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Acta n.º 19/2009 
 

 

Aos dezoito dias do mês de Agosto 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, Eng.ª Isabel 

Maria de Sousa Gonçalves dos Santos, Dr. Raul Miguel Castro, Dr. António Manuel de 

Faria Ferreira, Dr.ª Lucinda Gaspar Antunes Caleira. 

Esteve ausente a Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de 

Magalhães, por motivo de férias. 

Esteve ausente o Senhor Vereador Eng.º Carlos Manuel Lopes Ferreira Martins, 

por motivos profissionais. 

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

Senhor Arquitecto Paulo Ramos, e o Senhor Arquitecto Adaíl Gonçalves Silva 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  

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

Ordem de Trabalhos:  
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Moda Unipessoal, Lda.....................................................................................................8 
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Miguel ...........................................................................................................................70 
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Ponto onze......................................... ..........................................................................72 

Pedido de indemnização civil por danos patrimoniais. Requerente: Maria Manuel 

Marques Açafrão...........................................................................................................72 

 

 

 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção da Senhora Presidente 

 

I - DLB N.º 1354/09 | Presente pedido (ENT. 09/25582) da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Leiria a solicitar um apoio para fazer face às despesas com a 

construção do quartel para a Secção de Bombeiros do Sul do Concelho de Leiria. 

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

da alínea j) do artigo 13.º e da alínea b) do artigo 25.º, ambas da Lei n.º 159/99, de 14 

de Setembro, e da alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade  apoiar a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Leiria em 10% do valor não comparticipado da obra, bem 

como os arranjos exteriores. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

II – A Senhora Presidente  referiu que a próxima sessão ordinária da Assembleia 

Municipal deveria ser no princípio de Setembro, e como era habitual nesta sessão eram 

aprovadas as novas taxas para o IMI e para a derrama, mas dado que iriam ter efeitos 

práticos no orçamento de 2010, no seu entender, não se iria propor uma aprovação 

formal. De qualquer forma, seria de avançar para uma proposta de alguma correcção 

para baixo tendo em conta a conjuntura actual e para colmatar a falta de aprovação 

pelo Governo da proposta de alteração dos coeficientes de localização. A proposta da 

Senhora Presidente  seria de não tomar nenhuma decisão formal e o próximo executivo 

faria a proposta que entendesse. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro  mencionou que se deveriam proceder da 

mesma forma para outras situações que pudessem trazer encargos para o futuro.  

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro 

 

I - O Senhor Vereador Dr. Raul Castro  questionou se eram para fechar todos os 

refeitórios da Escola da Caranguejeira, ao que o Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço 
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explicou que fora abordado sobre essa questão devido a alguma confusão, a 

perspectiva que tinham era colmatar as situações mais delicadas que existiam no 

terreno do Concelho e melhorar e qualificar esse serviço de refeições.  

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço referiu, também, que a questão da 

confecção das refeições na Caranguejeira não estava definida porque faltava acertar 

com os parceiros locais, era necessário analisar e falar com todos os parceiros de forma 

a encontrar a melhor solução à questão, por isso o número de refeitórios que irão fechar 

a fabricação local não estava definitivo. 

II – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro  referiu que a Junta de Freguesia dos Parceiros 

pediu a alteração da paragem de autocarro para perto do Cruzeiro, ao que o Senhor 

Vereador Eng.º Fernando Carvalho  disse que iria verificar o ponto de situação. 

 

III – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro  perguntou como poderia ter acesso ao 

processo de contratação de segurança do estádio, ao que a Senhora Vereadora Eng.ª 

Isabel Gonçalves  disse que seria melhor ir à Leirisport, EM. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Lucinda Calei ra  

 

A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira questionou sobre o ponto de 

situação do crematório de Leiria. 

A Senhora Presidente explicou que estavam à espera de um apoio financeiro 

por parte da Secretaria de Estado das Autarquias Locais e que o Senhor Secretário do 

Estado, na última conversa tida, referiu não ter disponibilidade orçamental para tal 

apoio. Assim, o projecto avançou e já estava na fase de adjudicação. 

 

 

 Ordem do dia   

 

DLB N.º 1355/09  | Presente a acta n.º 16, referente à reunião de 7 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 

 



1615 (8)  
 

CMLeiria/Acta n.º 19, de 2009.08.18 

Im-DA-15-09_A0 

 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras parti culares  

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1059/07 –  BIJOU BRIGITTE, Acessórios 

de Moda Unipessoal, Lda. 

DLB N.º 1356/09  | De BIJOU BRIGITTE, ACESSÓRIOS DE MODA, UNIPESSOAL, 

LDA., com sede social na Avenida da Liberdade, n.º 69, 4.º A, na freguesia de Coração 

de Jesus, Concelho de Lisboa, referente ao projecto de arquitectura para legalização de 

alteração de um estabelecimento comercial, sito na Avenida Heróis de Angola, n.ºs 63, 

65 e 67, na localidade e freguesia de Leiria. 

O projecto em causa obteve parecer favorável da Divisão de Habitação e 

Reabilitação Urbana (folha 63) e da Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 64). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/29, constante do 

respectivo processo (folha 74), 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, bem como ao parecer favorável da Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, 

e tendo ainda em conta o constante nos processos referentes às fracções adjacentes 

(Processo n.º 740/85, 272/98 e 263/06) deliberou por unanimidade aprovar o projecto 

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

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

elementos: 

1.1. requerimento/pedido de licença (Modelo 3 – 01, nos termos do Decreto-Lei n.º 

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

que o pedido em causa refere-se a licenciamento e não a autorização; 

1.2. planta de localização e enquadramento à escala 1:25 000, com indicação precisa 

do local da obra a executar; 

1.3. extracto da Planta de Ordenamento à escala 1:10 000 com indicação precisa do 

local da obra a executar; 

1.4. extracto da planta de condicionantes (servidões administrativas e restrições de 

utilidade pública) com indicação precisa do local da obra a executar; 

1.5. planta de localização à escala 1: 5 000 com o local delimitado; 

1.6. planta de localização à escala 1:1000 rectificada relativamente à indicação do local; 

1.7. projecto de segurança contra riscos de incêndios aprovado pela Autoridade 

Nacional de Protecção Civil, face ao parecer emitido pela referida entidade, do qual 

deve ser dado conhecimento à firma requerente; 

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

do Sector de Licenciamentos Diversos. 

 Mais deliberou  dar conhecimento à requerente que, quanto ao solicitado no 

ofício n.º 15884 de 2007/12/18, referente ao licenciamento comercial, se considera o 
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mesmo sem efeito, face à nova legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 21/2009, de 19 de 

Janeiro). 

Deliberou ainda  que, relativamente à exposição apresentada em 2009/06/02, 

referente à participação n.º 10275, de 2009/05/19 (folha 72), o processo deverá ser 

remetido à Divisão Jurídica (Sector de Contra-Ordenações), após a reunião de Câmara, 

para conhecimento e eventual extracção de uma cópia para junção ao respectivo 

processo de contra-ordenação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1363/07 –  José Pereira Sarraipa  

DLB N.º 1357/09  | De JOSÉ PEREIRA SARRAIPA, residente na Rua Florbela Espanca, 

na localidade de Casal dos Matos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de alteração de um edifício de habitação unifamiliar, anexo 

e muros, sito em Casal de S. Romão, freguesia de Pousos, 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 2009/07/04, constante do 

respectivo processo (folha 128), 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 apresentar, no prazo de seis meses e previamente ao licenciamento, os seguintes 

elementos: 

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

elementos entregues; 

1.2. projectos de especialidades; 

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

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

incêndios junto à via; 

3.º cumprir em obra com as disposições presentes no Código Civil relativamente às 

propriedades confinantes; 

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

danificadas durante a obra. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1380/07 –  MARFILIZ, Sociedade de 

Construções Marques & Filhos, SA 

DLB N.º 1358/09  | De MARFILIZ, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MARQUES & 

FILHOS, SA, com sede social na Avenida Marquês de Pombal, n.º 338, 1.º B, na 
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localidade e freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para alteração e 

ampliação de um edifício de habitação colectiva com reconstrução parcial da fachada, 

sito na Estrada da Marinha Grande, n.º 24, na localidade e freguesia de Leiria, numa 

zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Área Consolidada. 

O pedido obteve parecer favorável por parte da Divisão de Habitação e 

Reabilitação Urbana (folha 82). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/08/04, constante do 

respectivo processo (folha 91), 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 apresentar no prazo de 6 meses os seguintes elementos: 

1.1. projectos de especialidade; 

1.2. memória descritiva rectificada relativamente à área da parcela; 

2.º no acto de levantamento da licença deverá apresentar garantia bancária no valor 

de €2000,00, a fim de garantir a reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis de 

virem a ser deterioradas com a construção, e de acordo com o estabelecido nos artigos 

82.º e 122.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas; 

3.º cumprir em obra com o disposto no Código Civil relativamente às propriedades 

confinantes; 

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

de Agosto; 

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

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 830/08 – César Rosa Ferreira 

DLB N.º 1359/09  | De CÉSAR ROSA FERREIRA, residente na Rua dos Ferreiras, n.º 

80, na localidade de Telheiro, freguesia de Barreira, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de alteração e ampliação de um edifício misto destinado a 

habitação, comércio e armazém, com alteração de uso de comércio para 

estabelecimento de restauração e bebidas, com demolição de muro existente, sito na 

Rua Imaculada Conceição, na localidade de Telheiro, freguesia de Barreira, numa zona 

definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais e 

Residenciais de Média Densidade, com parte em Baixa Densidade. 

O pedido obteve parece favorável emitido pelas seguintes entidades: Autoridade 

Nacional de Protecção Civil (folha 99), Autoridade de Saúde (folha 96), Governo Civil 

(folhas 106 e 107) e E.P. – Estradas de Portugal, SA (folha 105). 
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Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/08/06, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo e 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 o seguinte: 

1.º o projecto apresentado não cumpre com o artigo 47.º do Plano Director Municipal, 

relativamente ao índice de construção; 

2.º verifica-se uma discrepância entre a área indicada na Certidão da Conservatória do 

Registo Predial e a medida em projecto; 

3.º verifica-se uma discrepância na denominação do espaço do rés-do-chão destinado 

a armazém, pois na planta de implantação este espaço é indicado como comércio, 

devendo esclarecer-se inequivocamente qual o uso pretendido. 

