 26, freguesia de Leiria, na sequência da exposição 

apresentada pelo mesmo em 2009/02/10. 

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

efectuada em 2009/07/01 e a informação prestada pela Divisão Administrativa e de 

Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/08/24, constantes 

do respectivo processo (folhas 12 e 13), deliberou por  unanimidade  o seguinte: 

1.º ratificar o despacho proferido pela Senhora Vereadora em 2009/06/16, o qual 

ordenou a realização da vistoria ao edifício acima referido, face ao disposto no n.º 3 do 

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

Janeiro; 

2.º notificar o proprietário do imóvel, nos termos previstos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 89.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de 

Setembro, e na alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, para no prazo de quinze dias proceder à 

execução das obras de conservação necessárias à correcção das deficiências 

constantes do Auto de Vistoria n.º 35/09, cujo conteúdo deverá ser transmitido ao dono 

do edifício; 

3.º dispensar a audiência prévia do interessado, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de 

Janeiro), por se considerar urgente a decisão tomada; 

4.º dar conhecimento ao proprietário do prédio confinante, do conteúdo do Auto de 

Vistoria e da deliberação que recair sobre o assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4. Relatório de actividades desenvolvidas pelos s erviços de fiscalização durante 

o mês de Julho 

DLB N.º 1456/09 |  Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao 

serviço efectuado durante o mês de Julho. 

SECÇÃO DE FISCALIZAÇÃO 
ACTIVIDADES DO MÊS DE JULHO/2009 
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Departamento de Operações Urbanísticas 

Queixas 75 

Processos Fiscalizados 353 

Mandados de Notificação 9 

Embargos (ANEXO A) 5 

Autos de transgressão  

Obras sem licença 28 

Obras em desacordo com a licença 3 

Outras transgressões 24 
 

Serviço efectuado para o Departamento Jurídico 

Mandados de Notificação 1 

Processos de contra-ordenação 5 

Informações 0 

 

Serviço efectuado para o Departamento de Parques e Es paços Verdes 

Processos Fiscalizados 54 

Autos de Notícia 3 
 

Serviço efectuado para a Divisão de Ambiente e Serviç os Urbanos 

Processos Fiscalizados 4 

Participações 0 
 

Serviço efectuado para o Sector de Licenciamentos Div ersos 

Processos Fiscalizados (Publicidade) 46 

Processos Fiscalizados (Máquinas de Diversão) 0 

Processos Fiscalizados (Ocupação da Via Pública) 7 

Participações 10 

A Câmara tomou conhecimento . 

 

1.5. Análise dos seguintes processos de loteamento 

1.5.1. Processo de loteamento n.º 11/79 – Valentim da Silva dos Santos 

DLB N.º 1457/09 |  De JOSÉ ARAÚJO GERALDES, residente na Rua José Carlos 

Afonso n.º 56, 3.º Dto., em Cruz da Areia, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

alteração ao lote A do loteamento situado em Cruz da Areia, freguesia e cidade de 

Leiria. 

As alterações consistem na mudança de uso de creche/ATL para habitação 

unifamiliar e no aumento do número de pisos, passando de 2 pisos para cave + 2 pisos. 

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

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

177/01, de 4 de Junho, sem oposição. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/08/14, constante da pasta 2 (folha 364), 

deliberou por  unanimidade  ao abrigo do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 
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Junho, aprovar a alteração requerida para o lote A, devendo o requerente solicitar no 

prazo de um ano a emissão do Aditamento ao Alvará e apresentar 5 exemplares da 

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

certidão da Conservatória do Registo Predial válida e actualizada. 

Mais deliberou  transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Exército Português, informando-o de que, em sede do 

processo de obras, deverá dar cumprimento aos condicionalismos nele referidos.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.2. Processo de loteamento n.º 3/88 – PASOLIS, E mpreitadas e Obras Públicas 

do Lis, Lda. 

DLB N.º 1458/09 | De PASOLIS, EMPREITADAS E OBRAS PÚBLICAS DO LIS, SA, 

com sede no Edifício Pasolis, em Arnal, freguesia de Maceira, referente ao projecto de 

alteração ao lote 29 do loteamento situado em Cruz de São Tomé, freguesia de Azoia. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pela Divisão de 

Loteamentos em 07/08/2009, com o seguinte teor: 

Tratam-se de alterações ao lote 29, que consistem no seguinte:  

1.  alteração de uso de equipamento privado (clínica) para edifício de terciário 

(comércio/serviços); 

2. aumento da área de implantação de 420 m² para 705,50 m² ; 

3. definição de área de 285,50 m² para o pavimento superior; 

4. eliminação do 3.º piso; 

5. não são alterados os restantes parâmetros urbanísticos. 

Com a emissão do Alvará n.º 575/89 (fls. 273) e aditamentos posteriores ficou 

estabelecido, através da planta de síntese (anexo I) que a área total de construção do 

loteamento não inclui a área de construção do lote 29. 

A área de construção do lote em causa, não foi contabilizada para o índice de 

construção do loteamento, atendendo a que se tratava de um lote para equipamento 

(clínica). 

Dado que o uso agora pretendido é para comércio/serviços, a área de 

construção passa a ser contabilizada para o índice de construção total do loteamento. 

Assim, uma vez que o índice actual do loteamento se encontra esgotado, propõe-se o 

indeferimento do pedido de alteração ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do 

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

Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho. 

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

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

714) deliberou por unanimidade  manifestar a intenção de indeferir o projecto de 

alteração referente ao lote 29 do loteamento supra citado, ao abrigo do disposto na 
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alínea a) do n.º 1 no artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, pelos motivos acima 

referidos, devendo notificar-se a requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do 

Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o que se lhe 

oferecer sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.3. Processo de loteamento n.º 3/89 – Alcinda Fe rreira David Vicente Neves (e 

outros) 

DLB N.º 1459/09 |  De LEIRIFITNESS – EXPLORAÇÃO DE GINÁSIOS, LDA., com sede 

na Rua José Batista dos Santos, Lote 7, n.º 10, em Cruz d`Areia, freguesia de Leiria, 

referente ao projecto de alteração ao lote 7 do loteamento situado em Quinta dos Vasos 

– Rua José Batista Santos n.º 10, freguesia de Leiria. 

As alterações consistem na mudança de uso das fracções A e B, de comércio 

para comércio/serviços/ginásio. 

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

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

177/01, de 4 de Junho, sem oposição. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/08/14, constante da pasta 3 (folha 534), 

deliberou por  unanimidade  ao abrigo do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 

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

Junho, aprovar as alterações requeridas para o lote 7 (fracções A e B), devendo a 

requerente solicitar no prazo de um ano a emissão do Aditamento ao Alvará e 

apresentar 5 exemplares da Planta de Síntese (Anexo I) em suporte de papel e um em 

suporte digital, bem como certidões da Conservatória do Registo Predial válidas e 

actualizadas, caso as que constem do processo não se mantenham válidas à data da 

entrada do requerimento a solicitar a emissão do Aditamento ao Alvará. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.4. Processo de loteamento n.º 5/04 – José Gaspa r Caçador 

DLB N.º 1460/09 | De JOSÉ GASPAR CAÇADOR, residente na Rua de São Silvestre 

n.º 139, na localidade de Chã, freguesia de Colmeias, referente aos projectos de obras 

de urbanização relativos ao loteamento sito em Areias, freguesia de Colmeias, cuja 

solução urbanística foi aprovada em reunião de Câmara de 2005/12/02. 

De acordo com a informação prestada pela Divisão de Loteamentos em 

2009/08/07, o requerente apresenta correcção ao projecto de loteamento, em resposta 

ao ofício n.º 23019, quanto à divergência de valores entre a memória descritiva e as 

plantas de síntese, conforme deliberação supra, e ainda procede à rectificação quanto à 
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percentagem de impermeabilização do solo e quanto à largura dos passeios, em 

resposta à informação do Departamento de Obras Municipais. 

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

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

214 e 215), deliberou por unanimidade  ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 

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

Junho, aprovar as rectificações apresentadas ao loteamento e deferir o licenciamento 

das obras de urbanização, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com a alínea b) da deliberação de Câmara de 2005/12/02 (ceder ao domínio 

público do Município 861 m² destinados a passeios, arruamentos, estacionamentos e 

nicho para contentores do lixo); 

2.º requerer a emissão do respectivo alvará no prazo de um ano, sem prejuízo do 

disposto no n.º 2 do artigo 76.º da referida disposição legal, apresentando para o efeito 

os elementos constantes da Portaria n.º 1105/01, de 18 de Setembro, e do artigo 30.º 

do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas, nomeadamente: 

2.1. documento comprovativo da prestação da caução no valor de €94.650,51, 

autónoma à primeira solicitação, destinada a garantir a boa e regular execução 

das obras de urbanização referentes às infra-estruturas da rede eléctrica 

(€18.898,51), da rede viária (€50.088,00) e da rede de águas e da rede de esgotos 

domésticos e pluviais (€25.664,00), devendo do mesmo constar a seguinte 

cláusula: «A caução apresentada não cessará em caso algum sem autorização 

expressa da Câmara Municipal, mantendo-se válida até à recepção definitiva das 

obras de urbanização, ficando sujeita à actualização nos termos do n.º 3 do artigo 

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

177/01, de 4 de Junho»; 

2.2. cinco exemplares da planta de síntese da operação de loteamento aprovada e um 

exemplar em suporte digital, elaborado em conformidade com o previsto no ponto 

2 do anexo I do referido Regulamento, contendo os elementos referidos na alínea 

e) do n.º 1 do artigo 77.º do referido Decreto-Lei; 

2.3. cinco exemplares da planta representativa dos elementos referidos na alínea f) do 

n.º 1 do artigo 77.º do referido Decreto-Lei e um em suporte digital; 

2.4. documento comprovativo do licenciamento da descarga das águas pluviais na 

linha de água junto da Direcção Regional do Ambiente; 

2.5. contrato relativo ao cumprimento das obrigações assumidas pelo promotor no 

âmbito da execução do colector pluvial em área exterior ao loteamento; 

2.6. certidão da Conservatória do Registo Predial, válida e actualizada; 

2.7. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção da 

obra, elaborado de acordo com o anexo da referida Portaria, acompanhado de 
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documento comprovativo (válido e actualizado) da sua inscrição em Associação 

Pública de natureza profissional; 

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

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

operação urbanística; 

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

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 

termos da lei, e, no caso de pessoa colectiva, certidão do registo comercial e 

cartão de identificação de pessoa colectiva); 

2.11. alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia); 

2.12. apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos 

emergentes de acidentes de trabalho, acompanhado do recibo válido 

comprovativo do respectivo pagamento; 

2.13 plano de Segurança e Saúde; 

2.14. livro de obra, com menção do termo de abertura; 

2.15. documento comprovativo do pagamento na Tesouraria dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento da comparticipação para reforço da rede 

de água a montante do loteamento, no valor de €4.800,00 acrescido de IVA; 

2.16. orçamento relativo ao projecto de infra-estruturas de telecomunicações; 

3.º após a emissão do aditamento ao alvará, executar os trabalhos no prazo de 6 

meses; 

4.º cumprir em obra com as seguintes condições: 

4.1. após a emissão do alvará, afixar no prazo de dez dias o aviso de publicidade, bem 

visível do exterior, o qual aí deverá permanecer até à conclusão das obras, de 

acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho; 

4.2. respeitar os projectos e obedecer a todas as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis, incluindo as condições fixadas pelos serviços e entidades externas do 

Município, no âmbito da aprovação dos respectivos projectos de engenharia de 

especialidades, cujos conteúdos deverão ser transmitidos ao requerente; 

4.3. ter presente no estaleiro da obra o Plano de Segurança e Saúde, de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 273/03, de 29 de Outubro; 

4.4. requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar; 

4.5. cumprir com o disposto na Secção II do Capítulo IV do Regulamento Municipal de 

Operações Urbanísticas (segurança e higiene no local das obras); 

4.6. após a conclusão dos trabalhos, e no prazo de 10 dias, proceder à desocupação 

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

reparação de quaisquer estragos ou deteriorações que tenha causado em infra-

estruturas públicas, de acordo com o previsto no artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 
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555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e no artigo 120.º do 

Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas; 

5. requerer as recepções provisórias e definitivas das obras de urbanização, nos 

termos do artigo 87.º do Decreto-Lei acima referido; 

5.1. aquando da recepção provisória, elaborar compilação técnica nos termos do Plano 

de Segurança e Saúde, com a apresentação junto das diversas entidades de telas 

finais com o traçado e perfil definitivo de arruamentos, das redes de colectores e 

abastecimento de água. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.5. Processo de loteamento n.º 11/00 – Cândido M orgado Sousa e Outros 

DLB N.º 1461/09 | De CÂNDIDO MORGADO DE SOUSA (E OUTROS), residente na 

Rua do Centro, n.º 12 A, na localidade de Casal dos Ferreiros, freguesia de Arrabal, 

referente ao projecto de loteamento para constituição de 9 lotes destinados a habitação 

colectiva, num terreno situado em Casal do Cego, freguesia de Marrazes. 

Para o mesmo local já havia sido apresentada uma solução urbanística, a qual 

foi indeferida por deliberação de Câmara de 2000/11/22, conforme consta da folha 70 

do processo, por a mesma não se enquadrar nos estudos do Plano de Pormenor Leiria 

Norte e na alínea b) do n.º 5 do artigo 82.º do Regulamento do Plano Director Municipal, 

tendo os requerentes interposto recurso contencioso de anulação da referida 

deliberação no Tribunal Administrativo de Coimbra. 

Os promotores apresentaram uma nova solução, solicitando que a mesma fosse 

analisada à luz do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 334/95, de 28 de Dezembro, articulado com o previsto no artigo 128.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. 

De acordo com a informação prestada pelo Senhor Director do Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/06/09 (folha 227), e dado que a pretensão inicial já 

havia sido indeferida por deliberação de Câmara, não tendo o Tribunal Administrativo 

dado provimento ao pedido de anulação da mesma, as soluções urbanísticas 

apresentadas posteriormente ao acto de indeferimento devem ser entendidas como um 

novo pedido e terão que ser elaboradas ao abrigo da legislação vigente (Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, a 

vigorar à data de entrada daquele pedido). 

O projecto agora em análise mereceu pareceres das entidades e serviços 

consultados, nomeadamente da equipa do PP Leiria Norte (folha 207), da Divisão de 

Parques e Espaços Verdes (folha 209), do Departamento de Obras Municipais (folhas 

219 e 220), dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (folhas 214 a 218), da 
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EDP Distribuição (folha 212) e da Portugal Telecom (folhas 205 e 206). O Ministério da 

Defesa Nacional – Força Aérea não deu resposta ao nosso pedido de parecer. 

Da análise do projecto, a Divisão de Loteamentos refere que, de acordo com 

planta de delimitação do aglomerado de Leiria do Plano Director Municipal, parte da 

área do terreno a lotear em baixa densidade contabiliza-se em cerca de 900 m², tendo 

em consideração as fls. 108 e 109, e não 5.500 m², conforme refere a equipa do PP 

Leiria Norte. No entanto, e de acordo com a informação prestada pelo Senhor Director 

do DOU, a área do terreno a lotear em baixa e média densidade não deve ser 

considerada, já que os requerentes, embora tal não lhes fosse favorável, consideraram 

os valores apurados pelo Tribunal Administrativo do Círculo de Coimbra. 

Da informação prestada pela Divisão de Loteamentos em 2007/12/04, há ainda a 

referir o seguinte: 

1.º de acordo com os n.º 4 e n.º 5 do artigo 82.º do Regulamento do Plano Director 

Municipal, a área a ceder para o domínio púbico é de 13.676 m², destinados a zonas 

verdes e de equipamento, verificando uma insuficiência de área de cedência para 

equipamento e zonas verdes, contabilizada em 4.177,70 m²; 

2.º existe divergência na soma das áreas de cedência (folha 183), sendo o somatório 

das áreas a ceder com a área total dos lotes diferente da área a lotear; 

3.º a planta de síntese não descrimina as cotas de projecto da rede viária; 

4.º o valor descriminado para as zonas verdes (folha 183) não é o mesmo na trama da 

legenda e na tabela de valores; 

5.º a equipa do PP Leiria Norte emitiu parecer desfavorável à pretensão (folha 207). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, atenta às informações prestadas pela 

Divisão de Loteamentos em 2007/12/04 e pelo Senhor Director do Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/06/09, constantes do respectivo processo (folhas 225 

a 227), e considerando que o projecto apresentado na sequência do acto de 

indeferimento da solução inicial deve ser entendido como um novo pedido e, portanto, 

analisado ao abrigo da legislação vigente à data da sua entrada deliberou por  

unanimidade  manifestar a intenção de indeferir o projecto do loteamento supra citado, 

ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 no artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

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

motivos abaixo indicados: 

1.º de acordo com os n.º 4 e n.º 5 do artigo 82.º do Regulamento do Plano Director 

Municipal, a área a ceder para o domínio púbico é de 13.676 m², destinados a zonas 

verdes e de equipamento, verificando uma insuficiência de área de cedência para 

equipamento e zonas verdes, contabilizada em 4.177,70 m²; 

2.º existe divergência na soma das áreas de cedência, sendo o somatório das áreas a 

ceder com a área total dos lotes diferente da área a lotear; 

3.º a planta de síntese não descrimina as cotas de projecto da rede viária; 
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4.º o valor descriminado para as zonas verdes na planta designado por «Planta de 

Síntese do Loteamento» não é o mesmo na trama da legenda e na tabela de valores; 

5.º a pretensão mereceu parecer desfavorável da equipa do Plano de Pormenor Leiria 

Norte, cujo o conteúdo deverá ser transmitido aos requerentes. 

Mais deliberou  dar conhecimento aos promotores dos conteúdos dos pareceres 

emitidos pelos Serviços e Entidades consultadas e notificá-los, nos termos dos artigos 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 30 dias 

dizerem o que se lhes oferecer sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.6. Processo de loteamento n.º 6/02 – Manuel da Conceição Batista 

DLB N.º 1462/09 |  De MANUEL DA CONCEIÇÃO BATISTA, residente na Rua Principal 

n.º 407, em Brogal, freguesia de Parceiros, Concelho de Leiria, referente ao projecto de 

loteamento para a constituição de 14 lotes destinados a habitação unifamiliar, num 

terreno situado em Meia Légua – Cascaria, freguesia de Parceiros. 

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

que o processo contém: 

1. pareceres favoráveis das entidades consultadas; 

2. aprovação em Assembleia Municipal do ajustamento de pormenor, nos 

termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 96.º do Regulamento do Plano Director Municipal; 

3. autorização da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro, no que respeita ao troço da via em REN, conforme parecer a fls. 175. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/08/14, constante do respectivo processo (folha 

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

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

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

ao seguinte: 

1.º reformular a solução urbanística de modo a prever: 

1.1. que as frentes dos lotes 8 e 9 tenham um alinhamento com a área referente à zona 

verde e de equipamento, localizado a nascente, e que a transição entre a frente 

dos lotes 5 e 6 seja melhorada; 

1.2. localização do espaço para contentores do lixo, conforme informação prestada pela 

Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

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

acordo com os condicionalismos indicados nos pareceres técnicos emitidos pelos 

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

transmitidos ao requerente; 
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3.º apresentar documento comprovativo do licenciamento de descarga das águas 

pluviais na linha de água; 

4.º ceder ao domínio público: 7.890 m² destinados a arruamentos, passeios, 

estacionamentos, espaço para contentor do lixo, zonas verdes e equipamento de 

utilização colectiva. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.7. Processo de Loteamento 15/04 – PREDIL – A PR EDIAL LEIRIENSE, de José 

Serrano e Filhos, Lda. 

DLB N.º 1463/09 | De PREDIL – A PREDIAL LEIRIENSE, de JOSÉ SERRANO & 

FILHOS, LDA., com sede na Rua Dr. António da Costa Santos n.º 27 A, freguesia de 

Leiria, referente ao pedido de prorrogação do prazo para conclusão de obras de 

urbanização do loteamento situado em Moinhos da Barosa, freguesia de Barosa, por 

mais 5 meses, uma vez que não concluiu as obras dentro do prazo previsto no alvará. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Obras Municipais, 

as infra-estruturas não estão concluídas, mas encontram-se numa fase bastante 

avançada. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/08/12, constante do respectivo processo (folha 

622), deliberou por  unanimidade  ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 53.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, deferir o pedido de prorrogação do prazo do alvará de 

loteamento por mais 5 meses, devendo a promotora apresentar, para efeitos de 

averbamento os seguintes elementos: 

1.º alvará de loteamento n.º 4/08; 

2.º recibo válido comprovativo do pagamento do seguro de acidentes de trabalho do 

empreiteiro, acompanhado da respectiva apólice. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 

2.1. Trânsito na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerqu e. Informação do 

Departamento de Obras Municipais  

DLB N.º 1464/09 | Presente uma informação do Departamento de Obras Municipais 

relacionada com uma proposta de alteração das condições de trânsito na Rua Capitão 

Mouzinho de Albuquerque, freguesia e concelho de Leiria, anexa à presente acta e da 

qual faz parte integrante (Anexo B). 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  aprovar 

parcialmente a proposta apresentada.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.2. Processo n.º T – 113/2006. Empreitada da «Reco nstrução dos edifícios do ex-

RAL 4 na Cerca do Castelo para instalação do m|i|mo  – Museu da Imagem em 

Movimento». Estudo de revisão de preços para aprova ção 

DLB N.º 1465/09 | Retirado. 

 

 

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

 

3.1. Pagamentos 

DLB N.º 1466/09 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

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

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 

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

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

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

7012, 7015, 7016, 7020,7021, 7023, 7027, 7028, 7030, 7031, 7034 a 7039, às Ordens 

de Pagamento de Tesouraria n.ºs 542 a 570, 575, 576, 578 a 606, às Ordens de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3.2. XVIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Op ções do Plano. Ratificação 

DLB N.º 1467/09 |  Presente a XVIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções 

do Plano para o presente ano de 2009 que se consubstancia na 17.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 15.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 14.ª 

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

POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.  

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

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
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de Janeiro, deliberou por  maioria , com os votos de abstenção dos Senhores 

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

Partido Socialista, ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente de 21 de Agosto que 

autoriza a XVIII Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2009, 

com inscrições/reforços no montante de €167.023,00 e diminuições/anulações no 

montante de €166.023,00, e a XVIII alteração ao Orçamento da Despesa para o 

presente ano de 2009, com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de 

€190.523,00 cada, tal como proposto.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

3.3. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 1468/09 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo 31 de Agosto 2009, 

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

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

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

A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

Ponto quatro 
��  D e p a r t a m e n t o  J u r í d i c o  e  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s  

 

Pedido de indemnização civil por danos patrimoniais . Requerente: Joaquim Louro 

de Sousa 

DLB N.º 1469/09 | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido 

em epígrafe, do qual consta a Informação n.º 9/2009 prestada, em 5 de Agosto de 2009, 

pelo Gabinete de Apoio à Directora do Departamento Jurídico e de Recursos Humanos, 

anexa à presente acta e da qual faz parte integrante (ANEXO E), contendo a proposta de 

deferimento daquele pedido e de atribuição ao requerente lesado de uma indemnização 

no montante de €20,50 (vinte euros e cinquenta cêntimos), com fundamento na 

verificação de todos os pressupostos legais de imputação ao Município de Leiria da 

obrigação de indemnizar o lesado, em sede de responsabilidade civil extracontratual 

pelo risco, conforme o disposto nos artigos 11.º da Lei n.º 67/2007, de 31.12., e 499.º do 

Código Civil, e de acordo com as respectivas conclusões que abaixo se transcrevem: 

«O Sr. Joaquim Pedro Louro de Sousa apresentou um pedido de indemnização 

civil com vista ao ressarcimento de danos patrimoniais decorrentes das despesas de 

reparação de uma bicicleta acidentada, na sequência do embate na grelha de 

ventilação do parque de estacionamento subterrâneo da Fonte Luminosa, na rua que 

liga o Largo 5 de Outubro à Praça Goa, Damão e Diu, na freguesia e cidade de Leiria. 
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Em face dos elementos constantes do processo, foi analisada e resolvida a 

questão material de saber se sobre o Município de Leiria impende ou não a obrigação 

de indemnizar os danos invocados. 

Ficou demonstrada a produção de danos na esfera jurídica do requerente, não 

havendo dúvidas de que esses danos se ficaram a dever à existência do obstáculo não 

sinalizado e perigoso no pavimento da via pública municipal por onde circulava o 

veículo. 

Concluiu-se, então, pela verificação de todos os pressupostos de que a lei faz 

depender a atribuição de responsabilidade pelo risco ao Estado e demais pessoas 

colectivas de direito público. Ainda que não se tenha apurado a prática pelos titulares 

dos órgãos municipais ou pelos trabalhadores municipais de qualquer facto ilícito e 

culposo, a entidade administrativa tem a obrigação de indemnizar os danos decorrentes 

do exercício de actividades, do funcionamento de serviços ou da utilização de coisas 

dotados de especial perigosidade (cfr. artigo 11.º da Lei n.º 67/2007). 

Nestes termos, o Município de Leiria deverá assumir a obrigação de indemnizar 

os danos decorrentes da utilização da via pública onde existe um obstáculo perigoso à 

circulação rodoviária. Compete, pois, à Câmara Municipal de Leiria decidir pelo 

deferimento do pedido formulado pelo Sr. Joaquim Pedro Louro de Sousa atribuir-lhe 

uma indemnização no montante corresponde às despesas de reparação da bicicleta.» 

Relativamente a esta despesa foi emitida a proposta de cabimento n.º 3179//09, 

de 13 de Agosto. 

A Câmara, depois de analisar o processo e o teor da Informação n.º 9/2009 do 

DJRH, deliberou por unanimidade  concordar com a proposta de decisão final nela 

apresentada e deferir o pedido apresentado pelo Sr. Joaquim Pedro Louro de Sousa, 

atribuindo-lhe a indemnização solicitada no montante de €20,50 (vinte euros e 

cinquenta cêntimos. 

Mais deliberou  mandar notificar o requerente do teor da presente deliberação, 

com dispensa de audiência dos interessados ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 

do artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
 ����  ����   D i v i s ã o  d e  C o m u n i c a ç ã o ,  R e l a ç õ e s  P ú b l i c a s  e  C o o p e r a ç ã o  

 

Exposição «Ilha desconhecida» 

DLB N.º 1470/09 |  O director do «Kloster Bentlage» de Rheine, Martin Rehkopp, como 

tem acontecido nos últimos anos, tem providenciado para que no âmbito da geminação 

entre Leiria e aquela cidade alemã, seja desenvolvida uma actividade cultural, recaindo, 

no presente ano, numa exposição denominada «Ilha desconhecida», composta por 
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trabalhos de gravura e litografia, da autoria do artista alemão Marco Henkenjohann, a 

levar a efeito na Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, no período de 13 de Outubro 

a 5 de Novembro de 2009. 

A exposição integrará 25 gravuras que ilustram um livro de José Saramago com 

o título «Ilha Isolada», sendo o propósito procurar ter, na mesma altura, uma exposição 

bibliográfica do escritor e criar alguma dinâmica com as escolas em colaboração com a 

biblioteca municipal. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e considerando o interesse da iniciativa, 

deliberou por unanimidade  realizar a exposição no quadro da geminação com a 

cidade alemã de Rheine, a levar a efeito na Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, 

no período de 13 de Outubro a 5 de Novembro de 2009, suportar as despesas 

respeitantes à estadia da delegação alemã e o transporte entre o aeroporto de Lisboa e 

Leiria e vice-versa. 

As propostas de realização de despesa constantes inerentes a esta actividade 

correspondem à classificação do Plano 2009 A 337, sendo a respectiva classificação 

orçamental a 0103/0602039999. Estas despesas foram objecto da proposta de 

cabimento n.º 3225/09, de 19 de Agosto, no valor total de €1.435,50 para alojamento e 

refeições. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
��������  Departamento de Planeamento e Urban ismo 

 

REN – Rede Eléctrica Nacional, Linha Batalha-Lavos 400 KV. Projecto de 

execução. Parecer prévio não vinculativo 

DLB N.º 1471/09 |  A implementação deste projecto tem por finalidade dotar a rede dos 

reforços necessários à ligação de uma nova central de ciclo combinado a gás natural, 

na zona Lavos/Lares permitindo assim escoar para a Rede Nacional de Transporte 

(RNT) a energia ali produzida. 

Esta nova linha permite ainda reforçar a rede naquela região melhorando as 

condições de alimentação às subestações de Batalha e Lavos. 

A referida obra é uma instalação da Rede de Muito Alta Tensão destinada a ser 

integrada na RNT, desenvolvendo-se o respectivo projecto nos concelhos de Batalha, 

Leiria, Pombal e Figueira da Foz. 

O Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei 

n.º 60/2007, de 4 de Setembro, estipula no seu artigo 7.º, n.º 1, e), que estão isentas de 

licença ou autorização as obras de edificação ou de demolição e os trabalhos 
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promovidos por entidades concessionárias de obras ou serviços públicos quando 

reconduzam à prossecução do objecto da concessão. 

Conforme o previsto nos termos do artigo 7.º, n.º 2 dos diplomas legais referidos 

no parágrafo anterior a Rede Eléctrica Nacional vem requerer à câmara a emissão de 

um parecer prévio não vinculativo relativo ao projecto de Execução da Linha Batalha – 

Lavos, a 400 KV. Desta forma, é presente o parecer final relativo ao projecto de 

execução da Linha Batalha – Lavos 400 kV, constituído pelos pareceres sectoriais 

recolhidos pelos vários Departamentos e Divisões do Município de Leiria, que fica 

apenso à presente acta (ANEXO F). 

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

com o parecer emitido pelos departamentos desta edilidade, apresentado em anexo. 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins  esteve ausente aquando da análise e 

votação do presente assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
��  Depar tamento de Desenvolv imento Económico,  Espaços Verdes  e Ambiente  
 

7.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Promoção do 

Desenvolvimento 

7.1.1. Publicidade (intenção de remoção) 

DLB N.º 1472/09 | 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, propôs-se que a Câmara deliberasse no sentido de ordenar a intenção 

de remoção, nos termos do artigo 20.º, n.ºs 2, 3 e 4 do Regulamento Municipal de 

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

e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, de acordo com o quadro seguinte: 

Registo Entidade Tipo de Publicidade Localização da 
Publicidade 

Ent. 09/246 Media Channel – 
Publicidade Exterior, 
Unipessoal, Lda. 

Um painel uniface de 8X3 
mt. 

Alqueidão, freguesia de 
Cortes  

Ent. 09/244 Media Channel – 
Publicidade Exterior, 
Unipessoal, Lda. 

Um painel uniface de 8X3 
mt. 

Ponte do Cavaleiro, 
freguesia de Cortes 

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

manifestar a intenção de ordenar a remoção da publicidade e respectivo suporte supra 

mencionado, em cumprimento do artigo 20.º, n.ºs 2 e 3 do Regulamento Municipal de 

Publicidade, uma vez que o mesmo está afixado e não se encontra licenciado.  
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O não cumprimento dentro do prazo fixado, implicará que seja a Câmara a 

promover a remoção do mesmo, sendo o infractor responsável pelo pagamento de 

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

 Mais deliberou  notificar o requerente do teor da presente deliberação, nos 

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

Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.2. Remoção de publicidade (decisão final) 

DLB N.º 1473/09 |  No seguimento das deliberações tomadas por esta Câmara 

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

prévio licenciamento, foram os responsáveis notificados dos teores dessas deliberações 

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

Procedimento Administrativo.  

 Não o tendo feito, foram de novo presentes os processos a seguir indicados, 

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

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

afixada sem prévio licenciamento, pelo mesmo motivo constante da deliberação 

anterior: 

Registo Entidade 
respons
ável 

Delib. da 
int. de 
remoção 
(data) 

Data de 
visita ao 
local 

Tipo de 
Publicidade 

Localização 
da 
Publicidade 

Observ. 

Ent.05/87
20 

BPI, S A  2009/03/
03 

2009/07/
10 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Um anúncio 
luminoso 
perpendicular 
biface, em 
monoposte, 
no Jardim do 
prédio 

Vale das 
Aveias, Lt. 
11, R/ch Dto., 
freguesia de 
Parceiros 

Não exerceu 
o direito de 
audição, 
após 
notificação 
da intenção 
de ordenar a 
remoção, 
pelo ofício nº 
4774 de 
2009/03/11. 

Int.08/88
21 

Lusitano 
Coelho 
Ferreira 

2009/06/
09 

2008/07/
15 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Diversa 
Publicidade 

Urb. da 
Maligueira, Lt. 
13, R/ch, 
Fracção A, 
freguesia de 
Marrazes 

Não exerceu 
o direito de 
audição, 
após 
notificação 
da intenção 
de ordenar a 
remoção, 
pelo ofício nº 
10564 de 
2009/06/19. 

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

remoção das publicidades e respectivos suportes supra mencionados, no prazo de oito 

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

de Publicidade, pelos mesmos motivos constantes das anteriores deliberações da 
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intenção de ordenar a remoção, uma vez que se mantém afixado sem prévio 

licenciamento.  

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

promover a remoção do mesmo, sendo o infractor responsável pelo pagamento de 

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. 

 

7.1.3. Atribuição de lugar cativo n.º 141, do Merca do de Venda por Grosso do 

Falcão, Têxtil, Calçado e outros (ENT. 09/10875) 

DLB N.º 1474/09 | Presente o requerimento de ALBANO ANTÓNIO RAMOS, residente 

na Rua 7 de Abril, Alcanadas, Porto de Mós, a solicitar a atribuição do lugar cativo n.º 

141, que se encontra vago, para venda de têxteis, no Mercado de Venda por Grosso do 

Falcão. 

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

direito de ocupação do lugar cativo n.º 141, a Albano António Ramos, uma vez que o 

requerente reúne os requisitos expressos no artigo 13.º do Regulamento do Mercado 

Falcão, na alteração aprovada pela Assembleia Municipal em 2003/04/17.  

A atribuição do lugar de venda é franca, não sujeitando o vendedor a qualquer 

outro pagamento para além da respectiva taxa mensal de ocupação, conforme foi 

aprovado pela Assembleia Municipal em sessão realizada em 23/02/2007, na alteração 

temporária do artigo 15.º, n.º 1.2 e 1.3 do regulamento do referido mercado, publicitada 

pelo edital n.º 47/2007, de 5 de Março. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.4. Licenças especiais de ruído. Ratificação de despachos 

DLB N.º 1475/09 |  No seguimento de vários pedidos de licença especial de ruído, por 

ser urgente a tomada de decisão, face às datas pretendidas, foram os mesmos objecto 

de despacho de deferimento conforme mapa infra, sujeito a ratificação da Câmara 

Municipal, nos termos do artigo 68.º, n.º 3 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro:  

Ent. Requerente Objecto do Pedido: 
Dias/ Evento/Local da Realização/ 

Horário 

Data do 
despacho 
sujeito a 

ratificação 

Ent. 
17679/09 

Ramos Catarino 
S.A. 

Nos dias 01/09 a 30/09 do corrente ano, 
para a realização trabalhos de construção 
civil de segunda a sexta feira, a ter lugar, 
no Largo Dr. Serafim Pereira, freguesia e 
cidade de Leiria, entre as 18.00 horas e 
as 00.00 horas e aos sábados entre as 
07:00 e 00:00 horas. 

2009/08/21 
(Exma. Sr.ª 
Presidente da 
Câmara) 
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Ent. 
17678/09 

Ramos Catarino 
S.A. 