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, 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 2009/08/06, 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, transmitindo-lhe o teor dos pareceres emitidos pelas 

entidades consultadas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 149/09 – HOLICLÍNICA, Saúde Natural, 

Lda. 

DLB N.º 1360/09  | De HOLICLÍNICA, SAÚDE NATURAL, LDA., com sede social na Rua 

das Pimenteiras, Lote 5, Urbanização das Pimenteiras, na localidade de Madeiras, 

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

alteração de estabelecimentos comerciais, com mudança de uso para comércio de 

produtos e serviços de cuidados corporais, sitos nas fracções «B» e «C» do Lote 5, na 

Rua das Pimenteiras, em Madeiras, freguesia de Marrazes. 

A proposta compreende a alteração de interiores, fachada e de uso, e que em 

nada alteram a área de implantação ou construção aprovadas inicialmente. 

O pedido em questão está inserido no processo de loteamento n.º 11/93, 

encontrando-se de acordo com o mesmo e obteve parecer favorável condicionado pela 

Autoridade de Saúde (folha 27) e Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 28). 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/08/03, constante do 

respectivo processo (folha 88), 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 da Autoridade de Saúde; 

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

Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Dezembro, relativamente à segurança contra 

incêndios; 

3.º apresentar no prazo de 6 meses: 

3.1. comprovativo da inscrição na Ordem dos Engenheiros, do técnico subscritor da 

ficha de segurança; 

3.2. projectos de especialidade, nomeadamente:  

3.2.1. projecto de redes prediais de águas e esgotos aprovados pelos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento; 

3.2.2. projecto acústico; 

3.2.3. esclarecimentos quanto à necessidade de apresentação do projecto de 

instalações telefónicas e telecomunicações, ficha electrotécnica ou projecto eléctrico; 

3.2.4. esclarecimentos quanto à necessidade de apresentação dos projectos de 

climatização e verificação de comportamento térmico, face ao disposto nos Decretos-

Leis n.º 79/2006 e 80/2006, ambos de 4 de Abril; 

3.2.5. 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; 

3.2.6. declaração de conformidade regulamentar subscrita por perito qualificado no 

âmbito do SCE de acordo com a alínea f) do n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-lei n.º 

80/2006, de 4 de Abril, se aplicável; 

4.º caso pretenda publicidade exterior, deverá ser requerido o respectivo licenciamento 

junto do Sector de Licenciamentos Diversos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 371/09 – Aldina Ruivo Romeiro 

DLB N.º 1361/09  | De ALDINA RUIVO ROMEIRO, residente na Rua dos Romeiros, n.º 

191, na localidade de Cruz d’Areia, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para alteração e ampliação de um edifício de habitação colectiva, anexos e 

muros, sito na Rua Adelaide Félix, n.º 18, na Praia do Pedrógão, freguesia de 

Coimbrão. 
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O proposto visa alterações de fachada e interiores incluindo ainda a criação de 

mais um fogo. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/08/04, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo, verifica-se que: 

1.º não é dado cumprimento ao disposto no artigo 66.º do Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas, não sendo previstos os compartimentos exigidos nem a respectiva 

área mínima; 

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

Municipal, relativamente ao número de estacionamentos a prever dentro do lote; 

3.º verifica-se divergências entre o indicado como existente e o anteriormente 

aprovado e licenciado, nomeadamente no que respeita ao acesso ao sótão 

anteriormente inexistente, bem como a nível de alçados, nomeadamente no que 

respeita a vãos e marquise; 

4.º não é dado cumprimento ao disposto no artigo 71.º do Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas, nomeadamente no que respeita à dimensão de vãos, iluminação e 

ventilação natural de compartimentos habitacionais; 

5.º não é dado cumprimento ao disposto no artigo 73.º do Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas, nomeadamente no que se refere à localização do vão de uma das 

cozinhas; 

6.º não apresenta plano de acessibilidades, não esclarecendo quanto ao cumprimento 

do disposto no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto, relativamente à acessibilidade 

de pessoas com mobilidade condicionada; 

7.º não esclarece o tipo de material constituinte das condutas de exaustão de fumos 

propostas, nem o respectivo enquadramento na fachada; 

8.º não apresenta projecto de alterações (vermelhos e amarelos) dos alçados Norte e 

Nascente; 

9.º verifica-se ainda que: 

9.1. não esclarece quanto ao cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 

de Janeiro, na elaboração do projecto de isolamento acústico; 

9.2. os termos de responsabilidade dos técnicos autores dos projectos de arquitectura, 

isolamento acústico e estabilidade não referem correctamente a operação 

urbanística (alteração de edifício habitacional); 

9.3. o termo de responsabilidade do coordenador do projecto não se encontra redigido 

nos termos do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

sendo que se trata de coordenador de projecto e não coordenador do projecto de 

arquitectura. Não é atestada de igual modo a compatibilidade entre os projectos 

de arquitectura e especialidades. 
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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 2009/08/04, 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 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. 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 431/09 – Ramiro de Oliveira Figueiredo 

DLB N.º 1362/09  | De RAMIRO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, residente na Rua 

Engenheiro Duarte Pacheco, n.º 20, na localidade de Praia do Pedrógão, freguesia de 

Coimbrão, referente ao projecto de arquitectura para a legalização de alteração e 

ampliação de um edifício misto destinado a habitação, comércio e estabelecimento de 

bebidas, sito no local supra mencionado, em zona abrangida pelos estudos do Plano de 

Urbanização da Praia do Pedrógão – Faixa Marginal – Tipo 1. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/08/07, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo ao abrigo do 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 60/2007, de 

4 de Setembro, verifica-se o seguinte: 

1.º o projecto apresentado não cumpre com o disposto no Plano Director Municipal, 

relativamente aos índices urbanísticos (máxima 1.5); 

2.º o projecto apresentado não cumpre com o regulamento dos estudos do Plano de 

Urbanização da Praia do Pedrógão, nomeadamente no que se refere ao número de 

pisos (máximo dois); 

3.º a área medida nas plantas não coincide com a área constante na Certidão da 

Conservatória do Registo Predial, sendo que a área medida em planta é superior à 

constante na Certidão da Conservatória do Registo Predial; 

4.º o projecto apresentado não cumpre com o disposto no Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas, nomeadamente no que se refere a: 

4.1. artigos 71.º e 73.º condições de ventilação dos vãos dos compartimentos 

habitacionais (cozinha e quarto) no piso 1; 

4.2. artigo 86.º comunicação entre as cozinhas e instalações sanitárias; 

4.3. artigo 87.º localização do sistema de ventilação das casas de banho interiores; 

4.4. artigos 110.º a 113.º condutas de evacuação dos fumos e gases; 
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4.5. artigo 46.º características das escadas; 

5.º não apresenta planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala 1:200 ou superior, com o prédio delimitado, incluindo o arruamento de acesso e 

cotado ao eixo do mesmo, com indicação das dimensões e área do terreno; 

6.º não apresenta alçados com indicação das cores e dos materiais dos elementos 

que constituem todas as fachadas e a cobertura; 

7.º não apresenta cortes longitudinais e transversais abrangendo a totalidade do 

terreno e o eixo do arruamento; 

8.º não esclarece se se trata de um único fogo ou vários, face ao número de cozinhas 

e instalações sanitárias distribuídas pelos pisos superiores; 

9.º não esclarece se o compartimento destinado a arrumos no piso do rés-do-chão 

será afecto ao comércio ou ao estabelecimento de restauração e bebidas; 

10.º verifica-se uma incompatibilidade no indicado nos elementos gráficos, no que se 

refere às cotas dos pavimentos, face ao número de degraus indicados nas plantas; 

11.º não apresenta elementos relativamente ao monta-cargas, face ao indicado no 

processo de participação n.º 270/07; 

12.º não apresenta ficha de segurança de acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 

17.º do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro (segurança contra riscos de 

incêndios); 

13.º não esclarece quanto ao plano de acessibilidades nos termos do n.º 5 do artigo 3.º 

do Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas 

com mobilidade condicionada; 

14.º a memória descritiva e justificativa não se encontra instruída com os elementos 

previstos no n.º 4 do artigo 11.º da Portaria n.º 232/2008, de 11 de Marco, 

nomeadamente:  

14.1. descrição e justificação da proposta para a edificação; 

14.2. enquadramento nos planos municipais; 

14.3. adequação da edificação à utilização pretendida, bem como enquadramento no 

Decreto-Lei n.º 234/07, de 19 de Junho e Decreto Regulamentar n.º 20/08, de 27 de 

Novembro, devendo esclarecer se pretende um estabelecimento de bebidas ou 

restauração e bebidas;  

14.4. área total de construção, área de ampliação e índice de construção para a 

parcela; 

15.º o termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura não se encontra 

redigido de acordo com o Anexo I da Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março, devendo 

ainda fazer referência do cumprimento do disposto no Plano Director Municipal, 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas, Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto 

e Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro (segurança contra riscos de incêndios). 
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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 

60/2007, de 4 de Setembro.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/08/07, e face ao 

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

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

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

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

indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou que, caso o projecto venha a ser reformulado, sejam solicitados 

pareceres à Autoridade de Saúde e ao Governo Civil. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 505/09 – Direcção Regional de Educação 

do Centro 

DLB N.º 1363/09  | De DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO, com 

sede na Rua General Humberto Delgado, n.º 319, na localidade e concelho de Coimbra, 

referente ao pedido de parecer prévio para a alteração e ampliação da Escola 

Secundária Domingos Sequeira, sita no Largo Dr. Serafim Pereira, na localidade e 

freguesia de Leiria. 

Trata-se do projecto de arquitectura referente à operação urbanística a levar a 

efeito no conjunto edificado da Escola Secundária Domingos Sequeira, localizada em 

zona definida no Plano Director Municipal como Equipamento. 