Nos dias 01/09 a 30/09 do corrente ano, 
para a realização trabalhos de construção 
civil de segunda a sexta feira, a ter lugar, 
na Rua Afonso Lopes Vieira, freguesia e 
cidade de Leiria, entre as 18.00 horas e 
as 00.00 horas e aos sábados entre as 
07:00 e 00:00 horas. 

2009/08/21 
(Exma. Sr.ª 
Presidente da 
Câmara) 

Ent. 
19111/09 

Edifer – 
Construções Pires 
Coelho & 
Fernandes, SA  

Nos dias 01/09 a 30/09 do corrente ano, 
para a realização de trabalhos de 
construção civil, a decorrerem no Centro 
Comercial Continente de Leiria, sito junto 
ao IC2, Alto do Vieiro, freguesia de 
Parceiros, cidade de Leiria, entre as 07.00 
horas e as 03.00 horas. 

2009/08/20 
(Exmo. Sr. Vice-
Presidente da 
Câmara) 

Ent. 
17897/09 

Ilídio Grilo Gomes Nos dias 12, 19 e 26 de Agosto do 
corrente ano, para a realização de música 
ao vivo, a ter lugar no Café “O Abrigo”, 
sito na Rua Principal, n.º 55 – Grou, 
freguesia de Monte Redondo, entre as 
22.00 horas e as 02.00 horas, do dia 
seguinte. 

2009/08/12 
(Exma. Sr.ª 
Presidente da 
Câmara) 

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

os despachos acima mencionados a deferir os pedidos, conforme mapa supra, 

mediante a emissão das licenças especiais de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
��������  Divisão da Acção Educat iva Munic ipa l  

 

8.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão da Acção 

Educativa Municipal 

8.1.1. Protocolos de delegação de competências  

DLB N.º 1476/09 | 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 MACEIRA 

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. 
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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 Sra. 

Presidente da Câmara, e a Junta de Freguesia de ______________________, 

representada pelo Sr. 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 na 

(Freguesia de ______________), assegurando o respectivo financiamento, no montante 

de € ______________ (____________ euros). 

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 

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. 
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Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá a Câmara 

Municipal autorizar a concessão de adiantamentos, na observância das disponibilidades 

orçamentais do momento. 

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, 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 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 

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. 

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 2009 Proposta 
de 

Cabimento 

Caranguejeira JI de Caranguejeira – 2.ª fase 
Beneficiação espaços exteriores 

25.000,00 € 2009-I-231 3278/09 

Maceira EB1 A-dos-Pretos – 2.ª fase: 
construção de telheiro, reparação de 
paredes interiores e exteriores, 
pintura geral 

40.000,00 € 2009-I-234 3276/09 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que, nos termos do n.º 1 

do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, é da competência dos órgãos 

municipais participar no planeamento e na gestão dos equipamentos educativos e 

realizar investimentos na construção, apetrechamento e manutenção dos 
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estabelecimentos de educação pré-escolar e nas escolas do ensino básico, com 

fundamento no disposto 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.  

 

8.1.2. Acordo de colaboração para as actividades de  enriquecimento curricular no 

âmbito da actividade física e desportiva 

DLB N.º 1477/09 |  Presente a minuta de Acordo de Colaboração a celebrar entre o 

Município de Leiria e as entidades de carácter cultural e desportivo que se indicam nos 

respectivos quadros, no âmbito do Despacho n.º 14 460, de 26 de Maio de 2008. 

ACTIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA 

Agrupament
o de Escolas Entidade 

N.º 
Sessões 
Previstas 
2009 

Total 
2009 

N.º 
Sessões 
Previstas 
2010 

Total 
2010 

Preço/hor
a 
45+15m 

TOTAL 
2009/20
10 

Colmeias União Desportiva 
de Leiria 

784 10.192€ 1256 16.328€ 13,00 € 26.520€ 

Caranguejeira Juventude 
Vidigalense 

448 5.824€ 720 9.360€ 13,00 € 15.184€ 

Correia 
Mateus 

Associação C. D. 
Bairro dos Anjos 

882 11.466€ 1414 18.382€ 13,00€ 29.848€ 

Jardins da 
Serra 

União Desportiva 
da Serra 

546 7.098€ 874 11.362€ 13,00 € 18.460€ 

José Saraiva Associação de 
Solidariedade 
Académico de 
Leiria  

840 10.920€ 1344 17.472€ 13,00 € 28.392€ 

Maceira Juventude 
Vidigalense 

700 9.100€ 1120 14.560€ 13,00 € 23.660€ 

Marrazes Sport Clube Leiria 
Marrazes 

1050 13.650€ 1650 21.450€ 13,00 € 35.100€ 

Marrazes Atlético Clube da 
Sismaria 

1302 16.926€ 2046 26.598€ 13,00 € 43.524€ 

É do seguinte teor: 

«MINUTA DE ACORDO COLABORAÇÃO  

Considerando a importância das actividades de enriquecimento curricular no 1.º 

ciclo do ensino básico para o desenvolvimento das crianças e para o seu sucesso 

escolar futuro. 

Considerando a existência do Programa de Actividades de Enriquecimento 

Curricular, no 1.º ciclo do Ensino Básico, aprovado por Despacho n.º 14 460, publicado 

na II.ª Série do Diário da República, de 26 de Maio. 

Considerando que as Associações Desportivas se encontram mais próximas das 

comunidades escolares, podendo servi-las de forma eficiente e eficaz e colocar-lhes ao 

dispor os seus equipamentos vocacionados exclusivamente à prática de actividades 

físicas e desportivas. 
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Considerando que os municípios dispõem de atribuições no domínio da 

educação e os seus órgãos de competências para apoiar o desenvolvimento de 

actividades complementares de acção educativa, na educação pré-escolar e no ensino 

básico, em conformidade com o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º, conjugada 

com a alínea e) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro. 

Considerando que compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar no 

apoio às actividades complementares no âmbito de projectos educativos, conforme 

preceitua a alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Entre o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 505181266, representado pela 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, 

com poderes para o acto, conforme deliberação tomada pela Câmara Municipal de 

Leiria, em sua reunião de _____ de __________ de 2009, como primeiro outorgante, e 

o _________________, com sede em ________________, freguesia de 

____________, contribuinte fiscal n.º _________, representado pelo seu Presidente, 

_______________, como segundo outorgante, é celebrado, ao abrigo do disposto na 

alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o presente acordo de colaboração, o qual 

passará a reger-se pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objectivo 

O presente acordo tem por objectivo o cumprimento do Programa de Actividades de 

Enriquecimento Curricular, determinado pelo Despacho n.º 14 460/2008, de 26 de Maio, 

na parte relativa ao desenvolvimento da actividade física e desportiva, junto dos alunos 

dos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos, das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

__________________, que fazem parte da(s) escolas das freguesia(s) _____________ 

(Agrupamento de Escolas de _____________).  

Cláusula Segunda 

Objecto 

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

colaboração entre os respectivos outorgantes, com vista ao cumprimento do seu 

objectivo. 

Cláusula Terceira 

Obrigações do Município de Leiria 

O Município de Leiria, com os fundamentos constantes dos considerandos a este 

acordo, compromete-se a pagar ao Segundo Outorgante, para fazer face aos encargos 

com o desenvolvimento da actividade física e desportiva junto dos alunos do 1.º, 2.º, 3.º 

e 4.º anos das Escolas do 1.º CEB _________, que fazem parte da(s) freguesia(s) 

______________ (Agrupamento de Escolas de ________), o valor de € 13,00 (treze 
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euros) por cada hora (45m+15m), acrescido do imposto sobre o valor acrescentado 

(IVA). 

Cláusula Quarta 

Obrigações do Segundo Outorgante 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a dar cabal cumprimento às disposições 

constantes do Anexo I ao presente acordo e que dele passa a fazer parte integrante. 

2. O Segundo Outorgante compromete-se, ainda, a: 

a) Entregar uma listagem nominal dos professores de actividade física e desportiva a 

afectar ao Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular do 1.º CEB e 

respectivos Certificados de Habilitação, de acordo com minuta a fornecer pelo Município 

de Leiria (Anexo II).  

b) A leccionar um total previsível de ____ horas, de acordo com as turmas, horários e 

locais de funcionamento previstos no Anexo III ao presente Acordo e que dele passa a 

fazer parte integrante. 

Cláusula Quinta 

Responsabilidades do Município de Leiria 

1. Se o Município de Leiria tiver de assumir indemnização de prejuízos que nos termos 

do presente Acordo seja da responsabilidade do Segundo Outorgante, este indemnizá-

lo-á em todas as despesas que, por esse facto e seja a que título for, houver de 

suportar assistindo ao Município de Leiria o direito de regresso das quantias que pagou 

ou tiver de pagar. 

1. O Município de Leiria não responderá por quaisquer danos ou prejuízos sofridos 

pelo Segundo Outorgante, salvo culpa comprovada dos funcionários, agentes e/ou 

contratados do Município de Leiria no exercício das respectivas funções. 

Cláusula Sexta 

Responsabilidades do Segundo Outorgante 

1. São da exclusiva responsabilidade do Segundo Outorgante todas as obrigações 

relativas ao pessoal utilizado no desenvolvimento das actividades físicas e desportivas, 

bem como o cumprimento da celebração dos necessários seguros de acidentes de 

trabalho. 

2. O Segundo Outorgante responderá, nos termos da lei, por todos os danos ou 

prejuízos sofridos pelo Município de Leiria, seus funcionários ou agentes, contratados 

ou terceiros, decorrentes do desenvolvimento das actividades física e desportiva, 

devendo para tal celebrar os necessários seguros de responsabilidade civil. 

Cláusula Sétima 

Modificação do Acordo 
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O número de sessões, bem como as turmas, horários e locais de funcionamento da 

actividade física e desportiva, poderão sofrer alterações devido a eventuais 

necessidades de reformulação na constituição das turmas e horários que possam 

ocorrer durante o ano lectivo.  

Cláusula Oitava 

Rescisão do Acordo  

1. O Município de Leiria poderá dar por findo o presente acordo mediante rescisão do 

mesmo quando tenha ocorrido qualquer dos seguintes factos: 

a) Desvio do objecto do presente Acordo; 

b) Interrupção da actividade física e desportiva por facto imputável ao Segundo 

Outorgante por período superior a 5 dias; 

c) Não cumprimento das disposições constantes do Anexo I ao presente Acordo; 

d) Oposição reiterada ao exercício da fiscalização ou repetida desobediência às 

determinações do Município ou, ainda, sistemática inobservância das leis e 

regulamentos aplicáveis à actividade física e desportiva; 

e) Violação grave das cláusulas do presente Acordo. 

f) Não cumprimento do estipulado no n.º 4 do artigo 3.º do capítulo II, do Despacho n.º 

14 460/2008, publicado na II.ª Série do Diário da República, de 26 de Maio, quanto ao 

valor mínimo das remunerações dos professores afectos ao programa. 

2. O Município de Leiria reserva-se o direito de suspender ou rescindir o Acordo, com 

aviso prévio de 60 dias, sem que daí resulte qualquer direito de indemnização ao 

Segundo Outorgante, nos casos em que se verifiquem atrasos significativos ou a 

suspensão das comparticipações a dar pelo Estado no âmbito do Programa de 

Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB.  

3. Em caso de rescisão por iniciativa do Município de Leiria com fundamento nas 

alíneas constantes do n.º 1 deste artigo, este terá direito à restituição imediata dos 

pagamentos efectuados, sem prejuízo do direito de comprovar que teve prejuízos de 

montante superior, caso em que poderá exigir a indemnização complementar 

correspondente. 

4. A rescisão do presente Acordo será comunicada ao Segundo Outorgante por carta 

registada, com aviso de recepção, e produzirá os seus efeitos no 10.º dia útil posterior. 

Cláusula Nona 

Duração do Acordo 

O presente acordo é válido para o ano lectivo 2009-2010, devendo o seu início e 

términos coincidir com o definido em diploma legal relativamente ao calendário escolar, 

conforme datas a definir por cada Agrupamento de Escolas. 

Cláusula Décima 

Imposto do Selo 
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O presente acordo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 

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

Código do Imposto do Selo.» 

Estes acordos são feitos em duplicado, ambos com valor de original, composto por 

_____ (____) páginas, pelo anexo I que se contêm em ___ (___) páginas, pelo Anexo II 

e Anexo III, que se contêm em _____ (_______), __ (____) e ___ (___) páginas, 

respectivamente, e devidamente assinado por ambas as partes, depois de declararem 

ter lido, compreendido e aceite todas as suas cláusulas.  

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

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea e) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 

14 de Setembro, conjugadas com o artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por 

unanimidade aprovar as minutas dos Acordos de Colaboração nos termos acima 

transcritos e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura com as 

entidades parceiras envolvidas no Programa das Actividades de Enriquecimento 

Curricular.  

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

3285/09, de 25 Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.3. Ludoteca Afonso Lopes Vieira. Acordo de Cola boração com a Associação 

Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Lei ria. Alteração 

DLB N.º 1478/09 |  Presente o Acordo de Colaboração celebrado entre o Município de 

Leiria e a Associação Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria, a 4 de 

Março de 2008, relativamente à gestão e dinamização da Ludoteca Afonso Lopes Vieira 

(deliberação n.º 315/08, da acta n.º 5), acompanhado de uma proposta do Senhor 

Vereador da Educação e Cultura que é do seguinte teor: 

«Considerando a avaliação feita do funcionamento da Ludoteca e as respectivas 

necessidades de reformulação, com vista à melhoria contínua do projecto; 

Considerando a importância de alargar o âmbito de actividades da Ludoteca 

Afonso Lopes Vieira, numa perspectiva de articulação com a comunidade local; 

Propôs-se a alteração do referido Acordo de Colaboração, passando este a ter a 

seguinte redacção: 

Entre o Município de Leiria [...] e a associação Obras Sociais do Pessoal da Câmara 

Municipal de Leiria [...] representada pela Presidente Sofia Pereira [...]. 

Cláusula 1.ª 

Objecto 

O Município de Leiria e as Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria 

acordam entre si partilhar a gestão da Ludoteca Afonso Lopes Vieira, no Parque da 
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Cidade, bem como a participação desta infra-estrutura na dinamização de actividades 

no âmbito de outros programas municipais. 

Cláusula 2.ª 

Obrigações do Município de Leiria 

[...] 

f) Assegurar o transporte das crianças e monitores, no âmbito das actividades a 

desenvolver; 

g) Custear as despesas decorrentes da participação da Ludoteca Afonso Lopes Vieira 

na dinamização de actividades no âmbito de outros programas municipais. 

Cláusula 3.ª 

Obrigações das Obras Sociais do Pessoal da Câmara M unicipal de Leiria 

[...] 

e) Participar, enquanto entidade parceira, em projectos e programas coordenados pelo 

Município de Leiria; 

[...] 

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

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea b) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 

14 de Setembro, conjugadas com a alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º e o artigo 67.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, deliberou por unanimidade aprovar a alteração ao Acordo de Colaboração de 

acordo com o acima referido. 

Mais deliberou  autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura da 

alteração do Acordo de Colaboração com a entidade parceira. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.4. Programa de Actividades de Enriquecimento Cu rricular no 1.º ciclo do 

ensino básico 2009/2010. Acordo de colaboração com a Associação Obras 

Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria  

DLB N.º 1479/09 |  Presente a minuta de Acordo de Colaboração a celebrar entre o 

Município de Leiria e a Associação Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de 

Leiria, no âmbito do Despacho n.º 14 460, de 26 de Maio de 2008, de acordo com 

quadro abaixo. 

Agrupamento Actividade N.º 
Turmas 

Tempos 
semanais  

Total 
Horas  

Preço 
hora 

Valor  

Carreira A F D 49 98 490 13,00€ 6.370,00 € 

St. Catarina Música 13 32 160 13,00€ 2.080,00 € 

Marrazes Música 56 112 560 13,00€ 7.280,00 € 

D. Dinis A F D 29 87 435 13,00€ 5.655,00 € 

D. Dinis Música 29 58 290 13,00€ 3.770,00 € 

José Saraiva Música 30 60 300 13,00€ 3.900,00 € 
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Colmeias Música 28 56 280 13,00€ 3.640,00 € 

  TOTAIS: 234 503 2515  32.695,00 € 

É do seguinte teor: 

«MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO  

Considerando a importância das actividades de enriquecimento curricular no 1.º 

ciclo do ensino básico para o desenvolvimento das crianças e para o seu sucesso 

escolar futuro. 

Considerando a existência do Programa de Actividades de Enriquecimento 

Curricular, no 1.º ciclo do Ensino Básico, aprovado por Despacho n.º 14 460, publicado 

na II.ª Série do Diário da República, de 26 de Maio. 

Considerando que os municípios dispõem de atribuições no domínio da 

educação e os seus órgãos de competências para apoiar o desenvolvimento de 

actividades complementares de acção educativa, na educação pré-escolar e no ensino 

básico, em conformidade com o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º, conjugada 

com a alínea e) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro. 

Considerando que compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar no 

apoio às actividades complementares no âmbito de projectos educativos, conforme 

preceitua a alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Considerando a alínea e) da Cláusula 3.ª do Acordo de Colaboração celebrado 

em 4 de Março de 2008 com a Associação Obras Sociais do Pessoal da CML, com vista 

à gestão e dinamização da Ludoteca Afonso Lopes Vieira (Deliberação n.º 0315/08, 

constante da Acta n.º 5 de 2008), que prevê a participação da Associação, enquanto 

entidade parceira, em projectos dinamizados pelo Município de Leiria; 

Considerando a importância de assegurar o funcionamento do programa desde 

o primeiro dia de aulas, garantindo o cumprimento das actividades inscritas nos 

projectos educativos dos Agrupamentos, bem como o bem-estar das crianças e suas 

famílias; 

Entre o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 505181266, representado pela 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, 

com poderes para o acto, conforme deliberação tomada pela Câmara Municipal de 

Leiria, em sua reunião de _____ de __________ de 2009, como primeiro outorgante, e 

o _________________, com sede em ________________, freguesia de 

____________, contribuinte fiscal n.º _________, representado pelo seu Presidente, 

_______________, como segundo outorgante, é celebrado, ao abrigo do disposto na 

alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o presente acordo de colaboração, o qual 

passará a reger-se pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
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Objectivo 

O presente acordo tem por objectivo o cumprimento do Programa de Actividades de 

Enriquecimento Curricular, determinado pelo Despacho n.º 14 460/2008, de 26 de Maio, 

na parte relativa ao desenvolvimento da actividade física e desportiva e do ensino da 

música, junto dos alunos dos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos, das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, que fazem parte dos Agrupamentos de Escolas de _____________.  