De acordo com os elementos apresentados, encontra-se prevista a construção 

de um novo edifício destinado a áreas administrativas e serviços complementares de 

apoio, localizado na zona de entrada com dois pisos acima do solo, a remodelação dos 

edifícios existentes, a construção de novo campo de jogos coberto que inclui 

instalações desportivas de apoio e a ainda a remodelação dos espaços exteriores. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/08/11, constante do 

respectivo processo (folha 145), e face ao disposto no artigo 7.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  emitir parecer prévio favorável nos termos do n.º 2 do 

mesmo artigo, condicionado ao seguinte: 

1.º deverão acautelar-se as devidas áreas de estacionamento, necessárias ao 

funcionamento do equipamento em causa, dada a sua dimensão e o impacto no tecido 

urbano em que se insere; 
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2.º cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 220/08, de 12 de Novembro, no que se 

refere à segurança contra incêndios; 

3.º cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto, no que se 

refere à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

4.º cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 79/2006, de 4 de Abril e no Decreto-Lei 

n.º 80/2006, de 4 de Abril, no que se refere à optimização energética dos edifícios; 

5.º garantir o cumprimento da legislação aplicável relativamente às questões de 

salubridade e de ordem sanitária, nomeadamente ventilação da totalidade dos espaços; 

6.º nos termos do disposto no n.º 7 do 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, 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 publicitação da obra respectivamente; 

7.º os trabalhos referentes às infra-estruturas deverão ser acompanhados pelas 

respectivas entidades competentes. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 506/09 – Direcção Regional de Educação 

do Centro 

DLB N.º 1364/09  | De DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO, com 

sede na Rua General Humberto Delgado, n.º 319, na localidade e concelho de Coimbra, 

referente ao pedido de parecer prévio para a alteração e ampliação da Escola 

Secundária Francisco Rodrigues Lobo, sita na Rua Afonso Lopes Vieira, na localidade e 

freguesia de Leiria, em zona definida no Plano Director Municipal como Equipamento. 

De acordo com os elementos apresentados, encontra-se prevista a remodelação 

e ampliação das edificações existentes, prevendo-se do lado poente a criação de 

espaços destinados a polidesportivo coberto, sala polivalente e áreas de apoio, bem 

como a remodelação dos espaços exteriores. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/08/11, constante do 

respectivo processo (folha 55), e face ao disposto no artigo 7.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  emitir parecer prévio favorável nos termos do n.º 2 do 

mesmo artigo, condicionado ao seguinte: 

1.º deverão acautelar-se as devidas áreas de estacionamento, necessárias ao 

funcionamento do equipamento em causa, dada a sua dimensão e o impacto no tecido 

urbano em que se insere; 

2.º cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 220/08, de 12 de Novembro, no que se 

refere à segurança contra incêndios; 
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3.º cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto, no que se 

refere à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada, incluindo os lugares 

de estacionamento de viaturas; 

4.º cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 79/2006, de 4 de Abril e no Decreto-Lei 

n.º 80/2006, de 4 de Abril, no que se refere à optimização energética dos edifícios; 

5.º garantir o cumprimento da legislação aplicável relativamente às questões de 

salubridade e de ordem sanitária, nomeadamente ventilação da totalidade dos espaços; 

6.º nos termos do disposto no n.º 7 do 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, 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 publicitação da obra respectivamente; 

7.º os trabalhos referentes às infra-estruturas deverão ser acompanhados pelas 

respectivas entidades competentes. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise do processo de vistoria n.º 8/09 – Aut oridade Nacional de Protecção 

Civil 

DLB N.º 1365/09  | De AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL, com sede no 

Edifício do Governo Civil, Largo Dr. Manuel de Arriaga, n.º 1, na localidade e freguesia 

de Leiria, referente à vistoria para efeitos de verificação das condições de segurança de 

um edifício de habitação unifamiliar, sito na Rua Nossa Senhora da Conceição, n.º 73, 

na localidade de Várzeas, freguesia de Souto da Carpalhosa, propriedade de Gracinda 

Pedrosa e Mário Lopes. 

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

efectuada em 2009/07/24 e a informação prestada pela Divisão Administrativa e de 

Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/08/10, constantes 

do respectivo processo (folhas 3 e 4), deliberou por  unanimidade  o seguinte: 

1.º ratificar o despacho proferido pela Senhora Presidente em 2009/07/24, 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 os proprietários 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 noventa dias 

procederem à execução das obras de conservação necessárias à correcção das 

deficiências apontadas no Auto de Vistoria n.º 36/09, cujo conteúdo deverá ser 

transmitido aos donos do edifício; 
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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 aos proprietários do edifício do conteúdo do Auto de Vistoria e da 

deliberação que recair sobre o assunto, bem como informá-los do seguinte: 

a) a remoção das telhas em fibrocimento, deverá ser realizada por empresa 

devidamente habilitada para o efeito; 

b) os eventuais danos causados a terceiros decorrentes do actual estado do edifício 

são da responsabilidade dos proprietários; 

c) a intervenção estrutural do imóvel carecerá de licença específica para o efeito, a 

ser emitida pela Câmara Municipal de Leiria; 

d) as obras de conservação e de execução imediata não deverão interferir no 

trânsito automóvel da Rua Nossa Senhora da Conceição, devendo, se aplicável, 

solicitar Licença de Ocupação de Via Pública; 

e) o uso da habitação deverá ser precedido de inspecções específicas, 

nomeadamente no que concerne à rede de gás, rede eléctrica e de abastecimento de 

águas e drenagem das águas residuais. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise dos seguintes processos de loteamento 

1.3.1. Processo de loteamento n.º 17/98 – Domingos Silva Menino Carvalho 

DLB N.º 1366/09  | De PALMIRA EDUARDA MILHINHOS DE CARVALHO E OUTROS, 

representada pelo procurador, José Carvalho de Sousa, residente na Rua dos 

Camponeses n.º 12, em Marinheiros, freguesia de Marrazes, referente à vistoria para 

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

Cerveira, freguesia de Marrazes. 

A recepção provisória das obras de urbanização foi efectuada em 2006/02/23. 

As entidades consultadas (SMAS, EDP e PT) emitiram pareceres favoráveis 

quanto à recepção definitiva das respectivas infra-estruturas. 

Na vistoria efectuada pelos Serviços da Câmara em 2008/11/04 e em 

2009/06/07, a Comissão de Recepção das obras de urbanização do Loteamento supra 

citado considerou que as mesmas estão concluídas e em utilização, não sendo visíveis 

danos pelos quais se deva responsabilizar os promotores. No entanto, alerta para o 

perigo de queda dos utilizadores do espaço verde, devido à execução do acesso à cave 

do lote 4. 

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

n.º 31/09, constante do respectivo processo (folha 394), e o conteúdo dos pareceres 

emitidos pelas entidades competentes, para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 50.º 

do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, na redacção que lhe foi dada pelo 
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Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de Dezembro, e pela Lei n.º 26/96, de 1 de Agosto, 

deliberou por  unanimidade  o seguinte: 

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

em epígrafe; 

2.º autorizar o cancelamento das cauções abaixo indicadas, uma vez que se encontram 

concluídas as infra-estruturas que as mesmas caucionam: 

2.1. garantia bancária n.º 321-02-0141812, emitida em 14/07/2003, pelo Banco 

Comercial Português, SA, destinada a garantir a execução da rede de água no exterior 

e no interior do loteamento e da rede de esgotos domésticos e pluviais no interior do 

loteamento (folha 278); 

2.2. garantia bancária n.º 321-02-0141830 emitida em 14/07/2003, pelo Banco 

Comercial Português, SA, destinada a garantir a execução dos arranjos exteriores (folha 

277); 

2.3. garantia bancária n.º 321-02-0141849 emitida em 14/07/2003, pelo Banco 

Comercial Português, SA, destinada a garantir a execução da rede viária (folha 276). 

Relativamente à separação da zona verde com o lote 4, e considerando que, 

quer no processo de loteamento, quer no processo que autorizou a construção do 

edifício (Processo de Obras n.º 1175/05) não consta nenhum ónus de obrigatoriedade 

de execução de protecção que garanta a segurança dos utilizadores do espaço verde, a 

Câmara deliberou por unanimidade notificar o proprietário para resolver a questão de 

segurança do acesso ao lote 4. 

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

das decisões que recaíram sobre o assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.2. Processo de loteamento n.º 28/03 – IMOCAMPIN AS, Compra e Venda de 

Propriedades, Lda. 

DLB N.º 1367/09  | De IMOCAMPINAS, COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, 

LDA., com sede na Rua do Pinhal Manso n.º 487, em Moinhos da Barosa, freguesia de 

Barosa, referente ao projecto de loteamento para a constituição de 13 lotes destinados 

a 11 pavilhões industriais e 2 para terciário, num terreno inserido em espaço industrial 

proposto, de acordo com a carta de ordenamento do Plano Director Municipal, com o 

qual se enquadra, situado em Charneca da Carreira d’Água, freguesia de Barosa. 