Cláusula Segunda 

Objecto 

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

colaboração entre os respectivos outorgantes, com vista ao cumprimento do seu 

objectivo. 

Cláusula Terceira 

Obrigações do Município de Leiria 

O Município de Leiria, com os fundamentos constantes dos considerandos a este 

acordo, compromete-se a pagar ao Segundo Outorgante, para fazer face aos encargos 

com o desenvolvimento da actividade física e desportiva e do ensino da música, junto 

dos alunos do 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos das Escolas do 1.º CEB, que fazem parte dos 

Agrupamento de Escolas de ________, o valor de €13,00 (treze euros) por cada hora 

(45m+15m), acrescido do imposto sobre o valor acrescentado (IVA). 

Cláusula Quarta 

Obrigações do Segundo Outorgante 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a dar cabal cumprimento às disposições 

constantes do Anexo I ao presente acordo e que dele passa a fazer parte 

integrante. 

2. O Segundo Outorgante compromete-se, ainda, a: 

a) Entregar uma listagem nominal dos professores de actividade física e desportiva e do 

ensino da música a afectar ao Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular 

do 1.º CEB e respectivos Certificados de Habilitação, de acordo com minuta a fornecer 

pelo Município de Leiria (Anexo II).  

b) A leccionar um total previsível de ____ horas, entre 14 de Setembro e 16 de Outubro 

(5 semanas), de acordo com as turmas, horários e locais de funcionamento previstos no 

Anexo III ao presente Acordo e que dele passa a fazer parte integrante. 

Cláusula Quinta 

Responsabilidades do Município de Leiria 

1. Se o Município de Leiria tiver de assumir indemnização de prejuízos que nos termos 

do presente Acordo seja da responsabilidade do Segundo Outorgante, este indemnizá-

lo-á em todas as despesas que, por esse facto e seja a que título for, houver de 

suportar assistindo ao Município de Leiria o direito de regresso das quantias que pagou 

ou tiver de pagar. 
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2. O Município de Leiria não responderá por quaisquer danos ou prejuízos sofridos 

pelo Segundo Outorgante, salvo culpa comprovada dos funcionários, agentes e/ou 

contratados do Município de Leiria no exercício das respectivas funções. 

Cláusula Sexta 

Responsabilidades do Segundo Outorgante 

1. São da exclusiva responsabilidade do Segundo Outorgante todas as obrigações 

relativas ao pessoal utilizado no desenvolvimento da actividade física e desportiva e do 

ensino da música, bem como o cumprimento da celebração dos necessários seguros de 

acidentes de trabalho. 

2. O Segundo Outorgante responderá, nos termos da lei, por todos os danos ou 

prejuízos sofridos pelo Município de Leiria, seus funcionários ou agentes, contratados 

ou terceiros, decorrentes do desenvolvimento da actividade física e desportiva e do 

ensino da música, devendo para tal celebrar os necessários seguros de 

responsabilidade civil. 

Cláusula Sétima 

Modificação do Acordo 

O número de sessões, bem como as turmas, horários e locais de funcionamento da 

actividade física e desportiva e do ensino da música, poderão sofrer alterações devido a 

eventuais necessidades de reformulação na constituição das turmas e horários que 

possam ocorrer durante o ano lectivo.  

Cláusula Oitava 

Rescisão do Acordo  

1 O Município de Leiria poderá dar por findo o presente acordo mediante rescisão do 

mesmo quando tenha ocorrido qualquer dos seguintes factos: 

g) Desvio do objecto do presente Acordo; 

h) Interrupção da actividade física e desportiva por facto imputável ao Segundo 

Outorgante por período superior a 5 dias; 

i) Não cumprimento das disposições constantes do Anexo I ao presente Acordo; 

j) Oposição reiterada ao exercício da fiscalização ou repetida desobediência às 

determinações do Município ou, ainda, sistemática inobservância das leis e 

regulamentos aplicáveis à actividade física e desportiva e ao ensino da música; 

k) Violação grave das cláusulas do presente Acordo. 

l) Não cumprimento do estipulado no n.º4 do artigo 3.º do capítulo II, do Despacho n.º 

14 460/2008, publicado na II.ª Série do Diário da República, de 26 de Maio, quanto ao 

valor mínimo das remunerações dos professores afectos ao programa. 

2. O Município de Leiria reserva-se o direito de suspender ou rescindir o Acordo, com 

aviso prévio de 60 dias, sem que daí resulte qualquer direito de indemnização ao 

Segundo Outorgante, nos casos em que se verifiquem atrasos significativos ou a 
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suspensão das comparticipações a dar pelo Estado no âmbito do Programa de 

Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB.  

3. Em caso de rescisão por iniciativa do Município de Leiria com fundamento nas 

alíneas constantes do n.º 1 deste artigo, este terá direito à restituição imediata dos 

pagamentos efectuados, sem prejuízo do direito de comprovar que teve prejuízos de 

montante superior, caso em que poderá exigir a indemnização complementar 

correspondente. 

4. A rescisão do presente Acordo será comunicada ao Segundo Outorgante por carta 

registada, com aviso de recepção, e produzirá os seus efeitos no 10.º dia útil posterior. 

Cláusula Nona 

Duração do Acordo 

O presente acordo é válido para o período compreendido entre 10 de Setembro e 16 de 

Outubro, devendo o seu início coincidir com o definido em diploma legal relativamente 

ao calendário escolar, conforme datas a definir por cada Agrupamento de Escolas. 

Cláusula Décima 

Imposto do Selo 

O presente acordo está isento do Imposto do selo por força do disposto na alínea a) do 

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

Código do Imposto do Selo.» 

Estes acordos são feitos em duplicado, ambos com valor de original, composto 

por _____ (____) páginas, pelo anexo I que se contêm em ___ (___) páginas, pelo 

Anexo II e Anexo III, que se contêm em _____ (_______), __ (____) e ___ (___) 

páginas, respectivamente, e devidamente assinado por ambas as partes, depois de 

declararem ter lido, compreendido e aceite todas as suas cláusulas.» 

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

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea e) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 

14 de Setembro, conjugadas com o artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e 

considerando tratar-se de contratação excluída nos termos da alínea c) do n.º 4, do art.º 

5.º do Código da Contratação Pública, deliberou por unanimidade  aprovar as minutas 

dos Acordos de Colaboração nos termos acima transcritos e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura com as entidades parceiras envolvidas no 

Programa das Actividades de Enriquecimento Curricular.  

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

3286/09, de 26 de Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Análise de assunto relacionado com a Divisão d a Acção Social e Família 

8.2.1. Atribuição de habitação social na freguesia da Barosa 

DLB N.º 1480/09 |  Retirado. 
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Ponto nove 
��  Departamento de Cul tura,  Desporto  e  Juventude  

 

9.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a área da Cultura 

9.1.1. Doação de serigrafia de Nadir Afonso ao Muni cípio de Leiria 

DLB N.º 1481/09 |  Presente a proposta de doação ao Município de Leiria para 

integração no acervo do Museu, de uma serigrafia gentilmente cedida pelo artista Nadir 

Afonso, aquando da exposição realizada no Banco de Portugal, intitulada «Nadir Afonso 

– Século XXI» a fim de integrar o acervo do Museu. 

A Divisão da Cultura e Gestão de Espaços Culturais compromete-se a assegurar 

o seu acondicionamento, conservação e divulgação como património de interesse 

cultural. 

A serigrafia, devidamente emoldurada, tem o título «Íris». 

A Câmara, depois de analisar o assunto e ao abrigo do disposto na alínea h) do 

n.º 1 do artigo n.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 

unanimidade  aceitar a referida doação para integração no espólio do Museu do 

Município e agradecer ao artista a sua gentil oferta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.1.2. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva a Ann arella – Academia de Ballet e 

Dança 

DLB N.º 1482/09 | Presente o pedido da ANNARELLA – ACADEMIA DE BALLET E 

DANÇA (ENT.09/18975), a solicitar a cedência das instalações do Teatro José Lúcio da 

Silva no dia 20 de Setembro, para realização de um espectáculo de dança assinalando 

o final do ano lectivo 2008/2009. 

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

a cedência onerosa das instalações do Teatro José Lúcio da Silva à Annarella – 

Academia de Ballet e Dança, para o espectáculo de dança no dia 20 de Setembro, nos 

termos das Normas de funcionamento em vigor. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.1.3. Jornadas Europeias de Património 2009 «VI(r) VER O PATRIMÓNIO» 

DLB N.º 1483/09 |  As Jornadas Europeias do Património, uma iniciativa da União 

Europeia, coordenada a nível Nacional pelo IGESPAR, realizam-se nos dias 25, 26 e 27 

de Setembro. Este ano o tema é «VI(r)VER O PATRIMÓNIO».  

Neste âmbito, a Divisão de Museus e Património propôs o seguinte programa de 

actividades: 
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MONUMENTO/SÍTIO/LOCAL  DIA/HORÁRIO EVENTO/ACTIVIDADE TIPOLOGIA DA 
ACTIVIDADE  

PÚBLICO-
ALVO  

ORGANIZAÇÃO  PARTICIPAÇÃO 
E APOIOS 

Castelo de Leiria 25,26,27, 
das 10h às 
18h 

Entrada livre no 
Castelo e na Torre 
de Menagem 

Acesso ao 
Castelo e Torre 
de Menagem 

Público em 
geral 

Divisão de 
Museus e 
Património 

Casa dos Pintores – 
Oficina de Arqueologia 

25, das 10h 
às 12 h e 
das 15h às 
17h 

Da Casa dos 
Pintores à Oficina 
de Arqueologia! 
Visita guiada às 
novas Instalações 
da Oficina de 
Arqueologia, na 
Casa dos Pintores, 
com apresentação 
das diversas áreas 
de trabalho: 
laboratório e 
gabinetes de 
arqueologia e de 
conservação e 
restauro. No âmbito 
desta visita será 
efectuada a 
contextualização 
histórica e 
arqueológica do 
edifício, 
potenciando-se o 
contacto com 
materiais 
arqueológicos. 
Será realizada uma 
abordagem aos 
trabalhos 
arqueológicos 
desenvolvidos no 
Concelho de Leiria. 

Visita guiada Público em 
geral 

Divisão de 
Museus e 
Património 

Agromuseu Municipal 
Dona Julinha 

25, das 14h 
às 18h 

Demonstração do 
processo de 
descamisada do 
milho, na eira, com 
a participação 
activa das crianças. 
Animação com o 
jogo «Milho Rei» 
que retrata a 
componente social 
da descamisada: 
para além de 
trabalho 
representava 
igualmente um 
serão de convívio; 
a descoberta do 
«milho-rei» (espiga 
vermelha) era 
motivo de indícios 
de namoros entre 
os trabalhadores 
rurais. Promoção 
de jogos 
tradicionais.  

Atelier 
Pedagógico/jogos 

Professores 
e Alunos do 
1.º e 
2.ºCEB 

Agromuseu 
Municipal 
Dona Julinha; 
Filipe Santos 
(Ortigosa) 

Agromuseu Municipal 
Dona Julinha 

25, das 
21h30min às 
23h 

Recriação integral 
de um serão de 
descamisada do 
milho do campo 
(tardio), com a 
participação activa 
dos visitantes. 
Animação com 
danças e cantares 
tradicionais. 

Recriação 
Etnográfica 

Público em 
geral 

Agromuseu 
Municipal 
Dona Julinha; 
Filipe Santos; 
Rancho 
Folclórico 
Flores da 
Primavera 
(Ortigosa) 

Moinho de Papel 25, das 15h 
30 min às 
17h 

«Vamos à Fábrica 
do Papel» 

Atelier 
Pedagógico 

Crianças 
entre os 4 e 
os 14 anos 

Divisão de 
Museus e 
Património 

Moinho de Papel 26, das 15h 
30min às 

«Era uma vez um 
moinho de água…» 

Visita guiada Público em 
geral (a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câmara 
Municipal de 
Leiria 

Divisão de 
Museus e 
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17h partir dos 6 
anos) 

Património 

Moinho de Papel 27, das 15h 
30 min às 
17h 

«Do 
velho…..vamos 
fazer novo» 

Atelier 
Pedagógico 

Crianças 
entre os 6 e 
os 12 anos 

Divisão de 
Museus e 
Património 

Centro de 
Interpretação «Abrigo 
do Lagar Velho» 

25 e 26, às 
10 horas 

Visita guiada ao 
Centro de 
Interpretação 
Abrigo do Lagar 
Velho e Vale do 
Lapedo 

Visita guiada Público em 
geral 

Divisão de 
Museus e 
Património 

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

 

9.2. Análise de assunto relacionado com a Divisão d o Desporto e Juventude 

9.2.1. Apoio à Juventude Vidigalense para a desloca ção à Taça dos Campeões 

Europeus de Juniores de Atletismo 

DLB N.º 1484/09 | Presente a carta da Juventude Vidigalense (ENT. 09/18856, de 14 

de Agosto), na qual solicita apoio para fazer face às despesas de deslocação a 

Heusden-Zolder (Bruxelas) – Bélgica, para representar Portugal na Taça dos Campeões 

Europeus de Juniores Masculinos, que irá decorrer nos dias 18 e 19 de Setembro de 

2009. 

Considerando, a evolução quantitativa e qualitativa dos resultados obtidos a 

nível nacional e internacional pelos atletas juniores 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 em 2008, a equipa de Juniores Masculinos revalidou o título 

de Campeã Nacional e a sua equipa de Juniores Femininos foi convidada pela 

Federação Portuguesa de Atletismo a representar Portugal na Taça dos Campeões 

Europeus, realizada também na Bélgica. 

Face ao exposto, 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 Heusden-Zolder (Bruxelas) – Bélgica, 

para a equipa de Juniores Masculinos representar Portugal na Taça dos Campeões 

Europeus. 

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, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, deliberou por  unanimidade  atribuir de um apoio financeiro no valor total de 

€1.500,00 (mil e quinhentos euros), à Juventude Vidigalense para fazer face às 
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despesas de deslocação a Heusden-Zolder (Bruxelas) – Bélgica, para a sua equipa de 

Juniores Masculinos representar Portugal na Taça dos Campeões Europeus. 

A despesa a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 

2009, CAE 12/040701 (2009-A-257 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi 

objecto da proposta de cabimento n.º 3269/09, de 25 de Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 
��  Gabinete de apoio à Vereadora Eng.ª  I sabel  Gonçalve s  

 

10.1. Processo de obras particulares n.º 62/09 – GE NICONSTRUÇÃO – Compra e 

Venda de Imóveis, Unipessoal Lda.. Ajustamento de p ormenor nos termos do 

artigo 96.º do PDM 

DLB N.º 1485/09 |  Presente, pela Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, a 

seguinte proposta: «No âmbito do processo de licenciamento de Obras Particulares n.º 

62/09, em que é requerente a sociedade “Geniconstrução – Compra e Venda de 

Imóveis, Unipessoal, Lda.”, constata-se que mais de dois terços da área do prédio 

objecto do pedido está inserida em espaço urbano, pelo que se propõe, com vista à 

assegurar o enquadramento legal das operações urbanísticas requeridas, 

consubstanciadas na construção de uma moradia e de um muro, um ajustamento de 

pormenor de modo a considerar-se o limite matricial do prédio como urbano.»  

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

do disposto na alínea c) do n.º 1 e nas alíneas c) e d) do n.º 2, todas do artigo 96.º do 

Regulamento do Plano Director Municipal em vigor para o Concelho de Leiria, 

manifestar a sua concordância relativamente ao ajustamento de pormenor dos limites 

entre espaços pertencentes a classes de uso do solo distintas proposto. 

Mais deliberou remeter a proposta apresentada à Assembleia Municipal para 

aprovação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.2. Processo de loteamento n.º 29/96 – António So usa Fadigas. Alteração ao 

Alvará n.º 859/97 

DLB N.º 1486/09 |  Presente, pela Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, a 

proposta que a seguir se transcreve:   

«Pretende a Associação “União Recreativa, Cultural e Desportiva – Os Unidos” a 

constituição a seu favor do direito de superfície, por parte do Município de Leiria, de três 

parcelas com vista à edificação da sua sede e equipamento associado.  

Analisada a pretensão, constatou-se que uma das parcelas integra o domínio 

público, por força do loteamento n.º 29/96, destinando-se a equipamento a definir pela 
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Câmara Municipal e, que a restantes, a saber, o prédio autónomo descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 3627/Pousos, com a área de 

3533m2, destinado a equipamento escolar, e o prédio autónomo descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 3628/Pousos com a área de 

524m2, destinado a equipamento lúdico, integram o domínio privado do Município, por 

força do loteamento n.º 7/90.  