O loteamento tem os pareceres favoráveis, com condições, das entidades 

consultadas, de entre as quais a E.P. - Estradas de Portugal, SA (a fls. 161) e a 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (a fls. 167) quanto 

aos afastamentos à EN 242. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando as informações 

prestadas pela Divisão de Loteamentos em 2008/03/19 e em 2009/06/03, constantes do 
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respectivo processo (folhas 192 e 193), 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, deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto referente à operação 

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

acordo com os respectivos pareceres técnicos, nomeadamente os referidos pela E.P. - 

Estradas de Portugal, SA, pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Centro, pelo Departamento de Obras Municipais, pela Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos, pela Divisão de Parques e Espaços Verdes, pelos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, pela EDP – Distribuição de Energia, SA e pela 

Portugal Telecom, cujos conteúdos deverão ser transmitidos ao requerente; 

2.º  ceder ao domínio público a área de 6.070,00 m², destinados a arruamentos, 

passeios e estacionamentos, implantação do PT, locais para contentores de resíduos 

sólidos urbanos e ecoponto; 

3.º efectuar o pagamento aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, no 

valor de €12.735,00 acrescido de IVA, para garantir o financiamento das obras de 

remodelação da rede de água a montante do loteamento; 

3.º rectificar/esclarecer inequivocamente, na planta de síntese (a fls. 124), o polígono 

de implantação das construções nos lotes 2 a 12, bem como os respectivos usos;  

4.º rectificar o regulamento do loteamento, de modo a prever a bombagem de águas 

pluviais das caves e logradouros de cota inferior ao arruamento, bem como o artigo 1.º 

do regulamento (a fls. 139), quanto ao uso do lote 1 e do lote 13; 

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

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

Dezembro, e apresentar, se for caso disso, autorização por escrito dos proprietários de 

terrenos atravessados pelo colector, para que seja efectiva a ligação; 

6.º manter o corredor de passagem e observar as distâncias regulamentares à linha de 

média tensão existente no terreno, conforme parecer emitido pela EDP - Distribuição de 

Energia SA. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

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

SA 

DLB N.º 1368/09  | Retirado.  

 

1.3.4. Processo de loteamento n.º 21/94 – Manuel Ma rques Ferreira Júnior 

DLB N.º 1369/09  | De MANUEL MARQUES FERREIRA JÚNIOR, representado pelo 

Senhor Rui Miguel Gama Ferreira, na qualidade de herdeiro, residente na Rua Nova, 

lote 3, em São Romão, freguesia de Pousos, referente à vistoria para efeitos de 
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recepção definitiva das obras de urbanização do loteamento situado em São Romão, 

freguesia de Pousos. 

Da vistoria efectuada pelos Serviços da Câmara em 2009/05/08, a Comissão de 

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

trabalhos referentes às infra-estruturas da rede viária e da rede de drenagem pluvial, 

embora concluídos, apresentam defeitos e deteriorações, constatando-se a existência 

de diversas zonas com acentuado grau de degradação no arruamento, passeio e 

estacionamento. 

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

n.º 33/09, constante do respectivo processo (folha 327), para efeitos do disposto no 

artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, na redacção que lhe foi dada 

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

deliberou por  unanimidade  o seguinte: 

1.º não autorizar a recepção definitiva dos trabalhos referentes à rede viária e à rede 

de drenagem pluvial, devendo notificar-se o promotor para, no prazo de quinze dias, 

proceder à reposição das infra-estruturas, nomeadamente nos passeios junto ao lote 5-

A, uma vez que existem danos nos mesmos, incluindo a reposição de contra-lancil, na 

separação entre o passeio e o limite da propriedade em zonas pontuais, bem como 

proceder à execução de sumidouros e ramais de ligação ao colector pluvial existente, 

cuja execução foi condição imposta aquando do licenciamento das alterações 

referentes ao aditamento n.º 1 ao alvará de loteamento n.º 837/97, dispondo o mesmo 

de oito dias para se pronunciar sobre o assunto, caso pretenda; 

2.º notificar os proprietários dos lotes 4 e 5, para no prazo de quinze dias, procederem 

à reparação das infra-estruturas confinantes, nomeadamente no que se refere a 

passeios e estacionamentos. 

Mais deliberou oficiar a Lusitaniagás e os Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento para procederem à regularização do pavimento com a maior brevidade 

possível, atendendo a que existem cortes para a ligação dos ramais da rede de águas, 

esgotos e gás natural, bem como notificar o promotor do conteúdo do auto de vistoria 

bem como das decisões que recaíram sobre o assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.5. Processo de loteamento n.º 31/78 – David Vic ente Ferreira 

DLB N.º 1370/09  | De ANTÓNIO MANUEL LOPEZ DE JESUS, residente na Rua 

Central n.º 3607, na localidade de Eira Velha, freguesia de Colmeias, e de VÍTOR 

MANUEL GOMES DE SOUSA URBANO, residente na Estrada Nacional 113, n.º 10, no 

Bairro Paulo VI, na localidade e freguesia de Pousos, acompanhado da informação 

prestada pela Secção de Apoio Administrativo à Divisão de Loteamentos do 

Departamento de Operações Urbanísticas comunicando que os requerentes não se 
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pronunciaram, em fase de audiência prévia, quanto aos motivos que estiveram na 

origem da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2009/03/03. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que os requerentes não 

se pronunciaram, dentro do prazo estipulado para o efeito, quanto ao teor da notificação 

que lhes foi efectuada através dos ofícios n.os 2883/09 e 2889/09 datados de 

2009/03/10, e ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei 

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

177/01, de 4 de Junho, deliberou por  unanimidade  indeferir os projectos de alteração 

referentes aos lotes 1 e 2 do loteamento supra citado, pelos motivos já referidos na 

deliberação tomada em reunião de 2009/03/03. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 

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

2.1.1. Análise dos pedidos de responsabilidade civi l extracontratual do Município 

de Leiria: 

2.1.1.1. Requerente: David Pedrosa Cabecinhas. Deci são final 

DLB N.º 1371/09  | Presente a resposta de DAVID PEDROSA CABECINHAS, com a ENT 

09/10420, de 12 de Maio, proferida em sede de audiência de interessados, 

relativamente à intenção de indeferir o seu pedido de indemnização por danos 

patrimoniais, no valor de €950,00 (DLB n.º 0727/09, de 28 de Abril). 

 Analisada a resposta e com base na informação n.º 38.CDIA/09, de 13 de 

Agosto, anexa à presente acta e que dela faz parte integrante, e cujo teor se dá aqui por 

inteiramente reproduzido (ANEXO A), entendeu-se não haver motivos para que a Câmara 

Municipal altere o sentido da sua decisão, propondo-se assim o indeferimento da 

pretensão, uma vez que a pronúncia do requerente não permite obstar a todo os 

motivos que estiveram na base do projecto de decisão final, notificado a coberto do 

ofício n.º 7706, de 30 de Abril do corrente ano.  

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

38.CDIA/09, de 13 de Agosto, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por 

unanimidade  indeferir o pedido deduzido por DAVID PEDROSA CABECINHAS, notificar o 

requerente da presente decisão, nos termos do disposto nos artigos 66.º, alínea a) e 

68.º do Código de Procedimento Administrativo e determinar o arquivamento do 

processo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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2.1.1.2. Requerente: Emília Pereira da Costa Gomes.  Decisão final 

DLB N.º 1372/09 |  Presente a resposta da representante de EMÍLIA PEREIRA DA 

COSTA GOMES, com a ENT 2009/9926, de 6 de Maio, proferida em sede de audiência 

de interessados, relativamente à intenção de indeferir o seu pedido de indemnização 

por danos patrimoniais, no valor de €3.242,32, causados no seu veículo automóvel 

matrícula 49-19-DC, Marca Opel, Modelo Corsa, em virtude de acidente de viação, 

ocorrido no dia 15 de Julho de 2008, por volta das 10h30m, por causa de brita existente 

na via, no cruzamento que dá para a Bidoeira – Barracão (DLB n.º 0641/09). 

Analisada a resposta e com base na informação n.º 15.SEF/2009, de 30 de Julho de 

2009, anexa à presente acta e que dela faz parte integrante e cujo teor se dá aqui por 

inteiramente reproduzido (ANEXO B), entendeu-se não haver motivos para que a Câmara 

altere o sentido da sua decisão, propondo-se assim o indeferimento da sua pretensão e 

consequente arquivamento do processo. 

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

15.SEF/2009, de 30 de Julho, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por  

unanimidade  indeferir o pedido deduzido por EMILIA PEREIRA DA COSTA GOMES, e 

notificar a requerente da presente decisão, nos termos do disposto nos artigos 66º, 

alínea a), e 68º do Código de Procedimento Administrativo e determinar o arquivamento 

do processo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.1.1.3. Requerente: Nelson Andreas Almeida Santos  

DLB N.º 1373/09 | Presente o requerimento com a entrada n.º 29783, de 29 de 

Novembro de 2006, de NELSON ANDREAS ALMEIDA SANTOS, residente na Rua S. 

Francisco, n.º 44, 2.º esquerdo, 2400.231 Leiria, no qual requereu ao município o 

pagamento de danos danos, no valor de €1.016,36, causados no seu veículo 

automóvel, marca e modelo Volkswagen Golf, com a matrícula 71-99-LF, que se 

encontrava estacionado no parqueamento pago naquela via municipal, em virtude de 

queda de árvore, ocorrida no dia 24 de Novembro de 2006, cerca das 16.30 horas. 

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

Administrativa a informação n.º 37.CDIA/09, de 12 de Agosto, anexa à presente acta e 

da qual faz parte integrante (ANEXO C) a qual conclui pela proposta de indeferimento da 

pretensão do requerente, nos seguintes termos: 

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

adequada e eficaz as condições de implantação, desenvolvimento e estado 

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

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

danos aos utentes destas. 
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II – Não se mostram preenchidos os requisitos da ilicitude do facto e da culpa pois 

provou-se, desde logo, que a queda da árvore não se deveu a falta ou incúria dos 

serviços municipais competentes em vigiar e fiscalizar de forma sistemática, adequada 

e eficaz as condições de implantação, desenvolvimento e estado fitossanitário das 

árvores do património arbóreo municipal que se encontra à sua guarda, já que a Divisão 

de Espaços Verdes anualmente, por ocasião do Inverno, procede ao diagnóstico das 

respectivas condições de implantação, desenvolvimento e estado fitossanitário, a fim de 

decidir como se irá proceder à poda, que tratamentos a executar, que árvores a abater, 

etc,. 

III – Por outro lado, concluiu-se que a queda da árvore – de idade desconhecida mas 

sem apresentar sinais visíveis de mau estado de conservação - foi efeito das condições 

meteorológicas adversas, caracterizadas por ventos fortes, com rajadas até 75 km/h e 

chuva temporariamente forte durante a tarde do dia da ocorrência, circunstância que 

permite ao Município de Leiria ilidir a presunção legal de culpa in vigilando estabelecida 

no artigo 493.º, n.º 1 do Código Civil. 