Considerando o futuro aproveitamento urbanístico por parte da Associação 

“União Recreativa, Cultural e Desportiva – Os Unidos” conclui-se pela necessidade da 

Câmara Municipal promover a alteração ao loteamento n.º 29/96, subtraindo a parcela 

ao domínio público em benefício do seu domínio privado, e ao loteamento n.º 7/90, 

alterando a finalidade da parcela destinada a equipamento escolar, porquanto se 

pretende a instalação na mesma de equipamento lúdico. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e face à proposta apresentada, 

deliberou por unanimidade  promover o procedimento de alteração do loteamento n.º 

29/96 e o de alteração do loteamento n.º 7/90, sujeitando-os às exigências 

procedimentais descritas no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze 
��  Gabinete de apoio à Vereadora Dra.  Neusa Magalhães  

 

11.1. Pedido de concessão de benefícios fiscais for mulado pela Sociedade 

«BELANATUR, Indústria e Comércio de Cosméticos, SA»  

DLB N.º 1487/09 |  Presente, pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, uma 

proposta de reconhecimento do interesse municipal e regional do projecto de 

investimento que a sociedade «Belanatur – Indústria e Comércio de Cosméticos, SA» 

pretende levar a efeito através da aquisição do lote 1 da Zona Industrial da Cova das 

Faias destinado à instalação, por esta, de uma unidade industrial de transformação e 

fabrico de cosméticos e de produtos de higiene. 

A Câmara, na sequência do pedido formulado pela sociedade «Belanatur – 

Industria e Comércio de Cosméticos, SA», deliberou por unanimidade  reconhecer o 

interesse municipal e regional do referido projecto de investimento, com fundamento 

nos elementos constantes do respectivo processo administrativo, podendo a sociedade 

promotora usufruir de todos os benefícios que a Lei lhe conceda em virtude da decisão 

ora tomada. 
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Mais deliberou  propor à Assembleia Municipal que sancione o reconhecimento 

do interesse municipal e regional do investimento, nos termos do disposto no n.º 4 do 

artigo 3.º da Lei n.º 10/2009, de 10 de Março. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.2. Minuta da escritura de constituição de direit o de superfície com o IEFP – 

Instituto de Emprego e Formação Profissional 

DLB N.º 1488/09 | Presente a minuta de escritura de constituição do direito de 

superfície sobre os lotes A e B, destinados a equipamento, sitos na Zona Industrial da 

Cova das Faias, a favor do Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P, cujo teor 

se transcreve: 

“M INUTA DE ESCRITURA DE CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE 

No dia _____ do mês de __________ de dois mil e ______, no Cartório Notarial de 

_______ a meu cargo, perante mim _______________, Notário, compareceram como 

outorgantes: 

Primeira : Dr.ª Sofia Isabel Carreira, casada, natural de França, residente na 

Urbanização Planalto, na Rua dos Costas, lote 11 – 3.º Esq.º, Leiria, titular do B.I. 

10357483, emitido a 20-04-2004, pelos SIC de Leiria, que outorga na qualidade de 

Presidente da Junta de Freguesia, em representação da FREGUESIA DE MARRAZES , 

concelho de Leiria, N.I.P.C. 507 280 059, qualidade e poderes para o acto que verifiquei 

por certidões das actas das reuniões da Junta de Freguesia de Marrazes e da 

Assembleia de Freguesia de Marrazes, que arquivo. 

Segunda : Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, casada, natural da 

freguesia e concelho de Mirandela e residente na Quinta de Santo António, lote 63, 5.º 

Dt.º, Marrazes, Leiria, que outorga na qualidade de Presidente da Câmara Municipal, 

em representação do MUNICÍPIO DE LEIRIA, N.I.P.C. 505 181 266, qualidade e poderes 

para o acto que verifiquei por certidões das actas das reuniões da Câmara Municipal de 

Leiria, que arquivo. 

Terceira : Dr. Francisco Caneira Madelino, casado, natural da freguesia de Glória do 

Ribatejo, concelho de Salvaterra de Magos, residente na Rua do Cocharro, 2125-053 

Glória do Ribatejo, titular do B.I. 6288087, emitido em 11-10-2001, pelos SIC Lisboa, na 

qualidade de Presidente do INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL , I.P., 

com sede na Avenida José Malhoa, n.º 11, em Lisboa, N.I.P.C. 501 442 600, e em 

representação do mesmo Instituto, qualidade e poderes para o acto previstos nos 

termos do artigo 3.º do Estatuto aprovado e publicado em anexo à Portaria n.º 

637/2007, de 30 de Maio, alterado e republicado em anexo à Portaria n.º 570/2009, de 

29 de Maio, e do Despacho Conjunto n.º 22934/2007 de Suas Excelências o Primeiro 

Ministro e do Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, publicado no Diário da 

República n.º 191, II Série, de 03/10/2007, que verifiquei pelos seguintes documentos:  
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a) Cópia do Diário da República, II Série, n.º 191, de 03/10/2007, onde vem publicada a 

nomeação do Dr. Francisco Caneira Madelino como Presidente do “Instituto do 

Emprego e Formação Profissional, I.P.”. 

b) Cópia do Diário da República I Série, n.º 104, de 30/05/2007 e Diário da República I 

Série, n.º 104, de 29/05/2009, onde vem publicado, respectivamente, o Estatuto do 

mencionado Instituto e alteração. 

c) Deliberação do Conselho Directivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, 

I.P. de …………………………………; 

que arquivo. 

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos mencionados documentos de 

identificação e a segunda por conhecimento pessoal. 

Disse a primeira outorgante: 

Que à Freguesia de Marrazes pertencem os seguintes imóveis, situados na Zona 

Industrial – Cova das Faias, lugar de Pinheiros, freguesia de Marrazes, concelho de 

Leiria: 

Número Um: Prédio urbano composto de parcela de terreno para equipamento, com a 

área de 15.095,00m2, designado por lote A, inscrito na matriz predial respectiva sob o 

artigo 9073.º, com o valor patrimonial tributário de €915.390,00, descrito na Segunda 

Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o número seis mil duzentos e oito da 

freguesia de Marrazes. 

Número dois: Prédio urbano composto de parcela de terreno para equipamento, com a 

área de 4.848,00 m2, designado por Lote B, inscrito na matriz predial respectiva sob o 

artigo 7756.º, com o valor patrimonial de €124.836,00, descrito na Segunda 

Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o número seis mil duzentos e nove da 

freguesia de Marrazes. 

 Que os referidos prédios se encontram registados a favor da Freguesia de Marrazes 

pela inscrição G apresentação sete de onze de Junho de mil novecentos e noventa e 

sete, da descrição quatro mil novecentos e noventa e um, freguesia de Marrazes. 

Os lotes foram constituídos pelo licenciamento do loteamento registado pela inscrição F, 

apresentação oito, de 19/12/2000 e alteração constante da inscrição F, apresentação 

cinquenta e quatro de 02/02/2005; 

Que em cumprimento da referida deliberação da Assembleia de Freguesia realizada em 

_____ de ______ de _____, em representação da Freguesia de Marrazes, constitui a 

título gratuito a favor do “INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL , I.P.”  um 

direito de superfície sobre cada um dos referidos prédios urbanos, nos seguintes 

termos: 

a) Os lotes de terreno sobre os quais se constitui o direito de superfície destinam-se à 

construção de um Centro de Formação Profissional ou para o desenvolvimento de 

quaisquer outras actividades no âmbito das atribuições prosseguidas pelo “INSTITUTO DO 



1740 (60)  

CMLeiria/Acta n.º 20, de 2009.09.01 

Im-DA-15-09_A0 

 

EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL , I.P.” , eventualmente em cooperação com 

terceiras entidades, quaisquer que sejam as formas que essa cooperação possa 

revestir; 

b) O prazo de duração do direito de superfície é de 50 (cinquenta) anos, prorrogável por 

acordo entre as partes; 

c) As obras de construção do Centro de Formação Profissional deverão ficar concluídas 

no prazo máximo de 5 (cinco) anos, a contar da data da outorga da escritura de 

constituição do direito de superfície e de acordo com os projectos aprovados pela 

Câmara Municipal de Leiria; 

 d) Se findo o prazo previsto no número anterior, a construção não estiver concluída, por 

facto imputável ao terceiro outorgante, ou se o estiver em desacordo com os projectos 

apresentados e aprovados pela Câmara Municipal de Leiria, o direito de superfície 

reverte para a Freguesia de Marrazes; e) Se à construção for dado fim diferente, em 

função do qual o direito de superfície foi cedido, o mesmo reverte para a Freguesia de 

Marrazes; 

f) Se a construção efectuada nos lotes de terreno sobre os quais é constituído o direito 

de superfície, for destruída e se o superficiário, ou a quem este tiver transmitido o direito 

de superfície, não a reconstruir no prazo que lhe for fixado para o efeito, o direito de 

superfície reverte para a Freguesia de Marrazes; 

 g) O superficiário, ou a quem este tiver transmitido o direito de superfície, obriga-se a 

cuidar da construção, como o faria um proprietário prudente, mantendo-a em perfeito 

estado de conservação; 

h) É livremente permitida a transmissão do direito de superfície a terceiros, os quais 

ficam obrigados nos mesmos termos em que o superficiário se obriga perante o 

Município de Leiria e a Freguesia de Marrazes; 

 i) A cedência dos direitos de superfície é efectuada a título gratuito.  

Que ao direito de superfície constituído sobre o lote A é atribuído o valor de 

€732.312,00 (setecentos e trinta e dois mil trezentos e doze euros).  

Que ao direito de superfície constituído sobre o lote B é atribuído o valor de €99.868,80 

(noventa e nove mil oitocentos e sessenta oito euros e oitenta cêntimos). 

Disse o terceiro outorgante: 

Que aceita para o seu representado a presente doação, nos termos exarados e que 

mesma foi autorizada por Despacho de S. Exa. o Senhor Secretário do Emprego e da 

Formação Profissional, de …/…/… 

Arquivo:  

(...)  

Esta escritura foi lida e explicado o seu conteúdo aos outorgantes.” 

A Câmara, depois de analisar a minuta de escritura de constituição do direito de 

superfície sobre os lotes A e B, destinados a equipamento, sitos na Zona Industrial da 
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Cova das Faias, a favor do Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P, 

deliberou por unanimidade  concordar com a mesma. 

Mais deliberou  conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara para outorgar 

a presente escritura, na linha do que vem sucedendo em matéria de oneração e 

alienação dos lotes da Zona Industrial da Cova das Faias e, no caso vertente, devido 

também à grande importância que reveste este tipo de empreendimento, face às 

atribuições cometidas ao Município de Leiria e às competências dos seus órgãos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.3. Protocolo de colaboração em matéria de licenc iamento e fiscalização da 

utilização dos recursos hídricos 

DLB N.º 1489/09 |  Presente a Minuta do Protocolo de Cooperação em matéria de 

licenciamento e fiscalização da utilização dos Recursos Hídricos a celebrar entre a 

Administração da Região Hidrográfica do Centro, I.P., o Município de Leiria e a 

Freguesia de ________________, cuja redacção, contando com as alterações 

introduzidas pela Administração da Região Hidrográfica do Centro, I.P., a seguir se 

transcreve: 

“(M INUTA DE) PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO EM MATÉRIA DE RECOLHA DE DOCUMENTAÇÃO 

E INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO DAS UTILIZAÇÕES EXISTE NTES NÃO 

COMUNICADAS E NÃO TITULADAS DE FUROS , POÇOS E MINAS, NA ÁREA GEOGRÁFICA DO 

MUNICÍPIO. 

Considerando que: 

A Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro (Lei da Água), criou e o Decreto-Lei n.º 

208/2007, de 29 de Maio, implementou as Administrações das Regiões Hidrográficas 

(ARH), instituições que, a nível de região hidrográfica, prosseguem atribuições no 

domínio da protecção e valorização das componentes ambientais das águas, com 

competências de gestão dos recursos hídricos, incluindo o respectivo planeamento, 

licenciamento e fiscalização. 

O Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, que estabelece o regime das utilizações 

dos recursos hídricos, no artigo 89.° estipula um p razo de dois anos, a partir da data de 

entrada em vigor do referido diploma, para que os utilizadores de recursos hídricos não 

titulados (por comunicação simples ou por requerimento de título consoante os casos 

específicos) à data da publicação do Decreto-Lei, regularizem a situação. Este prazo foi 

prorrogado pelo Decreto-Lei n.º 137/2009, de 1 de Junho de 2009, até 31 de Maio de 

2010. 

O Despacho n.° 14872/2009, de 19 de Junho de 2009, que estabelece normas de 

orientação para uma correcta aplicação da legislação no caso das captações de águas 

subterrâneas e reforça que as ARH deverão mobilizar os recursos humanos 

necessários para informar e regularizar todas as situações requeridas, fazendo 
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protocolos de cooperação que se afigurem necessários com Juntas de Freguesia, 

associações de agricultores ou outras entidades consideradas relevantes. 

 

As Autarquias, na defesa dos munícipes, pretendem criar condições para que os 

mesmos usufruam de uma colaboração desejável e eficiente no sentido de darem 

cumprimento ao legislado no prazo previsto, condições que de forma independente a 

Administração da Região Hidrográfica do Centro, I.P. tem dificuldade, face à exiguidade 

de meios, em fazer cumprir. 

Tendo em consideração que, quer a ARH do Centro, I.P. quer as Autarquias do 

concelho de Leiria, entendem como muito útil, necessária e proveitosa uma colaboração 

mútua, entre: 

A Administração da Região Hidrográfica do Centro, I. P., abreviadamente designada 

por ARH do Centro, I.P., com sede na Avenida Cidade Aeminium, 3000-429 Coimbra, 

aqui representada pela sua Presidente, Professora Doutora Teresa Fidélis, nomeada 

por despacho n.º 25248/2008, publicado no D.R. n.º 197, II Série, parte C, de 

10.10.2008, cujos poderes de representação lhe foram conferidos nos termos do n.º 1, 

do artigo 5.° do Decreto-Lei n.º 208/2007, de 29 de  Maio, como primeiro Outorgante; o 

Município de Leiria , NIPC 505181126, com sede no Largo da República, 2410-006 

Leiria, representada neste acto pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel 

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

camarária de ____ de _________ de 2009, como segundo Outorgante; e a Freguesia 

de _______________, NIPC ___________, com sede em ___________________ 

representada neste acto pelo Presidente da Junta de Freguesia de _______________, 

no uso dos poderes conferidos por deliberação da Junta de Freguesia de ________ de 

_________ de 2009, como terceira Outorgante; é celebrado o presente Protocolo de 

Colaboração e Cooperação, adiante designado abreviadamente por Protocolo, que se 

rege pela legislação aplicável e pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula 1.ª 

Objecto 

O presente Protocolo estabelece o âmbito e os termos de colaboração técnica relativos 

á prossecução das competências em matéria de recolha de documentação e instrução 

de processos de regularização das utilizações existentes não comunicadas e não 

tituladas de furos, poços e minas, na área geográfica do Município permitindo um auxílio 

a particulares nos procedimentos de regularização de utilização dos recursos hídricos. 

Cláusula 2.ª 

Obrigações e compromissos da ARH do Centro, I.P. 

1- Promover a formação dos recursos humanos da Câmara Municipal e da Junta de 

Freguesia afectos às actividades objecto deste Protocolo. 
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2- Fornecer as ferramentas, nomeadamente software e modelos de impressos que 

possibilitem a concretização das tarefas objecto deste Protocolo. 

3- Acompanhar todo o processo relativo ao objecto do presente Protocolo. 

Cláusula 3.ª 

Obrigações e compromissos da Câmara Municipal 

1- Colaborar nas acções de formação a desenvolver pela primeira Outorgante nos 

termos da cláusula seguinte e respectiva calendarização. 

2- Ceder as necessárias instalações para a realização das acções de formação 

referidas no número anterior. 

3-FacuItar gratuitamente as plantas geo-referenciadas indispensáveis à instrução dos 

respectivos pedidos de regularização de utilização dos recursos hídricos. 

Cláusula 4.ª 

Obrigações e compromissos da Junta de Freguesia 

1 - O atendimento dos utilizadores dos recursos hídricos disponibilizando recursos 

humanos e meios informáticos, e prestar os esclarecimentos solicitados, bem como 

auxílio aos particulares, no âmbito da regularização de furos, poços e minas, na área 

geográfica respectiva.  

2 - Recepcionar a documentação relativa aos processos objecto do presente Protocolo, 

conforme procedimento definido pela ARH do Centro, I.P.. 

3 - Enviar todos os processos para ARH do Centro, I.P.. 

4 - Sempre que faça uso da informação relativa aos recursos hídricos deverá fazer 

referência à sua fonte (ARH do Centro, I.P.). 

Cláusula 5.ª 

Responsabilidades 

É responsabilidade da ARH do Centro, I.P., a definição de todo o procedimento objecto 

do presente Protocolo. 

Cláusula 6.ª 

Vigência e Prorrogação 

1- O presente Protocolo é válido durante o período de regularização das situações atrás 

referidas (até 31 de Maio de 2010), acrescido das eventuais prorrogações do referido 

período, que vierem a ser aprovadas. 

2- O presente Protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e poderá ser 

denunciado ou alterado, mediante comunicação de qualquer das entidades, com a 

antecedência mínima de 60 dias. 

Cláusula 7.ª 

Casos omissos e dúvidas 

As situações não previstas no presente protocolo, bem como as dúvidas suscitadas 

pela aplicação do mesmo, serão resolvidas por mútuo consentimento dos outorgantes. 

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

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

Código do Imposto do Selo, é feito em triplicado, valendo as cópias como original, 

composto por três páginas e devidamente assinado pelas partes, depois de declararem 

ter lido, compreendido e aceite todas as cláusulas. 

Aos                dias do mês                de 2009. 

A ARH do Centro, IP. ___________________________________________ 

Pelo Município de Leiria  ____________________________________________ 

Pela Freguesia de __________ _________________________________» 

A Câmara, depois de analisar no âmbito do disposto no ponto 6 do Despacho n.º 

14872/2009, de 2 de Julho, publicado no Diário da República, 2.ª Série – N.º 126 – 2 de 

Julho de 2009, as alterações introduzidas pela Administração da Região Hidrográfica do 

Centro, I.P., à minuta de Protocolo a celebrar entre o Município de Leiria, a 

Administração da Região Hidrográfica do Centro, I.P. e a Freguesia de 

________________, aprovada na passada reunião camarária de 21 de Julho de 2009, 

deliberou por unanimidade  concordar com as mesmas. 

Mais deliberou  conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara para outorgar 

o Protocolo de Cooperação em matéria de recolha de documentação e instrução dos 

processos de regularização das utilizações existentes não comunicadas e não tituladas 

de furos, poços e minas, na área geográfica do Município. 

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 G). 

 

 
 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 

BICLIS, BIcicleta da Cidade do LIS 

DLB N.º 1490/09 |  O projecto europeu T.aT. – students today, citizen tomorrow, tem 

entre os seus objectivos a implementação de um sistema de partilha de bicicletas. 
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Neste âmbito, pretende-se implementar a bicicleta de utilização gratuita de Leiria 

com intuito de promover a utilização dos modos de transporte suaves e sustentáveis.  

A bicicleta terá a designação de BICLIS  | BIcicleta da Cidade do LIS. 

A | modo de funcionamento 

O funcionamento do sistema de partilha de bicicletas assentará nos seguintes 

pressupostos: 

1. A utilização das bicicletas será gratuita. 

2. As bicicletas serão parqueadas com recurso a sistema mecânico, junto ao posto de 

controlo. 

3. O registo de adesão ao sistema BICLIS será feito apenas no Parque de 

Estacionamento do Mercado Sant’Ana. 

4. O registo de utilização do utilizador será feito aquando do levantamento da BICLIS. 

5. O levantamento da BICLIS está dependente de registo do utilizador em qualquer 

posto de controlo. 

6. A entrega da BICLIS pelo utilizador será feita no mesmo local onde procedeu ao 

levantamento da mesma. 

B | postos de controlo e parques de estacionamento 

Conforme o quadro 1 e a figura 1, junto de cada parque BICLIS haverá um posto de 

controlo para registo do utente e disponibilização das bicicletas. 

As tarefas a desempenhar pelos postos de controlo são: 

1. Respeitar o horário de funcionamento do sistema BICLIS. 

2. Disponibilizar toda a informação sobre o sistema aos utentes ou eventuais 

utentes. 

3. Efectuar o registo de todos os utentes e mantê-lo actualizado. 

4. Tirar cópia de documento de identificação do utente e associar ao respectivo 

registo (apenas o posto de controlo n.º 1). 

5. Entregar a chave do sistema de retenção da BICLIS ao utilizador, depois de 

efectuado o registo do mesmo. 

6. Disponibilizar capacete se o utente o solicitar. 

7. Verificar periodicamente e proceder ao registo das avarias do equipamento e 

posterior comunicação ao serviço encarregue da manutenção do sistema. 

8. Acondicionar o equipamento no interior do posto de controlo fora do horário de 

funcionamento do sistema (período nocturno). 

quadro 1: parques e postos de controlo BICLIS propo stos 

ID Parque Posto de controlo Horário de funcionamento 
 (sujeito a alterações) 

1 Parque de 
estacionamento do 
Mercado Sant’Ana 

parque de 
estacionamento do 
Mercado Sant’Ana 

08H00 às 19H30 (verão) 
08H00 às 17H30 (inverno) 

(segunda a domingo e feriados) 

2 Jardim Santo 
Agostinho 

Centro de 
Interpretação 
Ambiental (CIA) 

09H00 - 12H00 e 14H00 - 17H30 (dias úteis) 
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3 Parque Municipal Ludoteca Afonso 
Lopes Vieira 

Verão: 
Sábados: 10H00 - 12H30 e 14H30 - 17H30 

Domingos: 10H00 às 12H30 e das 14H30 às 
16H00 

Inverno: 
Sábados: 10H00 - 12H30 e 14H30 - 18H00 

Domingos: 10H00 às 12H30 e das 14H30 às 
16H00 

(encerra aos feriados) 

4 parque de 
estacionamento da 
Fonte Quente 

parque de 
estacionamento da 
Fonte Quente 

08H00 às 19H30 (verão) 
08H00 às 17H30 (inverno) 

(segunda a domingo e feriados) 

5 Estádio Municipal Estádio Municipal Verão: 
Segunda a Sexta: 09H00 às 13H00 e das 

14H00 às 17H30 
Sábados: 09H00 - 13H00 e 15H00 - 17H30 

Domingos: 09H00 às 13H00 
Inverno: 

Segunda a Sexta: 09H00 - 13H00 e 14H00 - 
19H00 

Sábados: 09H00 às 13H00 e das 15H00 às 
19H00 

Domingos: 09H00 às 13H00 
(encerra aos feriados e dias de eventos) 

Os postos de controlo 2 e 3 funcionarão em complementaridade, i.e., o posto de 

controlo 2 funcionará nos dias úteis e o posto 3 funcionará aos fins-de-semana. 

figura 1: localização dos parques e postos de contr olo 
 

 
C | Seguro 

É necessário efectuar um Seguro de Acidentes Pessoais e de um Seguro de 

Responsabilidade Civil relativos à utilização/exploração do serviço da BICLIS. 

D | normas de utilização 

Propõem-se as seguintes normas de utilização da BICLIS: 

5|ESTÁDIO 
 

3|LUDOTECA 

2|CIA 1|MERCADO 
SANT’ANA 

N 

4|FONTE 
QUENTE 
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1. É permitido o uso a maiores de 12 anos. 

2. A utilização da BICLIS por parte de utilizador, com idade compreendida entre os 12 

e os 16 anos, depende de autorização escrita de quem sobre ele exerça o poder 

paternal. 

3. É obrigatório respeitar o horário de funcionamento fixado para cada parque/posto de 

controlo BICLIS. 

4. É proibido sair do perímetro urbano da cidade com o equipamento. 

5. É obrigatório efectuar o registo inicial de adesão ao sistema no parque de 

estacionamento do Mercado Sant’Ana e, posteriormente, o registo de utilização 

junto de um dos postos de controlo, sempre que utilizar uma BICLIS. 

6. Os registos de adesão e de utilização não eximem o respectivo utilizador de 

qualquer responsabilidade civil ou criminal que decorra de uma utilização indevida 

ou abusiva do equipamento, incluindo danos causados a terceiros decorrentes de 

eventuais acidentes de viação. 

7. É proibido reproduzir, por qualquer forma, a chave do equipamento fornecida ao 

utilizador no acto de registo de utilização ou disponibilizá-la a qualquer título a 

terceiros. 

8. É obrigatório repor a bicicleta no parque onde efectuou o registo de utilização. 

9. A BICLIS, quando não estiver a ser utilizada, deve ser sempre colocada em parque 

para bicicletas e devidamente fechada. 

10. É proibido danificar, reter ou furtar o equipamento. Quaisquer destes actos são 

considerados crime e, por isso, punidos por lei. 

11. É obrigatório cumprir o Código da Estrada, sempre que o utilizador da BICLIS circule 

na rede viária. 

12. A BICLIS pertence ao Município de Leiria, estando ao serviço de todos os cidadãos 

que deverão zelar pelo seu bom funcionamento. 

13. A não observância da regra definida no ponto 3 determina a interdição de utilização 

da BICLIS, pelo período mínimo de um mês, a partir da data em que ocorreu a 

infracção.  

14. A não observância de qualquer uma das outras regras acima referidas implica a 

exclusão imediata do utilizador do sistema BICLIS, sem prejuízo de outras sanções 

que decorrem da legislação em vigor. 

Nota: O equipamento compreende a bicicleta, o capacete, o cadeado e respectiva 

chave. 

E | Custos 

O presente projecto está orçado em €10.603,64 (s/ IVA, à taxa legal em vigor). 

Os valores implicados nestas despesas foram objecto das propostas de 

cabimento n.ºs 2921, 2947 e 3191/09. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  aprovar a 

implementação da BICLIS | BIcicleta da Cidade do LIS e respectivas normas de 

utilização. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 

Plano de Contingência Interno – Gripe A (H1N1) 

DLB N.º 1491/09 | Presente o Plano de Contingência Interno do Município de Leiria 

para a Gripe A (H1N1), que fica apenso à presente acta (ANEXO H). 

A Câmara, depois de analisar o Plano de Contingência Interno, e concordando 

com o mesmo, deliberou por unanimidade  ao abrigo do disposto do n.º 3 do artigo 

68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada, ratificar o despacho proferido pela 

Senhora Presidente da Câmara Municipal de Leiria em 24/08/2009, por reconhecer 

como excepcional e urgente o conjunto de medidas e acções orientadoras da actuação 

da Câmara Municipal de Leiria em face da evolução da pandemia da Gripe A.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 

Apoio financeiro à Freguesia de Maceira para as obr as de ampliação e 

requalificação do cemitério da Maceira. 1.ª Fase 

DLB N.º 1492/09 | Presente, pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, um 

pedido formulado pela Junta de Freguesia de Maceira (ENT. 14260/09), para apoio em 

obras de ampliação e requalificação do Cemitério de Maceira. 

As freguesias, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, dispõem de atribuições no domínio do equipamento rural e urbano, 

no qual se incluem os cemitérios e equipamentos conexos que estão sob jurisdição das 

freguesias. 

Acresce que, historicamente e consagrado na lei, as freguesias que não se 

encontravam no aglomerado sede do município detinham atribuições, incluindo para 

investimento, em cemitérios e concomitantemente em equipamentos conexos. 

Dado que a ampliação e requalificação do cemitério é uma prioridade quer para 

a Freguesia quer para o Município, propôs a atribuição de um apoio financeiro à 

Freguesia de Maceira, no valor de €77.136,70. 

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

da alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) 

do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
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unanimidade  conceder um apoio financeiro à Freguesia de Maceira no valor de 

€77.136,70 (setenta e sete mil cento e trinta e seis euros e setenta cêntimos). 

Mais deliberou  que a transferência de verba do Município de Leiria para a 

Freguesia, seja efectuada contra a apresentação das facturas e respectivos autos 

apresentados dos trabalhos realizados, confirmados por técnicos do Departamento de 

Obras Municipais do Município de Leiria. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

rubrica 2009-I-346, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3299/09, 28 de Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 

Regulamento Municipal das Feiras do Concelho de Lei ria 

DLB N.º 1493/09 | Presente o processo relativo à Proposta de Regulamento Municipal 

de Funcionamento das Feiras do Concelho de Leiria, acompanhado das sugestões 

apresentadas pela Associação para o Desenvolvimento das Actividades em Portugal de 

Circos, Divertimentos e Espectáculos, ADAPCE, ao abrigo do disposto no artigo 117.º 

do Código do Procedimento Administrativo. 

A Câmara, depois de analisar o Proposta de Regulamento e de ponderar as 

sugestões apresentadas quanto ao mesmo, deliberou por unanimidade proceder a 

alterações na redacção dos artigos 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 15.º, 18.º, 24.º, 25.º,27.º, 29.º, 32.º, 

33.º, 34.º, 37.º, 39.º, 43.º, 48.º, 49.º, da forma que se segue:  

«Artigo 4.º 

1 - As feiras do Concelho de Leiria têm a localização e a periodicidade constante do 

Plano Anual de Feiras aprovado, ou a que decorra da autorização de eventos pontuais 

ou imprevistos. 

2 - (...) 

3 – As feiras do concelho de Leiria poderão funcionar entre as 8 horas e as 20 horas, 

devendo ficar concretizado no Plano Anual de Feiras aprovado, o horário de 

funcionamento de cada feira. 

Artigo 5.º 

1 - (…) 

2 – Na instalação, cada feirante só pode ocupar o espaço de venda que lhe 

corresponde, sem ultrapassar os seus limites e sem ocupar as ruas e os espaços 

destinados à circulação de veículos e pessoas. 

3 - (...) 

4 - (...) 

Artigo 6.º 
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1 - O levantamento da feira deve iniciar-se de imediato após o seu encerramento 

podendo prolongar-se por 120 minutos. 

2 - (...) 

Artigo 7.º 

1 - (...) 

2 - (...) 

3 - Qualquer alteração ao funcionamento normal das feiras, incluindo a sua suspensão 

temporária, será objecto de publicitação através de edital a afixar nos lugares de estilo e 

no Portal da INTERNET – www.cm-leiria.pt., com a antecedência mínima de 30 dias 

úteis, salvo em situações imprevisíveis. 

4 - (...) 

Artigo 15.º 

1 - (...) 

2 - (...) 

3 - (...) 

4 - (...) 

5 – O Município de Leiria não assume qualquer responsabilidade por danos sofridos 

pelos feirantes, directa ou indirectamente, nem pelos danos causados nos 

equipamentos ou produtos expostos, decorrentes, designadamente, de incêndio ou 

actos praticados pelos feirantes ou por terceiros, ou causados por caso fortuito ou de 

força maior. 

Artigo 18.º 

1 – No decorrer da instalação das feiras apenas é permitida a entrada e a circulação no 

recinto da feira de uma viatura por feirante. 

2 - (...) 

3 - (...) 

Artigo 24.º 

1- O direito de ocupação dos espaços de venda abrangidos pelo presente Regulamento 

é atribuído mediante sorteio, por acto público, de entre os que manifestaram o seu 

interesse, ficando a referida atribuição sujeita ao pagamento de uma taxa nos termos da 

Tabela de Taxas em vigor para o concelho de Leiria, ou de um preço a fixar pela 

entidade gestora do recinto, findo o acto público do sorteio. 

2 – O valor correspondente à taxa ou preço devido nos termos do número anterior 

poderá ser fraccionado, no máximo de três prestações sucessivas e de igual valor, 

devendo a primeira prestação ser paga findo o acto público de sorteio. 

3 – A Câmara Municipal de Leiria publicitará, com a antecedência mínima de 15 dias, 

através de edital a afixar nos lugares de estilo, mediante publicação em pelo menos um 

jornal local e no sítio do Município de Leiria na Internet – www.cm-leiria.pt, a data, hora 

e local de realização do acto público. 
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4 – Os feirantes devem, no prazo de 10 dias úteis a contar da publicação referida no 

número anterior, através de requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal 

de Leiria, manifestar o seu interesse nos lugares de venda assinalados. 

5 – No requerimento previsto no número anterior deve constar a identidade e residência 

do interessado, o número do cartão de feirante ou título a que se refere o artigo 10.º do 

Decreto-Lei n.º 42/2008, de 10 de Março, o tipo de actividade pretendida para o espaço 

e o número de contribuinte. 

Artigo 25.º 

1 - Apenas serão admitidos ao acto público os titulares de cartão de feirante válido bem 

como os portadores do título previsto no artigo 10.º do DL n.º 42/2008, de 10 de Março, 

desde que tenham regularizado a sua situação junto da Administração Fiscal e da 

Segurança Social. 

2 - (...) 

3 – O sorteio deverá observar as seguintes regras: 

a) Por cada lugar de venda a sortear, deverá ser atribuído aos feirantes 

interessados um número sequencial; 

b) Num pote, deverão ser colocadas as bolas com o número de cada feirante 

interessado no lugar de venda objecto de sorteio; 

c) Um dos membros da comissão ou alguém por ele nomeado deverá retirar as 

bolas e anunciar aos presentes o nome do feirante a quem será atribuído o 

espaço de venda. 

d) Seguidamente, deverão extrair-se as demais bolas e anotar a ordem de 

extracção por forma a que o espaço de venda possa ser atribuído ao 

sucessor do adjudicatário, caso este não proceda ao pagamento da taxa 

devida. 

e) Os feirantes que recusem por duas vezes os lugares sorteados e aqueles a 

quem já foram atribuídos dois lugares de venda deverão ser excluídos do 

sorteio dos restantes lugares pelos quais demonstraram interesse. 

f) Os espaços de venda que não forem atribuídos deverão ser objecto de novo 

sorteio, não podendo participar do mesmo aqueles a quem já foi atribuído 

dois espaços. 

g) Não obstante os sorteios realizados, se subsistirem lugares de venda 

disponíveis, a Câmara Municipal de Leiria reserva-se o direito de convidar 

quem lhe aprouver para os ocupar. 

Artigo 27.º 

1 - A ocupação dos espaços de venda na feira efectiva-se mediante autorização da 

Câmara Municipal de Leiria e após o pagamento da taxa ou preço mencionado no artigo 

24.º do presente Regulamento. 

2 - (...) 
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3- Caso seja admitido o pagamento fraccionado do valor da taxa devida pela ocupação, 

o direito de ocupação efectiva-se com o pagamento da primeira prestação. 

Artigo 29.º 

1 - (…) 

2-Sem prejuízo do disposto no número anterior, em caso de morte do titular do direito 

de ocupação do espaço de venda na feira, pode a Câmara Municipal de Leiria, a 

requerimento do interessado, autorizar a transmissão de tal direito  para o cônjuge 

sobrevivo não separado judicialmente de pessoas e bens ou para quem com ele viva 

em união de facto ou, ainda, para os seus descendentes. 

3 - O requerimento de autorização a que se refere o número anterior deverá ser 

apresentado no prazo de dois meses a contar da data do óbito, devidamente 

fundamentado e instruído com a certidão de óbito, a fotocópia do IRS correspondente 

aos últimos dois anos e um documento comprovativo da qualidade que invoque o 

requerente.   

4 - (…) 

5 - (…) 

Artigo 32.º 

1 - (…) 

a) (…) 

b) (…) 

c) Por falta de pagamento da terceira prestação, quando o valor da taxa ou do preço se 

encontre fraccionado, no período fixado para o efeito pela Câmara Municipal de Leiria 

ou pela entidade gestora; 

d) (…) 

e) (…) 

f) Em caso de agressões físicas ou crimes perpetrados pelos feirantes no recinto da 

feira, contra outros feirantes ou seus colaboradores, trabalhadores municipais ou da 

entidade gestora, agentes da autoridade e clientela em geral. 

g) Por não comparência a: 

- mais de quatro feiras seguidas ou seis interpoladas nas Feiras mensais, por cada ano 

civil; 

-  mais de oito feiras consecutivas ou seis interpoladas nas Feiras semanais, por cada 

ano civil; 

2 - (…) 

Artigo 33.º 

1 – Os feirantes devem afixar nos locais de venda, tabuleiros, bancadas, pavilhões, 

veículos, reboques ou quaisquer outros meios utilizados na venda dos produtos, de 

forma bem visível e facilmente legível pelo público, o letreiro referenciado no n.º 1 do 

artigo 20.º do presente Regulamento, do qual consta o seu nome e o número do cartão 
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de feirante, bem como outros que venham a ser entregues ao feirante pela Autarquia ou 

pela entidade gestora com idêntica finalidade. 