IV – Por fim, devendo-se a queda da árvore a causas naturais de natureza meramente 

acidental ou fortuita, fundamentadas em condições naturais e meteorológicas de 

natureza excepcional, inexiste também nexo de causalidade entre o facto e o dano. 

V – Não estão assim reunidos no caso em apreço todos os pressupostos da 

responsabilidade civil extracontratual das autarquias locais, que são de verificação 

cumulativa e concomitante, pelo que não se impõe ao Município de Leiria a obrigação 

de ressarcir os danos invocados pelo requerente. 

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

n.º 37.CDIA/09, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por unanimidade 

manifestar a sua intenção indeferir o pedido deduzido por NELSON ANDREAS ALMEIDA 

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

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

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

local onde o processo poderá ser consultado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.1.1.4. Requerente: Débora Machado Codinha 

DLB N.º 1374/09  | Retirado. 

 

2.1.1.5. Requerente: João Luís das Neves Veríssimo 

DLB N.º 1375/09  | Retirado. 
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2.1.1.6. Requerente: Sónia Claúdia Rodrigues Pereir a 

DLB N.º 1376/09 | Presente o requerimento com a entrada n.º 24288, de 31 de Outubro 

de 2008, de SÓNIA CLÁUDIA RODRIGUES PEREIRA, residente na residente na Av. Marquês 

de Pombal, lote 21, 5.º esquerdo, 2410.152 Leiria, no qual requereu ao município o 

pagamento de uma indemnização, no valor orçamentado entre €147,00 e €211,20, para 

ressarcimento dos prejuízos causados no seu veículo automóvel, com a marca e 

modelo Peugeot 206, matrícula 86-AA-90, por funcionários da Câmara Municipal que, 

no dia 14 de Agosto de 2008, aquando da execução de trabalhos de marcação e pintura 

de linhas de estacionamento alegadamente o moveram do local onde se encontrava 

estacionado, na citada via municipal, em frente à loja das Tintas Cin. 

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

Administrativa a informação n.º 39.CDIA/09, de 13 de Agosto, anexa à presente acta e 

da qual faz parte integrante (ANEXO D), a qual conclui pela proposta de indeferimento da 

pretensão da requerente, nos seguintes termos: 

1 - Atenta a factualidade apurada conclui-se que não estamos perante qualquer facto 

ilícito, já que os trabalhadores municipais envolvidos negaram terminantemente ter 

removido o veículo automóvel da requerente, assim como afirmaram ter cumprido todos 

os procedimentos em vigor para efeitos de marcação e pintura de lugares para 

estacionamento. 

2 – Por outro lado, o Município logrou provar, de uma forma concreta e objectiva, como 

procediam os serviços para evitar acidentes como o que aconteceu, sendo que só as 

particulares circunstâncias do caso, por fortuitas e absolutamente imprevisíveis, 

permitiam explicar a existência de danos como os invocados pela requerente. Por esta 

razão, não se verifica que tenha havido culpa dos titulares dos órgãos municipais e/ou 

seus trabalhadores. 

3 – Por fim, em face da prova produzida, não se pode concluir pela correlação entre a 

existência de amolgadelas no guarda-lamas frontal esquerdo e na porta do condutor do 

veículo da requerente e a actuação da Brigada de Sinalética na execução dos trabalhos 

de marcação e pintura de linhas de estacionamento. 

4 – Assim, não estando cumpridos quatro dos cinco requisitos cumulativos de que a lei 

faz depender a responsabilidade civil das autarquias locais por facto ilícito decorrente 

do exercício da função administrativa, inexiste a responsabilização do Município de 

Leiria e consequente obrigação de indemnização. 

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

n.º 39.CDIA/09, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por unanimidade  

manifestar a sua intenção indeferir o pedido deduzido por SÓNIA CLÁUDIA RODRIGUES 

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

Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 10 dias e querendo, se 
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pronunciar por escrito sobre o projecto de decisão final, informando-a ainda das horas e 

local onde o processo poderá ser consultado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.1.1.7. Requerente: Rui Pedro Santos Cordeiro 

DLB N.º 1377/09  | Retirado. 

 

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

2.2.1. Pagamentos 

DLB N.º 1378/09  | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

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

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 

Presidente, no período de 4 de Agosto a 17 Agosto de 2009, correspondente às Ordens 

de Pagamento Gerais n.ºs: 6117, 6688, 6689, 6691, 6692, 6724, 6726, 6728, 6732, 

6742, 6745, 6746, 6767, 6768, 6769, 6773, 6780, 6781, 6782, 6784, às Ordens de 

Pagamento de Tesouraria n.ºs 486 a 492, 494 a 541, 571 a 574, às Ordens de 

Pagamento de Facturas n.ºs 800, 2760, 2762, 2763, 2936, 3570, 3613, 3619 a 3621, 

3823, 5488 a 5489, 5492, 5493, 5496 a 5501, 5503 a 5506, 5516, 5518, 5625 a 5630, 

5642, 5647, 5717, 5736, 5737, 5797, 5834, 5880, 5888, 5893, 5894, 5927, 5929, 

5990,5992, 6007, 6012, 6032, 6038, 6045, 6052, 6065, 6076, 6240, 6272, 6417, 6567, 

6576, 6598, 6599, 6621 a 6627, 6632 a 6651, 6653 a 6654, 6656 a 6676, 6678 a 6687, 

6690, 6693 a 6696, 6698 a 6723, 6725, 6727, 6730, 6731, 6733 a 6736, 6739, 6740, 

6743, 6744, 6747 a 6764, 6766, 6770 a 6772, 6774 a 6775, 6777, 6783, 6785, 6788 a 

6808, 6810, 6812, 6814 a 6815, 6817 6819 a 6825, 6827, 6829, 6832, 6833 a 6838, 

6841, 6842, 6856, 6860, 6863, 6908, no valor total de €3.730.408,02.  

 

2.2.2. XVI Modificação ao Orçamento e às Grandes Op ções do Plano. Ratificação 

DLB N.º 1379/09  | Presente a XVI Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2009 que se consubstancia na 15.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 14.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 13.ª 

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

POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.  

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

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

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

Vereadores Dr. Raul Castro, Dra. Lucinda Caleira e Dr. António Ferreira, eleitos pelo 

Partido Socialista, ratificar o despacho da Sr.ª Presidente de 6 de Agosto que autoriza a 

XVI Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2009, com 

inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €969.714,00, e a XVI 
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alteração ao Orçamento da Despesa para o presente ano de 2009, com 

inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €916.564,00 cada, tal 

como proposto. A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

2.2.3. XVII Modificação ao Orçamento e às Grandes O pções do Plano. II Revisão 

DLB N.º 1380/09  | Presente a XVII Modificação para o presente ano de 2009 que se 

consubstancia na 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos de acordo com as 

normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.  

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

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

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

Vereadores Dr. Raul Castro, Dra. Lucinda Caleira e Dr. António Ferreira, eleitos pelo 

Partido Socialista, autorizar a XVII Modificação ao Orçamento que se consubstancia na 

1.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos com inscrições/reforços no montante 

de €300.000,00, tal como proposto  

Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, a presente deliberação carece de aprovação por parte da Assembleia 

Municipal.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2.4. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 1381/09  | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo 17 de Agosto 2009, 

apresentando um Total de Disponibilidades de €4.048.863,42 sendo de Operações 

Orçamentais €3.392.740,42 e de Operações de Tesouraria €656.123,00, que se 

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

A Câmara tomou conhecimento . 

 

 

Ponto três 
 ����  ����  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  

 

3.1. Análise do assunto relacionado com a Divisão J urídica  
3.1.1. Processo disciplinar 

DLB N.º 1382/09  | Presente o processo referido em epígrafe acompanhado do 

respectivo Relatório Final elaborado pelo instrutor.  

A Câmara, depois de analisar e discutir o processo disciplinar mandado instaurar 

por despacho da Exma. Senhora Presidente datado de 19.05.2009, por escrutínio 

secreto, deliberou por unanimidade, ao abrigo do disposto n.º 4 do artigo 14.º da Lei 

n.º 58/2008, de 9 de Setembro, que aprovou o Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores 
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que Exercem Funções Públicas, conjugado com o n.º 3 do art.º 90.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, concordar 

parcialmente com a proposta formulada pelo instrutor do processo no relatório final, que 

se dá por reproduzida na íntegra, bem como, com os seus fundamentos, e aplicar ao 

arguido Mário dos Santos Caseiro Bispo, identificado a fls. 31 dos autos, a pena de 

suspensão prevista no artigo 9.º, n.º 1, alínea c) do Estatuto Disciplinar, por um período 

de 30 (trinta) dias, pela violação dos deveres de zelo e de correcção, respectivamente, 

previstos no artigo 3.º, n.º 2, alíneas e) e h), tipificados no número 7 e 10 do mesmo 

artigo do Estatuto Disciplinar, que, nos termos do n.º 1 do artigo 3.º, constitui infracção 

disciplinar que se subsume no disposto na alínea j) do artigo 17.º do diploma legal 

anteriormente mencionado. 

Mais deliberou por unanimidade , mediante escrutínio secreto, suspender a 

aplicação da pena em que o arguido foi condenado, pelo período de dois anos, nos 

termos do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 25.º do Estatuto Disciplinar, com os 

fundamentos constantes no relatório final. 

Por último, a Câmara deliberou por unanimidade que a presente deliberação 

seja notificada ao arguido, ao seu mandatário e ao instrutor do Processo, nos termos 

dos n.ºs 1 e 3 do artigo 57.º do Estatuto Disciplinar, devendo a notificação aos dois 

primeiros ser acompanhada de fotocópia autenticada da presente deliberação e do 

Relatório Final do Processo Disciplinar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2. Análise do assunto relacionado com a Divisão d e Recursos Humanos 

3.2.1. Voto de pesar  

DLB N.º 1383/09  | Presente, pela Senhora Presidente, proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar, à trabalhadora Deolinda Maria Ferreira Carvalho, 

Assistente Operacional, do mapa de pessoal deste Município, pelo falecimento de sua 

mãe. 

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

manifestar um voto de profundo pesar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 
��  D i v i s ã o  d e  H a b i t a ç ã o  e  R e a b i l i t a ç ã o  U r b a n a  
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4.1. Alienação de uma fracção (A) pertencente a um edifício abrangido pela Área 

Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística, s ito na Rua Machado dos 

Santos n.º 11, Leiria. Exercício de Direito de Pref erência. Ratificação 

DLB N.º 1384/09  | Presente, pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, a 

informação abaixo transcrita:  

«Trata-se da alienação de uma Fracção (A) pertencente a um edifício sito na 

Rua Machado dos Santos N.º 11, Leiria, com o número de matriz, 3744, que se 

pretende vender pelo valor de €175.000,00, conforme se encontra publicitado no site do 

programa “Casa Pronta” anúncio n.º 52129/2009, sendo requerente, a firma EXUMA 

DEVELOPMENT, LTD, contribuinte n.º 980176468. 

A referida fracção encontra-se inserida na Área Crítica de Recuperação e 

Reconversão Urbanística da Cidade de Leiria. 

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

aquisição, uma vez que não põe em causa nenhum tipo de intervenção prevista pelo 

Município. 

Assim, propõe-se que não seja exercido o direito de preferência.» 

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

prestada pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, datada de 3 de Agosto, 

deliberou por unanimidade  ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente, datado de 

3 de Agosto, e não exercer o direito de preferência referente à aquisição em causa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.2. Alienação de uma fracção (E) pertencente a um edifício abrangido pela Área 

Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística, s ito na Avenida Combatentes 

da Grande Guerra n.º 24 e Rua Eng.º Duarte Pacheco n.º 6 – Leiria. Exercício de 

Direito de Preferência. Ratificação 

DLB N.º 1385/09  | Presente, pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, a 

informação abaixo transcrita:  

 «Trata-se da alienação de uma Fracção (E) pertencente a um edifício sito na 

Avenida Combatentes da Grande Guerra N.º 24 e Rua Eng.º Duarte Pacheco N.º 6, 

Leiria, com o número de matriz, 4032, que se pretende vender pelo valor de €70.000,00, 

conforme se encontra publicitado no site do programa “Casa Pronta” anúncio n.º 

52279/2009, sendo o requerente, Vitorino Lopes David contribuinte n.º 168840685. 

A referida fracção encontra-se inserida na Área Crítica de Recuperação e 

Reconversão Urbanística da Cidade de Leiria. 

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

aquisição, uma vez que não põe em causa nenhum tipo de intervenção prevista pelo 

Município. 

Assim, propõe-se que não seja exercido o Direito de Preferência». 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com o teor da informação 

prestada pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, datada de 3 de Agosto, 

deliberou por unanimidade  ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente, datado de 

3 de Agosto, e não exercer o direito de preferência referente à aquisição em causa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
��  Depar tamento de Desenvolv imento Económico,  Espaços Verdes  e Ambiente  
 

5.1. Análise do assunto relacionado com a Promoção do Desenvolvimento 

5.1.1. Licenças especiais de ruído. Ratificação de despacho 

DLB N.º 1386/09  | 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, do nº 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. 
17692/09 

Joel 
Domingues 
Pascoal 

Nos dias 07, 14, 21 e 28 de Agosto do corrente ano, 
para a realização de música ao vivo, a ter lugar no 
Café “Fonseca”, sita na Rua Principal, Lage, freguesia 
de Monte Redondo, entre as 22:00horas e as 02.00 
horas do dia seguinte. 

2009/08/07 
(Exma. Sr.ª 

Presidente da 
Câmara) 

Ent. 
16781/09 

Associação 
Columbófila 
de Leiria 

Nos dias 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de 
Agosto do corrente ano, para a realização de baile 
com música ao vivo/gravada, a ter lugar na sede da 
Associação, sita na Quinta da Alçada, freguesia de 
Marrazes, entre as 23:00 e 03:00 horas do dia 
seguinte. 

2009/08/04 
(Exma. Sr.ª 

Presidente da 
Câmara) 

Entfe. 
3775/09 

Ramos 
Catarino S.A. 

Nos dias 01/08 a 31/08 do corrente ano, para a 
realização trabalhos de construção civil de segunda a 
sexta feira, a ter lugar, no Largo Dr. Serafim Pereira, 
freguesia de Leiria, entre as 18.00 horas e as 00.00 
horas e aos sábados entre as 07:00 e 00:00 horas. 

2009/08/05 
(Exma. Sr.ª 

Presidente da 
Câmara) 

Entfe. 
3774/09 

Ramos 
Catarino S.A. 

Nos dias 01/08 a 31/08 do corrente ano, para a 
realização trabalhos de construção civil de segunda a 
sexta feira, a ter lugar, na Rua Afonso Lopes Vieira, 
freguesia de Leiria, entre as 18.00 horas e as 00.00 
horas e aos sábados entre as 07:00 e 00:00 horas. 

2009/08/05 
(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. 
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5.2. Análise do assunto relacionado com a Divisão d e Ambiente e Serviços 

Urbanos 

5.2.1. Reutilização de lonas 

DLB N.º 1387/09  | Como forma de reutilização das lonas utilizadas na divulgação de 

diversas actividades, e ainda como forma de alterar os padrões de consumo ao nível 

local, tornando-os sustentáveis, propôs-se, em parceria com o estilista Celso Assunção, 

a confecção de carteiras com estes materiais. 

As lonas são cortadas por uma colaboradora do Centro de Interpretação 

Ambiental e os modelos das carteiras foram disponibilizados pelo estilista Celso 

Assunção (marca Celsus®), pelo que será inserido em cada carteira um cartão que 

referirá tal facto (anexo 5). 

Propôs-se ainda que as carteiras sejam comercializadas em diversos espaços 

municipais, nomeadamente, no Centro de Interpretação Ambiental de Leiria, no Castelo 

de Leiria, no Museu da Imagem em Movimento, no Agromuseu Municipal Dona Julinha 

e em outros locais a definir. 

Para o efeito apresentou-se, na tabela seguinte, o preço de custo unitário de 

cada carteira (considerando as lonas a custo zero, dado que seriam tratadas como 

resíduos), bem como a proposta para a respectiva venda ao público, com uma margem 

de lucro de cerca de 20%. 

Artigo Preço de custo unitário € 
(IVA inc) 

Preço unitário para venda ao 
público 

Mala de modelo 1 
(Anexo 1) 

7,94 9,55 

Mala de modelo 2 
(Anexo 2) 

11,66 14,00 

Mala de modelo 3 
(Anexo 3) 

12,14 15,00 

Mala nos modelos 4 e 5 
(porta moedas) 
(Anexo4) 

4,82 6,00 

Este projecto foi alvo de uma candidatura ao «Concurso Agir Ambiente» – 

Programa Gulbenkian Ambiente, aguardando-se ainda o resultado da mesma. 

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

conferida pela alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade  concordar com a proposta acima mencionada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
��������  Divisão da Acção Educat iva Munic ipa l  
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6.1.1. Acção Social Escolar, Pré – Escolar e 1.º CE B. Componente de apoio à 

família 

DLB N.º 1388/09  | Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço, uma informação 

referente à atribuição dos escalões de Acção Social Escolar para o ano lectivo de 

2009/2010, tal como a actualização dos valores das refeições a pagar pelas famílias 

dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, com o seguinte teor: 

«O despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, de 6 de Agosto 

de 2009, vem reformular a atribuição dos escalões de Acção Social Escolar, indexando 

a capitação de rendimento familiar para aplicação das medidas de Acção Social Escolar 

(atribuição dos escalões A e B), aos 1.º e 2.º escalões de atribuição dos Abonos de 

Família, de acordo com o artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 176/2003. 

O mesmo despacho actualiza os valores a pagar por refeição, pelas famílias dos 

alunos dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico para o ano lectivo de 2009/2010, sendo 

que, de acordo com o n.º 3 do artigo 4.º, o preço a pagar por refeição pelos alunos do 

1.º ciclo corresponde ao valor fixado para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino 

básico. 

Assim, no ano lectivo 2009/2010, os encargos para as famílias relativos ao 

serviço de refeições aos alunos do Pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, serão os 

seguintes: 

— Alunos subsidiados (Escalão A) – isenção de pagamento; 

— Alunos subsidiados (Escalão B) – Euros 0,73; 

— Alunos não subsidiados – Euros 1,46. 

Mais se informa que, o Município irá apresentar candidatura ao apoio financeiro 

a conceder pelo Ministério da Educação, no âmbito do Programa de Generalização do 

Fornecimento de Refeições aos Alunos do 1.º ciclo, de acordo com o Regulamento 

publicado no anexo V do despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, de 

6 de Agosto de 2009». 

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

 

6.1.2. Associação de Pais e Encarregados de Educaçã o do Agrupamento de 

Escolas de Maceira. Serviço de Refeição. Transferên cia de verba. Rectificação de 

deliberação n.º 421/2009 

DLB N.º 1389/09  | A deliberação n.º 421/2009, da reunião de 17 de Março, contém um 

lapso que importa rectificar. 

Assim, onde se lê : «n.º 1038/09» deverá ler-se  «n.º 1316/09». 

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

a deliberação n.º 421/2009, da reunião de 17 de Março, conforme proposto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto sete 
�������� Departamento de Cul tura,  Desporto  e  Juventude 

 

7.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a área da Cultura 

7.1.1. Apoio à Confraria de Nossa Senhora da Encarn ação de Leiria 

DLB N.º 1390/09  | Presente carta da Confraria de Nossa Senhora da Encarnação 

(ENT.09/15772), em que é solicitado um apoio financeiro para parte (50%) do 

pagamento à Filarmónica da Sociedade Artística Musical dos Pousos que actuou no 

próximo dia 15 de Agosto nas tradicionais Festas da Padroeira da Cidade de Leiria – 

Nossa Senhora da Encarnação, como acontece todos os anos.  

Tratando-se de um evento com bastante relevo na Cidade, tanto no campo 

religioso como no socio-cultural e considerando ser de elevado interesse municipal a 

preservação destas tradições locais que atraem sempre bastante gente de outros locais 

do Concelho, propôs-se que se apoiasse este evento atribuindo a verba de €500,00 à 

Confraria de Nossa Senhora da Encarnação de Leiria, utilizando para isso a verba 

prevista no Plano para 2009, na Rubrica 2009/A/255 – Apoio a Organismos Promotores 

de Cultura – Outros Apoios.  

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

prestada pela Divisão da Cultura e Gestão de Espaços Culturais, ao abrigo do disposto 

na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 

unanimidade  atribuir à Confraria de Nossa Senhora da Encarnação um apoio no valor 

de €500,00, para ajudar a custear a despesa com a animação musical das festas da 

Padroeira da Cidade no dia 15 de Agosto.  

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

3124/09, de 12 de Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.2. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva 

DLB N.º 1391/09  | Presente o pedido da CERCILEI para cedência gratuita das 

instalações do Teatro José Lúcio da Silva no dia 23 de Setembro, para realização de 

um espectáculo de solidariedade com a banda «The Cartel» e uma banda local. 

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

a cedência gratuita do Teatro José Lúcio da Silva à CERCILEI para o espectáculo no 

dia 23 de Setembro, nos termos das Normas de Funcionamento em vigor. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.3. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco re lativas ao mês de Junho  

DLB N.º 1392/09 | Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, a nota de 

despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no 
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Teatro Miguel Franco, durante o mês de Junho de 2009, que totalizam o valor de 

€6.765,20. 

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

para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €6.765,20, referentes às despesas 

efectuadas no Teatro Miguel Franco e suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, 

durante o mês de Junho de 2009, que totalizam o valor de €6.765,20. 

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

3052/09, de 6 de Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.4. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco re lativas ao mês de Julho 

DLB N.º 1393/09 | Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, a nota de 

despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no 

Teatro Miguel Franco, durante o mês de Julho de 2009, que totalizam o valor de 

€7.566,00. 

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

para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €7.566,00, referentes às despesas 

efectuadas no Teatro Miguel Franco e suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, 

durante o mês de Julho de 2009, que totalizam o valor de €7.566,00. 

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

3052/09, de 6 de Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão do Desporto e 

Juventude 

7.2.1. Apoio ao Clube de Praticantes de Montanhismo  – Aventura 100 Limites para 

a realização da «1.ª Caminhada contra o Cancro» 

DLB N.º 1394/09  | Presente a carta do CLUBE DE PRATICANTES DE MONTANHISMO 

– Aventura 100 Limites (ENT. 09/9228, de 27 de Abril) a solicitar apoio para a realização 

do evento em epígrafe, a decorrer em Leiria, no dia 26 de Setembro de 2009. 

Considerando que a iniciativa supracitada, é aberta a toda a população de Leiria, 

estimando-se a participação de cerca de 400 pessoas; 

Tendo em conta que os objectivos primordiais deste passeio são angariar fundos 

a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro e expressar solidariedade para com todos 

os quantos padecem desta doença.  

Propôs a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves a atribuição de um apoio 

financeiro no valor total de €1.560,00, ao Clube de Praticantes de Montanhismo – 

Aventura 100 Limites, para fazer face às despesas com a aquisição de 400 t-shirts para 
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oferta aos participantes na «1.ª Caminhada Contra o Cancro», mediante a apresentação 

do comprovativo de despesa. 

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 ao Clube de Praticantes de Montanhismo 

– Aventura 100 Limites um apoio financeiro no valor total de €1.560,00 (mil quinhentos e 

sessenta euros), mediante a apresentação do comprovativo de despesa. 

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 3126/09, de 12 de Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2.2. Apoio ao Rancho Folclórico do Freixial para a realização do «1.º Passeio de 

BTT» 

DLB N.º 1395/09  | Presente a carta do RANCHO FOLCLÓRICO DO FREIXIAL (ENT. 

09/15059, de 9 de Julho) a solicitar apoio para a realização do evento em epígrafe, a 

decorrer na Freguesia do Arrabal, no dia 13 de Setembro de 2009. 

Considerando que a iniciativa supracitada, é aberta a toda a população da 

Freguesia do Arrabal (maiores de 12 anos), estimando-se a participação de 200 

pessoas; 

Tendo em conta que os objectivos primordiais deste passeio são proporcionar a 

prática desportiva e o convívio social; 

Propôs a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves a atribuição de um apoio 

financeiro no valor total de €750,00 ao Rancho Folclórico do Freixial, para fazer face às 

despesas com alimentação e lembranças aos participantes no «1.º Passeio de BTT». 

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 ao Rancho Folclórico do Freixial um apoio 

financeiro no valor total de €750, 00 (setecentos e cinquenta euros). 

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 3125/09, de 12 de Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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7.2.3. Protocolo com a Associação de Basquetebol de  Leiria. Rectificação da 

deliberação n.º 994/09, da Acta n.º 14, da reunião de 9 de Junho 

DLB N.º 1396/09  | Presente o Protocolo estabelecido entre o Município de Leiria e a 

Associação de Basquetebol de Leiria (ABL) aprovado pela deliberação n.º 994/09, 

tomada na reunião de Câmara de 9 de Junho de 2009, bem como a carta da 

Associação em epígrafe (ENT. 09/17622, de 3 de Agosto) a solicitar a rectificação de 

um dos objectos de apoio do presente protocolo. 

Considerando que: 

a) De acordo com a Cláusula Terceira, ponto 1., uma das competências da ABL 

seria organizar o “1.º Torneio Internacional Cidade de Leiria de Sub-16 

Masculinos”, no Pavilhão Desportivo Municipal dos Pousos, previsto para os dias 

24, 25 e 26 de Julho de 2009; 

b) Por motivos alheios à ABL, designadamente por não existirem equipas 

internacionais suficientes para a realização do Torneio supracitado, a Federação 

Portuguesa de Basquetebol inviabilizou a sua organização; 

c) Foi proposto à ABL em substituição do Torneio inicialmente protocolado, a 

realização da Fase Final do “Torneio António Pratas”, a realizar nos dias 24 e 25 

de Outubro de 2009; 

d) Foi apresentado pela ABL, um orçamento rectificativo relativo ao evento acima 

mencionado, semelhante ao anterior, mas com custos inferiores ao nível da 

utilização do Pavilhão Desportivo Municipal dos Pousos. 

Propôs a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves que se atribuísse um apoio 

financeiro igual ao previsto na Cláusula Sexta, ponto 1., no valor de €5.300,00, 

mantendo-se desta forma o total do apoio financeiro anteriormente protocolado e que foi 

objecto do cabimento n.º 2376/09, de 4 de Junho de 2009, em conformidade com as 

Opções do Plano para 2009, CAE 12/040701 (2009-A-260 – Protocolo Associações de 

Modalidade – apoio actividade). 

Quanto à cedência do Pavilhão Desportivo Municipal dos Pousos para 

realização dos jogos do «Torneio António Pratas», a sua utilização tem um custo 

estimado de €328,00 mais IVA à taxa de 5%. Esta despesa tem um valor de menos 

€355,85, relativamente ao custo inicialmente previsto, importância que será estornada à 

proposta de cabimento n.º 2377/09, de 4 de Junho de 2009, em conformidade com as 

Opções do Plano para 2009, CAE 12/0602039903 (2009-A-267 – Animação 

Desportiva). 

Assim, com o pressuposto de regularizar a redacção do Protocolo com a 

Associação de Basquetebol de Leiria o mesmo deverá ser alterado, de acordo com o 

seguinte: 

1. Onde se lê “1.º Torneio Internacional Cidade de Leiria de Sub-16 Masculinos”, 

deverá ler-se “Torneio António Pratas”,  
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2. Nas Cláusulas Quarta e Quinta, onde se lê “…€683,85 (seiscentos e oitenta e três 

euros e oitenta e cinco cêntimos) …”, deverá ler-se  “…€328,00 (trezentos e vinte e oito 

euros) …”; 

3. Na Cláusula Quinta, onde se lê “…13 de Julho de 2009…”, deverá ler-se  “…13 de 

Outubro de 2009…”. 

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

com a rectificação da deliberação n.º 994/09, constante da Acta n.º 14, de 9 de Junho.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2.4. Apoio na cedência de espaços no Complexo Mun icipal de Piscinas de 

Leiria, na Piscina Municipal da Maceira e na Piscin a Municipal da Caranguejeira 

DLB N.º 1397/09 | Presente, pela Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, a 

proposta sobre a cedência de espaços para a competição (Natação Pura, Pólo 

Aquático, Natação Sincronizada e Pentatlo Moderno) às colectividades do concelho, no 

Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, na Piscina Municipal da Maceira e na Piscina 

Municipal da Caranguejeira, durante a época 2009/2010, designadamente o número 

máximo de pistas/semana, o número máximo de horas/semana de utilização do ginásio 

e da sala de exercício, de acordo com os quadros seguintes:  

Complexo Municipal de Piscinas de Leiria  

MODALIDADES/ ENTIDADES ESPAÇOS 

Natação Pura:   
AS Académico de 
Leiria e ADCR Bairro 
dos Anjos  

Pólo 
Aquático:  
AS 
Académico 
de Leiria 

Natação 
Sincronizada:  

ADCR Bairro dos 
Anjos 

Pentatlo 
Moderno:   

ACR 
Maceirinha e 
ARD Outeiros 
da Gândara 

Plano de Água 
N.º 

Pistas/semana 

299 (€7.463, 04) 16 (€399, 36) 20 (€499, 20) 12 (€299, 52) 

 

 Académico de Leiria e ADCR Bairro dos 
Anjos  

ACR Maceirinha  

Ginásio 
N.º Horas/semana  

21 (€433, 86) 1 (€20, 66) 

Sala de Exercício 
N.º Horas/semana 

10 (€247, 90) 0 

(Aos valores supracitados acresce o IVA à taxa de 5%) 

Piscina Municipal da Maceira  

MODALIDADE/ ENTIDADE ESPAÇO 

Natação Pura: ACR Maceirinha  

Plano de Água 
N.º Pistas/semana 

30 (€671, 70) 

(Aos valores supracitados acresce o IVA à taxa de 5%) 

Piscina Municipal da Caranguejeira  

ENTIDADE ESPAÇO 

Natação Pura:  APEE EBCA  

Plano de Água 
N.º Pistas/semana 

8 (€179, 12) 
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(Aos valores supracitados acresce o IVA à taxa de 5%) 

O apoio a efectuar está previsto na Cláusula Quarta (Indemnizações 

Compensatórias) dos Contratos-Programa sobre a Gestão e Exploração do Complexo 

Municipal de Piscinas de Leiria, Piscina Municipal da Maceira e Piscina Municipal da 

Caranguejeira, estabelecidos entre o Município de Leiria e a Leirisport, EM para o ano 

de 2009 e a estabelecer para o ano de 2010, em conformidade com as Opções do 

Plano para 2009 (2009-A-201 – Indemnizações Compensatórias). 