2 - (…) 

Artigo 34.º 

1 - (…) 

a) (…) 

b) b) Cartão de feirante actualizado ou documento equivalente, caso se tenha 

estabelecido noutro Estado Membro da União Europeia;  

c) (…) 

d)  (...) 

2 - (...) 

Artigo 37.º 

1 - (…) 

a) (…) 

b) (…) 

c) Tratar de forma educada e respeitosa todos aqueles com quem se relacionem na 

feira, sejam eles feirantes, clientes, trabalhadores ou agentes das entidades 

fiscalizadoras, policiais e da Autarquia; 

d) (…) 

e) (…) 

f) (…) 

g(…) 

h) (…) 

i) (…) 

j) (…) 

Artigo 39.º 

O Município de Leiria poderá delegar nas Freguesias a gestão dos recintos e das feiras 

que se realizem na sua área de jurisdição, mediante a celebração de protocolos. 

Artigo 43.º 

1 – Sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que ao caso couber, nos temos da 

lei geral e do regime sancionatório previsto no artigo 26.º do DL n.º 42/2008, de 10 de 

Março, constitui contra-ordernação a violação do disposto no presente Regulamento, 

nomeadamente: 

a) A falta de limpeza dos espaços de venda atribuídos ou do espaço envolvente, 

durante e após o levantamento da feira, contrariando o disposto no n.º 2 do art.º 6.º e na  

alínea a) do art.º 37.º; 

b) A deposição de resíduos ou de outros desperdícios fora dos recipientes, em violação 

do disposto no n.º 2 do art.º 6.º; 

c) O desrespeito do dever de correcção previsto na alínea c) do art.º 37.º; 
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d) A violação do dever de colaboração previsto na alínea f) do art.º 37.º; 

e) A venda de produtos diversos dos autorizados em violação do disposto no artigo 9.º; 

f) A venda de produtos proibidos nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 13.º, 

g) A prática de actividades que coloquem em risco a vida e a saúde de outros feirantes 

e dos utentes da feira em violação do disposto no n.º 2 do artigo 13.º; 

h) A colocação de produtos fora do local estipulado para a sua venda, nomeadamente, 

arruamentos, escadarias, dificultando a circulação em geral em violação do disposto no 

n.º 2 do artigo 5.º; 

i) A falta de autorização de ocupação dos espaços de venda nos termos do artigo 27.º; 

j) A entrada, permanência e circulação de viaturas no recinto da feira no horário de 

funcionamento da mesma em violação do disposto no n.º 2 do artigo 18.º; 

K) O não cumprimento dos horários de abertura, encerramento e levantamento 

previstos no presente Regulamento e no Plano Anual de Feiras aprovado; 

l) O não acatamento de ordem legitimamente emanada dos trabalhadores municipais, 

da entidade gestora da feira e das autoridades policiais, ou interferir indevidamente na 

sua acção, insultando-os, ofendendo a sua honra e dignidade enquanto se encontrarem 

no exercício das suas funções; 

Artigo 48.º 

1 - A Câmara Municipal, mediante requerimento fundamentado do interessado, pode 

autorizar o pagamento a prestações, num máximo de três, da taxa a que houver lugar 

pela atribuição do espaço de venda.  

2 - O não pagamento da segunda prestação importa, desde logo, a interdição da 

utilização do espaço de venda atribuído, até prova do cumprimento desta obrigação. 

Artigo 49.º 

Os lugares atribuídos não serão, de momento, objecto de sorteio, mantendo os seus 

titulares os direitos adquiridos pelo prazo de três anos a contar da data da entrada em 

vigor do presente Regulamento. 

Deliberou , ainda, submeter, nos termos das disposições combinadas da alínea 

a) do n.º 6 do artigo 64.º e da alínea a) do n.º 2, artigo 53.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, à aprovação da Assembleia Municipal a Proposta de Regulamento do 

Funcionamento das Feiras do Concelho de Leiria, coincidente com o Projecto do 

mesmo Regulamento, ao qual foram introduzidas as alterações constantes da presente 

deliberação e com o seguinte 

Preâmbulo: 

«Preâmbulo 

As Feiras, enquanto eventos de exposição e comercialização de produtos, 

constituem factores de dinamização das zonas onde se realizam, fixando-se como 

pontos de afluência importantes; 
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Tais eventos permitem aos diversos agentes económicos divulgar e 

comercializar os mais diferentes produtos, partilhar experiências, constituindo, ainda, 

um ponto de referência na formação dos Munícipes, dada a abertura e interdependência 

daqueles com a comunidade local. 

A manutenção das Feiras sem regulamentação adequada importa a sua 

desvalorização e perda de importância. 

Neste particular contexto, incumbe às Autarquias Locais, com especial 

relevância para o Município, garantir não só a sua continuidade, como reforçar a gestão 

e o planeamento deste tipo de eventos de forma a torna-los evidentes do ponto de vista 

do interesse municipal. 

Justifica-se, assim, que o Município de Leiria disponha de um instrumento 

ajustado às exigências actuais das Feiras, quer no aspecto organizativo/comercial quer 

no aspecto higio-sanitário permitindo, desta forma, um melhor desempenho da 

actividade dos feirantes e a consequente melhoria da prestação dos mesmos. 

Impõe-se, pois, definir as regras não só em ordem à boa ocupação dos recintos 

das Feiras mas, também, da justa definição de prioridades na utilização, 

regulamentação essa, adequada, apta e necessária à satisfação da nova realidade 

económica. 

O regime da actividade de comércio a retalho exercida de forma não sedentária, 

consagrado no Decreto-Lei n.º 252/86 de 25 de Agosto, alterado pelos Decretos-Lei n.º 

251/93, de 14 de Junho, 259/95, de 30 de Setembro e 9/2002, de 24 de Janeiro, 

encontrava-se desajustado face à realidade económica e social actual, tendo o Decreto-

Lei n.º 42/2008, de 10 de Março, vindo revoga-lo e estabelecer um novo regime jurídico 

consentâneo com as preocupações actuais. 

O presente Regulamento foi sujeito a audiência dos interessados, nos termos do 

artigo 117.º do Código do Procedimento Administrativo e do n.º 1 do art. º 7.º do 

Decreto-Lei n.º 42/2008, de 10 de Março, designadamente, das 29 Juntas de Freguesia 

do concelho de Leiria, da Associação Portuguesa para Defesa do Consumidor de 

Coimbra (DECO), da Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de 

Mós (ACILIS) e da Associação para o Desenvolvimento das Actividades em Portugal de 

Circos, Divertimentos e Espectáculos (ADAPCE), tendo o mesmo sido simultaneamente 

submetido, nos termos do disposto no artigo 118.º do referido diploma legal, a 

apreciação pública, pelo prazo de trinta dias. 

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 241.° da Con stituição da República 

Portuguesa, na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.°, c onjugado com a alínea l) do n.º 2 e a) 

do n.º 6 do artigo 64.º da  Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro, do Decreto-Lei n.º 

42/2008, de 10 de Março e da Portaria n.º 378/2008, de 26 de Maio, é elaborado o 
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presente regulamento de funcionamento das feiras do concelho de Leiria nos termos 

seguintes: 

Deliberou , por último, dar conhecimento do teor da presente deliberação às 

entidades que foram ouvidas sobre o Projecto de Regulamento Municipal em epígrafe 

no uso da faculdade que lhes foi conferida ao abrigo do disposto no artigo 117.º do 

Código do Procedimento Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto cinco  

Programação da Semana Europeia da Mobilidade/Dia Eu ropeu Sem Carros 2009 

DLB N.º 1494/09 | Presente, pela Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães, o 

programa da Semana Europeia da Mobilidade/Dia Europeu Sem Carros 2009, que se 

realiza de 16 a 22 de Setembro, este ano subordinada ao tema «Melhoremos o 

Ambiente na Cidade». 

Programa de Actividades 

Dia 16 de Setembro 

Apresentação da Biclis| Bicicleta da Cidade do Lis 
Apresentação do Acordo para a Mobilidade Eléctrica 
10h00 no Centro de Interpretação Ambiental de Leiria 

 Andar de bicicleta na via publica - 18h30 no Centro de Interpretação Ambiental (sujeito a 
confirmação) 

Curso de condução de bicicletas - 16h00 às 19h00 no Centro de Interpretação Ambiental de 
Leiria 

Patinagem - 17h00 às 19h30 na Praça Goa Damão e Diu (Hóquei Clube de Leiria) 

Jardins em movimento – 16 a 22 de Setembro 

Exposição “Moinhos de Maré do Ocidente Europeu” - 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30 
no Centro de Interpretação Ambiental de Leiria. Esta exposição encontra-se patente de 27 de 
Julho a 16 de Setembro de 2009. 

Filme “O gang do Pi” – 10h00 no Teatro Miguel Franco 

Filme “A floresta mágica” – 15h30 no Teatro Miguel Franco 

Filme “Uma verdade inconveniente” – 18h30 no Teatro Miguel Franco 

Dia 17 de Setembro 

Colóquio “Prospecção Electromagnética ao serviço do Ambiente” – 15h00 no Centro de 
Interpretação Ambiental de Leiria 

“Acções de investigação, Sensibilização e Promoção de Boas Práticas” – 18h00 no Centro de 
Interpretação Ambiental de Leiria 
Lançamento das acções a concretizar no âmbito da candidatura ao financiamento Qren- 
POPH, Programa Operacional Potencial Humano 

Caminhada Convívio nas margens do Rio Lis – 14h00 no Parque Coronel Jaime Filipe da 
Fonseca 

Posto móvel para a colheita de sangue – 15h00 às 20h00 na zona de cargas e descargas da 
Praça Rodrigues Lobo (Instituto Português do Sangue - Centro Regional de Sangue de 
Coimbra) 

Patinagem - 17h00 às 19h30 na Praça Goa Damão e Diu (Hóquei Clube de Leiria) 

Filme “A floresta mágica” – 10h00 no Teatro Miguel Franco 

Exposição de fotografia “Magic clik” de 17 a 30 de Setembro no CIA (co-organização Vertigem 
– Associação para a Promoção do Ambiente 

Dia 18 de Setembro 
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Peddy paper “Sentir a diferença por uma hora” – 10h00 às 12h30 no Largo 5 de Outubro de 
1910, junto ao edifício “Banco de Portugal” 

 Posto móvel para a colheita de sangue – 15h00 às 20h00 na zona de cargas e descargas da 
Praça Rodrigues Lobo (Instituto Português do Sangue - Centro Regional de Sangue de 
Coimbra) 

Patinagem - 17h00 às 19h30 na Praça Goa Damão e Diu (Hóquei Clube de Leiria 

Dia 19 de Setembro 

Roteiro Cultural de Leiria…entre o Castelo e o Rio Lis das 9h00 às 12h30 no Largo 5 de 
Outubro de 1910, junto ao edifício “Banco de Portugal” 

Atelier Carro Ecológico - 10h00 às 12h30 e das 14h30 às 18h00 na Ludoteca Afonso Lopes 
Vieira 

“A descida mais louca de Leiria” – 14h30 na Rua Machado Santos com a co-organização do 
Governo Civil de Leiria e da Direcção Regional do IPJ, I.P. 

Mimo e Monociclo - 10h00 às 13h00 na Praça Rodrigues Lobo 

Street Magic e Gigante em Andas – Gigante de três metros de altura - 14h00 às 17h00 na 
Praça Rodrigues Lobo 

Exposição dos carros participantes na “A descida mais louca de Leiria” – 15h30 na Praça 
Goa, Damão e Diu 

Posto móvel para a colheita de sangue – 15h00 às 20h00 na zona de cargas e descargas da 
Praça Rodrigues Lobo (Instituto Português do Sangue - Centro Regional de Sangue de 
Coimbra) 

Human Loop – 15h00 às 19h30 na Praça Goa, Damão e Diu 

Roller race – 15h30 às 19h30 na Praça Goa, Damão e Diu 

Jogo do burro – 15h00 às 18h30 no Largo 5 de Outubro de 1910, junto ao edifício “Banco de 
Portugal” 

Caminhada e aquecimento com ginásio – 17h00 no Jardim Luís de Camões (ADAL, INATEL, 
CEFAD) 

Sons do Ambiente - 17h00 às 20h00 na Praça Rodrigues Lobo (Associação Filarmónica 
Bidoeirense, Orfeão de Leiria – Conservatório de Artes, SAMP – Sociedade Artística e Musical 
dos Pousos, Sociedade Artística Musical 20 de Julho de Santa Margarida do Arrabal, Aldeia 
dos Sabores, Café Arcádia, Chico Lobo, Martin &Thomas, Praça Caffé, Martins & Costa S.A., 
Cantinho das Aromáticas, Delta Cafés, Chás do Mundo e Associação de Produtores de Maça 
de Alcobaça) 

Patinagem - 17h00 às 19h30 na Praça Goa Damão e Diu (Hóquei Clube de Leiria) 

Venda de carteiras feitas a partir de lonas usadas – 15h00 às 19h00 na Praça Rodrigues Lobo 

IIº Mercado Medieval do Centro Histórico Leiria - 15h00 às 02h00 
(Comerciantes do Centro Histórico de Leiria e UAC - Agência para a Promoção e 
Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós) 

Exposição “Alta.mente” (trabalhos realizados pelas crianças no âmbito do Campo de Férias de 
Verão que decorreu na Ludoteca Afonso Lopes vieira, de 29 de Junho a 28 de Agosto de 
2009) – 10h00 às 12h30 e das 14h30 às 18h00 na Ludoteca Afonso Lopes Vieira 

Filme “Uma verdade inconveniente” – 21h30 no Teatro Miguel Franco 

Curso de Astronomia, das 16h00 às 20h00 e das 21h30 às 00h30 no Centro de Interpretação 
Ambiental de Leiria 
Este curso decorrerá nos dias 5,12 e 19 de Setembro 

Dia 20 de Setembro 

Família Alta.mente – Viver a cidade - 10h00 às 18h00 na Ludoteca Afonso Lopes Vieira 

II Passeio em patins da Cidade de Leiria – 10h00 às 12h00 no Parque Coronel Jaime Filipe da 
Fonseca (Hóquei Clube de Leiria) 

10 Homens Estátua – 11h00 às 18h30 no Centro Histórico de Leiria 

Pintar o Rio Lis – de 16 a 20 de Setembro no Centro de Interpretação Ambiental de Leiria e no 
Jardim de Santo Agostinho 

Escola de orientação, orientação pedestre e orientação BTT – 10h00 às 18h00 na Praça 
Rodrigues Lobo e no Centro Histórico de Leiria (Clube de Orientação de Leiria) 



1758 (78)  

CMLeiria/Acta n.º 20, de 2009.09.01 

Im-DA-15-09_A0 

 

2ª Feira de Artesanato Urbano e Reciclado - 10h00 às 20h00 no Jardim Luis de Camões 

Exposição de bicicletas de utilização em meio urbano, mini circuito de 
aprendizagem/obstáculos e testes bike – 10h00 às 20h00 na Praça Goa, Damão e Diu 

20 bicicletas, 2 insufláveis e 12 carros a pedais – 10h00 às 20h00 no Largo 5 de Outubro de 
1910, junto ao edifício “Banco de Portugal” 

Demonstração de patinagem artística – 17h00 na Praça, Goa Damão e Diu (Hóquei Clube de 
Leiria) 

Demonstração de iniciação ao hóquei em patins – 17h30 na Praça, Goa Damão e Diu (Hóquei 
Clube de Leiria) 

Demonstração de patinagem de velocidade – 18h00 na Praça, Goa Damão e Diu (Hóquei 
Clube de Leiria) 

Exposição “Férias Alta.mente” (trabalhos realizados pelas crianças no âmbito do Campo de 
Férias de Verão que decorreu na Ludoteca Afonso Lopes vieira, de 29 de Junho a 28 de 
Agosto de 2009) – 10h00 às 12h30 e das 14h30 às 16h00 na Ludoteca Afonso Lopes Vieira 

Rastreio/controlo de saúde + Bike Socorro, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h00 no 
Jardim Luís de Camões (Cruz Vermelha Portuguesa – delegação de Leiria) 

Master Classes (Fitness, Tripela Frisbee) no Largo 5 de Outubro de 1910, junto ao edifício 
“Banco de Portugal” 
Sujeita a confirmação 

Venda de carteiras feitas a partir de lonas usadas – 15h00 às 19h00 na Praça Rodrigues Lobo 

Ginástica (trampolim) - 10h00 às 12h30 e das 15h00 às 19h00, na Praça Rodrigues Lobo 
(Ateneu Desportivo de Leiria) 

Dia 21 de Setembro 

Caminhar em segurança, actividade a desenvolver com estabelecimento de ensino do 
Concelho de Leiria – das 9h30 às 10h30 

Transporte seguro para crianças – das 8h00 às 9h30  

Posto móvel para a colheita de sangue – 15h00 às 20h00 na zona de cargas e descargas da 
Praça Rodrigues Lobo (Instituto Português do Sangue – Centro Regional de Sangue de Leiria 

Filme “A idade do gelo 2” – 10h00 no Teatro José Lúcio da Silva 

Filme “O dia depois do amanhã” – 15h30 no Teatro José Lúcio da Silva 

Patinagem – 17h00 às 19h30 na Praça Goa Damão e Diu (Hóquei Clube de Leiria) 

Filme “O dia depois do amanhã” – 21h30 no Teatro José Lúcio da Silva 

Dia 22 de Setembro 

Bike paper “Na rota do Lis” – 9h30 no Centro de Interpretação Ambiental de Leiria (IPL e 
Enerdura) 

Peça de teatro “Estricloestático” – 10h00 na Praça Rodrigues Lobo 

Passeio de interpretação da flora e vegetação (destinado a invisuais e amblíopes) – 9h30 às 
12h00 na encosta do Castelo (Vertigem – Associação Para a Promoção do Património) 

Classes de Mobilidade – 10h30 no Jardim Luis de Camões (Centro de Saúde Dr. Gorjão 
Henriques, Centro Social Batista de Leiria, Ordem Terceira de S. Francisco, Lar Social do 
Arrabal, Associação de Desenvolvimento Social da Loureira, e Associação de 
Desenvolvimento e Bem-estar da Barreira) 

Mostra de veículos ecológicos – 9h00 às 20h00 no Largo 5 de Outubro de 1910 junto à 
estátua do Papa (Futi e Toyota e Volta - Comercio de veículos e motociclos) 

Animação de Rua “Chaise Semi-breve” - 10h00 às 20h00 no Centro Histórico de Leiria 

Peddy paper citadino, a realizar com estabelecimento de ensino do Concelho de Leiria – 9h30 
às 12h30 

Charretes - 10h00 às 19h30 no Centro Histórico de Leiria 

Atelier de reutilização de materiais – 10h0 às 12h00 e das 14h30 às 19h30 no Largo 5 de 
Outubro de 1910, junto ao edifício “Banco de Portugal” (Valorlis) 

Atelier de construção e brinquedos de madeira – 16h00 às 18h00 no Largo 5 de Outubro de 
1910, junto ao edifício “Banco de Portugal” (Malmequeres) 

Camarim Fashion – das 16h00 às 19h00 no Largo 5 de Outubro de 1910, junto ao edifício 
“Banco de Portugal” 
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Bike Looping – 15h30 às 19h30 na Praça Goa, Damão e Diu 

6 Segways – 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 20h00 na Praça Goa, Damão e Diu 

2 insufláveis, 12 carros a pedais, 20 bicicletas e air bungee – 10h00 às 20h00 na Praça Goa, 
Damão e Diu 

Patinagem - 17h00 às 19h30 na Praça Goa Damão e Diu (Hóquei Clube de Leiria) 

Venda de carteiras feitas a partir de lonas usadas – 15h00 às 19h00 na Praça Rodrigues Lobo 

Filme “Uma verdade inconveniente” – 21h30 no Teatro Miguel Franco 

*** 

Durante a Semana Europeia da Mobilidade/Dia Europeu Sem Carros, serão 

monitorizados, com a colaboração da ESTG/IPLeiria, a qualidade do ar e o ruído 

ambiente. 