Foram objecto de proposta de cabimento o Contrato-Programa sobre a Gestão e 

Exploração do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria (n.º 231/09), o Contrato-

Programa sobre a Gestão e Exploração da Piscina Municipal da Maceira (n.º 233/09) e 

o Contrato-Programa sobre a Gestão e Exploração da Piscina Municipal da 

Caranguejeira (n.º 230/09) em 15 de Janeiro de 2009. 

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

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  apoiar a Associação de Solidariedade 

Académico de Leiria (AS Académico de Leiria), a Associação Desportiva, Cultural e 

Recreativa do Bairro dos Anjos (ADCR Bairro dos Anjos), Associação Cultural e 

Recreativa da Maceirinha (ACR Maceirinha), a Associação Recreativa e Desportiva 

Outeiros da Gândara (ARD Outeiros da Gândara) e a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da Escola 2, 3 Dr. Correia Alexandre (APEE EBCA), 

suportando os custos relativos à utilização máxima de 347 pistas/semana (em períodos 

de 45 minutos), de 22 horas/semana de utilização do ginásio e de 10 horas/semana de 

utilização para a utilização da sala de exercício no Complexo Municipal de Piscinas de 

Leiria, de 30 pistas/semana (em períodos de 45 minutos) na Piscina Municipal da 

Maceira e de 8 pistas/semana (em períodos de 45 minutos) na Piscina Municipal da 

Caranguejeira, durante a época 2009/2010 (de 1 de Setembro de 2009 a 31 de Julho de 

2010). 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro  esteve ausente aquando a discussão e 

votação do presente assunto.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2.5. VIII Regata de Jangadas. Pedido de apoio (EN T. 09/15214) 

DLB N.º 1398/09  | Presente, pela Senhora Presidente, documento do Centro Popular de 

Cultura e Recreio das Cortes (Ent.09/15214) a solicitar apoio financeiro e institucional 

para a organização da VIII Regata de Jangadas, este ano subordinada ao tema «As 

Profissões», pretendendo sensibilizar a comunidade para a preservação, conservação e 

recuperação das antigas profissões que fazem parte do legado Histórico Cultural do 

Património local. 
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Atendendo ao interesse municipal da iniciativa, propôs a Senhora Presidente a 

atribuição ao Centro Popular de Cultura e Recreio das Cortes de um subsídio no valor 

de €3.266,00 para custear as despesas relacionadas com os meios técnicos 

necessários à execução dos trabalhos de limpeza do rio. 

Propôs igualmente a atribuição de apoio logístico que se traduzisse no 

empréstimo de bancadas para os espectadores, de 1 a 8 de Setembro. 

Propôs ainda a Senhora Presidente que a liquidação do apoio fosse 

condicionada à apresentação dos seguintes documentos por parte do Centro Popular 

de Cultura e Recreio das Cortes: orçamento da associação para 2009, a acta de 

aprovação do relatório de actividades de 2008, a indicação dos membros que 

representam a associação para efeitos financeiros e respectiva identificação e 

documento da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro/Divisão Sub-Regional de Leiria que autoriza a realização dos trabalhos de 

limpeza. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir ao 

Centro Popular de Cultura e Recreio das Cortes, no sentido de custear as despesas 

relacionadas com os meios técnicos necessários à execução dos trabalhos de limpeza 

do rio, um subsidio no valor de €3.266,00 (três mil duzentos e sessenta e seis euros) 

condicionado à apresentação dos documentos acima mencionados. 

O apoio a atribuir está em conformidade com o Plano de Actividades para 2009, 

Código de Classificação Económica 12/040701 (código/ ano/ tipo/ n.º de projecto acção 

– 0199/2009/A/278), e foi objecto de proposta de cabimento n.º 3053/09, de 6 de 

Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
��������  Gabinete de  apoio ao Vereador Eng. º  Fernando Carva l ho 

 

8.1. Construção da Ponte Pedonal de ligação da Rua Tenente Valadim ao futuro 

Jardim da Vala Real e ao Largo da Antiga Ponte dos Três Arcos. Proposta para 

abertura de concurso público 

DLB N.º 1399/09  | Presente uma informação do Departamento de Obras Municipais 

(DOM) propondo a aprovação do programa de procedimento e caderno de encargos, 

assim como o prazo de execução de 6 meses da obra em epígrafe, com vista à abertura 

de um concurso público, nos termos do disposto na alínea b) do artigo 19.º do Código 

dos Contratos Públicos. 

A referida despesa estima-se em €540.000,00 + IVA.  
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De acordo com o artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, propôs o 

Departamento de Obras Municipais que fossem designados para integrarem o júri do 

procedimento os seguintes elementos: 

— Fernando Eduardo Loureiro Malhó – Presidente; 

— Maria Angélica Pereira Gomes – Membro efectivo; 

— José Luís Godinho Palricas – Membro efectivo; 

— Luís da Silva Oliveira – Membro suplente; 

— Maria do Carmo G. W. Pires Santos Bandeira – Membro suplente. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informação prestada pelo DOM 

deliberou por unanimidade  aprovar o respectivo programa de procedimento e caderno 

de encargos, assim como o prazo de execução de 6 meses da obra em epígrafe, com 

vista à abertura de um concurso público, nos termos do disposto na alínea b) do artigo 

19.º do Código dos Contratos Públicos. 

Mais deliberou  aprovar a composição do júri de procedimento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Constituição da Unidade de Direcção do Program a de Acção Local para a 

Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria (P ALOR) 

DLB N.º 1400/09  | A Parceria Local responsável pela elaboração e promoção do 

Programa de Acção Local para a Regeneração do Centro Histórico de Leiria (PALOR) 

foi criada nos termos e para os efeitos do Regulamento específico que estabelece as 

condições de acesso ao Instrumento de Política «Parcerias para a Regeneração 

Urbana» inscrito no Eixo 2. – Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas Urbanos, 

do Programa Operacional Regional do Centro. 

O Regulamento Específico – Política de Cidades – Parcerias para a 

Regeneração Urbana, no seu artigo 21.º, determina que, sem prejuízo da iniciativa da 

Parceria Local para propor a estrutura organizativa mais adequada, a implementação do 

Programa de Acção deve prever uma unidade de direcção, liderada pelo Município, e 

com a composição e a natureza jurídica decidida pela Parceria Local. 

No mesmo artigo são caracterizadas as funções da Unidade de Direcção, que 

assegura: 

a) A coordenação global do Programa de Acção; 

b) O controlo do cumprimento das responsabilidades dos diversos parceiros assumidas 

no Protocolo de Parceria; 

c) A animação da Parceria Local; 

d) A procura de complementaridades e soluções inovadoras para potenciar os 

resultados dos projectos; 

e) A articulação dos parceiros com entidades públicas e privadas que não integrem a 

Parceria Local mas sejam relevantes para o sucesso da intervenção; 
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f) A articulação com as entidades nacionais e regionais responsáveis pela Política de 

Cidades. 

Tendo o determinado no regulamento em vista, o Anexo I do Protocolo de 

Parceria Local do Programa de Acção Local para a Regeneração do Centro Histórico de 

Leiria (PALOR), onde os Parceiros estabeleceram o conjunto de normas e regras de 

funcionamento da Parceria Local, determina, no n.º 2 do artigo 23.º, que a Unidade de 

Direcção é composta pela Câmara Municipal de Leiria, ou por entidade que o Município 

de Leiria venha a constituir. 

Considerando que as acções propostas no PALOR (projecto 

REU_2008_01_008_0017), cuja contratualização foi assegurada através de Protocolo 

assinado a 23/04/2008, foram objecto de desenvolvimento dos projectos específicos e 

submetidas para aprovação da Comissão Directiva do Mais Centro.  

Considerando que em breve serão lançados os procedimentos de 

contratualização pública para a implementação das acções, o que configura a abertura 

de um conjunto de obras simultâneas no Centro Histórico de Leiria. 

Considerando ainda que a constituição do Programa de Acção como uma 

Estratégia de Eficiência Colectiva confere aos empresários do Centro Histórico 

importantes benefícios no acesso aos fundos do Quadro de Referência Estratégica 

Nacional (QREN). 

Verifica-se a oportunidade de, com a entrada nesta nova fase de 

desenvolvimento do PALOR, integrar na Unidade de Direcção os Parceiros e as 

entidades que possam prestar importantes contributos para a promoção do Programa 

de Acção Local para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria, e apoiando 

os empresários no financiamento dos seus projectos, visando a regeneração urbana 

daquela zona da cidade. 

De acordo com o disposto na Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, é da 

competência dos órgãos municipais, entre outras, participar, mediante a celebração de 

protocolos com entidades públicas na conservação e recuperação do património e das 

áreas classificadas (alínea c) do n.º 2 do Artigo 20.º) e colaborar no apoio a iniciativas 

locais de emprego, no apoio ao desenvolvimento de actividades de formação 

profissional e participar em programas de incentivo à fixação de empresas (alíneas c), 

d) e o) do n.º 1 do Artigo 28.º). 

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

do n.º 2 do artigo 23.º da