Para o efeito, propôs-se que o Município de Leiria assegurasse o apoio logístico 

necessário à realização das actividades constantes do programa, nomeadamente 

através de: 

a) cedência, instalação e transporte de materiais/equipamento diverso; 

b) disponibilização de quadros eléctricos em locais a definir, incluindo os respectivos 

consumos de energia; 

c) contratação do seguro para as actividades a realizar; 

d) oferta de 9 almoços (3 para os oradores do Colóquio “Prospecção eletromagnética e 

ao serviço do Ambiente” e 6 para os elementos da Cruz Vermelha Portuguesa – 

Delegação de Leiria que irão participar na actividade “Rastreio/controlo de saúde + 

Bike Socorro”) 

e) divulgação da iniciativa através dos meios que o Município tiver disponíveis; 

f) realização de procedimentos internos tendo em vista a abertura de concursos de 

consulta para aluguer de serviços de som e iluminação, bem como a contratação de 

animação diversa; 

g) aprovação da realização de horas extraordinárias para execução dos trabalhos 

envolvidos, desde que estritamente necessários; 

h) asseguramento do funcionamento do Quiosque informativo, sito no Largo 5 de 

Outubro de 1910, nos dias 19, 20 e 22 de Setembro, das 9h00 às 20h00. 

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

e aprovar o programa da Semana Europeia da Mobilidade/Dia Europeu Sem Carros 

2009, aprovando a proposta apresentada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 

Semana Europeia da Mobilidade. Dia Europeu Sem Carr os. Alterações ao Trânsito 

DLB N.º 1495/09 | 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 
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Municipal de Leiria decidiu organizar a Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 22 de 

Setembro de 2009, 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 

Pêro Alvito, Avenida Ernesto Korrodi e Rua dos Mártires. 

O fecho dos arruamentos que formam a ZSTA será efectuado durante o dia 19 de 

Setembro, entre as 14H00 e as 20H00, o dia 20 de Setembro, entre as 09h00 e as 

20h00 e o dia 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; 

— 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. 

Ainda, neste âmbito, e de forma a assegurar as actividades ‘A Descida Mais 

Louca de Leiria – Concurso de Carros Loucos’ (ENTFE2009/3833), organizada pelo IPJ, 

Governo Civil e por este Município, e o IIº Mercado Medieval do Centro Histórico de 

Leiria (ENTFE2009/4212), promovida pela UAC e por este Município, é necessária: 

— a suspensão de trânsito da Rua Comandante Almeida Henriques e de parte da 

Rua Dr. José Jardim, no dia 19 de Setembro, das 12h00 às 20h00; 

— a suspensão de trânsito da Rua Machado Santos, no dia 19 de Setembro, das 

06h00 às 20H00; 

— a reserva do Largo da República para estacionamento dos veículos envolvidos 

na actividade ‘A Descida Mais Louca de Leiria’, no dia 19 de Setembro, das 

08h00 às 20h00. 
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— a suspensão de trânsito da Rua Barão Viamonte, nos dias 19 e 20 de Setembro, 

das  14H00  do dia 19 de Setembro às 03h00 do dia 20 de Setembro. 

A Câmara no uso da sua competência conferida pela alínea f) do n.º 2 do artigo 

64.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, deliberou por  unanimidade  concordar com o exposto, encarregando os 

Serviços responsáveis de dar cumprimento à deliberação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

 

Ponto sete 

Pedido de indemnização civil por danos patrimoniais . Requerente: ARAG – 

Compañia Internacional de Seguros y Reseguros, S.A.  – Sucursal em Portugal 

DLB N.º 1496/09 | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido 

em epígrafe, do qual consta a Informação n.º 13/2009 prestada, em 14.08.2009, pelo 

Gabinete de Apoio à Directora do Departamento Jurídico e de Recursos Humanos, 

anexa à presente acta e da qual faz parte integrante (ANEXO I), contendo a análise 

técnica e a proposta de indeferimento daquele pedido, com fundamento na não 

verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação ao Município de Leiria 

de responsabilidade civil extracontratual pela prática de factos ilícitos e culposos, 

conforme o disposto nos artigos 7.º a 10.º da Lei n.º 67/2007, de 31.12., e nos termos 

que abaixo se transcrevem: 

«Não há dúvidas de que estão legalmente cometidas atribuições ao Município de 

Leiria e competências à Câmara Municipal no âmbito da vigilância, conservação e 

sinalização das vias públicas sob jurisdição municipal. Atente-se no disposto nas 

normas contidas no artigo 2.º da Lei n.º 2110, de 19 de Agosto de 1961 (Regulamento 

Geral de Estradas e Caminhos Municipais), no artigo 5.º, n.º 1 do Código da Estrada, no 

artigo 6.º, n.ºs 1 e 2 do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro, nos artigos 13.º, n.º 

1, alíneas a) e c), 16.º, alínea b) e 18.º, n.º 1, alínea a) todos da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, e no artigo 64.º, n.º 2, alínea f) e n.º 7, alíneas b) e d) da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro (alterada). 

Da mesma forma, não se duvida, por um lado, que a via onde ocorreu o acidente 

de viação é uma via sob jurisdição do Município de Leiria, confiando-se, por outro, que 

na mesma existia o buraco no qual foi embater o veículo. 

Acontece que tal não é suficiente para que se verifique um facto gerador de 

responsabilidade para o ente público. Esse facto, a existir na situação em análise, 

traduzir-se-ia na omissão negligente de cumprimento dos deveres que impendem sobre 

o ente público no que respeita à vigilância, à conservação e à sinalização das vias 

municipais, por falta de adopção das medidas e comportamentos destinados a garantir 

a segurança e a comodidade do trânsito e que lhe seriam exigíveis. 
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Sucede, porém, que aquele incumprimento e a respectiva imputação subjectiva 

à vontade do Município de Leiria devem ser apreciados em função de todos os dados e 

elementos também relevantes na qualificação da situação em apreço. Importa, 

designadamente, destacar que: 

- a deterioração do pavimento da via municipal não se ficou a dever a qualquer 

intervenção material directa ou indirecta dos serviços municipais; 

- foram adoptadas repetidas medidas concretas de reparação e conservação da 

via; 

- o mau estado de conservação do pavimento da via municipal estava 

devidamente sinalizado; 

- os serviços municipais conseguem demonstrar uma adequada, continuada e 

sistemática fiscalização e manutenção da via pública. 

Deve, pois, excluir-se a verificação de um comportamento omissivo decorrente 

da violação das competências legalmente cometidas à Câmara Municipal no âmbito da 

conservação e da sinalização das vias sob a sua jurisdição. Antes se deve afirmar 

terem os serviços municipais actuado com a diligência, zelo e prontidão que lhes era 

exigível. Sendo certo que a autarquia não tem que dispor de recursos técnicos, 

humanos e materiais que lhe permitam exercer uma vigilância e uma actuação 

permanentes sobre todas as vias públicas que se encontram sob a sua jurisdição, a 

ilicitude e a culpa do Município de Leiria têm que ser aferidas pela actuação dos 

respectivos serviços atentas as respectivas disponibilidades de intervenção e o 

conhecimento que detinham da situação da via. 

Assim, não é sequer possível aventar que os danos invocados devam ser 

atribuídos a um funcionamento anormal dos serviços, nos termos previstos nos n.ºs 3 e 

4 do artigo 7.º da Lei n.º 67/2007, porquanto, atendendo às circunstâncias do caso e a 

padrões médios de resultado, não era razoavelmente exigível aos serviços da DCEVOA 

a adopção de conduta diversa da que tiveram com vista evitar os danos produzidos ou 

quaisquer outros. Tais serviços agiram com a diligência e a prontidão a que estavam 

obrigados, no respeito pelos deveres de vigilância e cuidado das vias municipais e em 

cumprimento das regras de ordem técnica aplicáveis. 

Nos termos expostos, fica juridicamente excluída a existência de qualquer facto 

ilícito gerador dos danos sofridos pelo proprietário da viatura acidentada e que, a título 

de negligência e muito menos de dolo, pudesse ser imputado à vontade da entidade 

administrativa. 

E, não se verificando a existência de um facto gerador de responsabilidade cuja 

prática possa ser atribuída ao Município de Leiria, não há, por mera lógica, que 

averiguar da existência de qualquer nexo de causalidade entre um tal facto (inexistente) 

e os danos cujo ressarcimento é pretendido pela companhia de seguros. (…) 
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(…) Assim sendo, o Município de Leiria não deverá assumir a obrigação de 

indemnizar os danos decorrentes do acidente de viação e invocados no presente 

procedimento, competindo à Câmara Municipal de Leiria decidir pelo indeferimento do 

pedido apresentado, após ter sido cumprida a formalidade de audiência dos 

interessados.» 

A Câmara, depois de analisar o processo e o teor da Informação do DJRH n.º 

13/2009, deliberou por unanimidade  concordar com a proposta de decisão final nela 

apresentada e manifestar a intenção de indeferir o pedido de indemnização civil 

apresentado pela “ARAG – Compañia Internacional de Seguros y Reseguros, S.A. – 

Sucursal em Portugal” em representação da sociedade “Mendes & Silva, Correctores de 

Seguros, Ld.ª”. 

Mais deliberou  mandar notificar a requerente do teor da presente deliberação, 

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

Procedimento Administrativo, concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis para, querendo, 

se pronunciar por escrito quanto ao projecto de decisão final, informando-a do horário e 

do local para consulta do processo e remetendo-lhe cópia da presente deliberação e 

das informações técnicas nas quais a mesma se fundamenta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 

XIX Modificação ao Orçamento  

DLB N.º 1497/09 | Presente a XIX Modificação ao Orçamento para o presente ano de 

2009 que se consubstancia na 1.ª Alteração ao Orçamento da receita de acordo com as 

normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.  

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

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

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

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

Partido Socialista, autorizar a XIX Modificação ao Orçamento que se consubstancia na 

1.ª Alteração ao Orçamento da Receita com inscrições/reforços e 

diminuições/anulações no montante de €10.685.800,00 cada, tal como proposto.  

 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 

Voto de pesar  

9.1. António Manuel Venda Rodrigues 
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DLB N.º 1498/09 | Presente, pela Senhora Presidente, proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar, ao trabalhador António Manuel Venda 

Rodrigues, Assistente Técnico, do mapa de pessoal desta Câmara Municipal, pelo 

falecimento de seu sogro. 

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

manifestar um voto de profundo pesar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.2. Maria Manuela Domingues Cepa 

DLB N.º 1499/09 | Presente, pela Senhora Presidente, proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar, à trabalhadora Maria Manuela Domingues Cepa, 

Assistente Operacional, do mapa de pessoal desta Câmara Municipal, pelo falecimento 

de seu pai. 

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

manifestar um voto de profundo pesar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 

Atribuição de Apoios financeiros no âmbito da Acção  Social. 

DLB N.º 1500/09 | Presente a seguinte listagem para atribuição de apoio financeiro a 

entidades legalmente existentes no concelho: 

Entidade Objecto Atribuição Rubrica Proposta n.º 

Centro Social Baptista de Leiria 
(ENT 08/24372) 

Apoio para 
aquisição de 
viatura com placa 
elevatória 

€8.475,00 2009-I-70 3309/09, de 
31 de Agosto 

Centro de Convívio e Apoio Social 
Bidoeirense 
(ENT 09/6163) 

Apoio para obras 
de remodelação e 
adaptação das 
instalações 

€4.065,00 2009-I-70 3311/09, de 
31 Agosto 

A Câmara, 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 do respectivo 

mapa.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze 

Atribuição de topónimos sito na freguesia de Arraba l  
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DLB N.º 1501/09 | A Comissão Municipal de Toponímia propôs à Câmara Municipal que 

fossem atribuídos os topónimos solicitados pela respectiva Junta de Freguesia (ENT. 

09/3602 e 09/3607, ambas de 16 de Fevereiro), conforme descriminação abaixo: 

VALE DE SANTA MARGARIDA 

Rua Ladeira do Velho: com início na Rua Principal e com fim na Rua do Açude. 

Historial: Denominação proposta em virtude de assim ser conhecido o local desde longa 

data. 

PARRACHEIRA 

Travessa do Seixo: com início na Rua do Seixo e com fim na Rua das Eiras.  

Historial: Denominação proposta em virtude de ter o seu início na Rua do Seixo e assim 

ser conhecido o local desde longa data. 

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

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

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

freguesia de Arrabal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto doze 

Monumental Serenata de Coimbra. Alterações ao Trâns ito  

DLB N.º 1502/09 | Presente, pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, 

documento da Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos (ENT. 

09/19120), relativo à organização da Monumental Serenata de Coimbra, a ter lugar no 

próximo dia 12 de Setembro. 

Atendendo à importância cultural deste evento, será necessário proceder a 

alterações ao trânsito no centro da cidade. O local de realização do evento será na Rua 

Tenente Valadim (na escadaria do Liceu Rodrigues Lobo), a partir das 21h00, e 

terminará previsivelmente às 00h30m. 

Atendendo ao interesse municipal da iniciativa e de forma a possibilitar a sua 

realização, será necessário proceder ao encerramento ao trânsito na Rua Tenente 

Valadim. Propôs então o Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho que se apoiasse a 

iniciativa através da cedência, transporte e colocação de duas grades amovíveis com a 

respectiva sinalização vertical. 

A Câmara, após analisar o assunto, deliberou por unanimidade  autorizar as 

alterações ao trânsito necessárias para a realização do evento e prestar o apoio 

logístico necessário, de acordo com as disposições conjugadas da alínea f) do n.º 1 do 

artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e a alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
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O Senhor Vereador Dr. Raul Castro esteve ausente aquando da análise e 

votação do presente assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto treze 

3.ª Festa do Rio Lis. Alterações ao Trânsito 

DLB N.º 1503/09 | Presente, pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, 

documento da Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos 

(ENT.09/19121), relativo à organização da 3.ª Festa do Rio Lis, a ter lugar no próximo 

dia 6 de Setembro. 

Atendendo à importância cultural deste evento e ao seu interesse municipal, 

será necessário proceder a alterações ao trânsito na Rua Comissão da Iniciativa (entre 

a Rua de Tomar, Largo Camilo Castelo Branco e Rua de S. Miguel, em Leiria, entre as 

21 horas e as 24 horas. Para o efeito, propôs o Senhor Vereador Eng.º Fernando 

Carvalho que se apoiasse a iniciativa através da cedência, transporte e colocação de 

grades amovíveis com a respectiva sinalização vertical. 

A Câmara, após analisar o assunto, deliberou por unanimidade  autorizar as 

alterações ao trânsito necessárias para a realização do evento e prestar o apoio 

logístico necessário, de acordo com as disposições conjugadas da alínea f) do n.º 1 do 

artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e a alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro  esteve ausente aquando da análise e 

votação do presente assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto catorze 

Processo n.º T – 17/2009. Requalificação da Estrada  dos Guilhermes, troço que 

liga Maceira à Zona Industrial da Marinha Grande. R elatório final para 

adjudicação. 

DLB N.º 1504/09 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe 

acompanhado dos relatórios preliminar e final do Júri do Procedimento, com o resultado 

do Concurso Público realizado para a execução da referida empreitada. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos do n.º 3 e 4 do artigo 124.º 

do Código dos Contratos Públicos, deliberou por unanimidade adjudicar a referida 

empreitada ao concorrente CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, SA, pelo valor 

€418.400,00 + IVA. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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 Encerramento da reunião   

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezasseis horas e quinze 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) 

�� 

 


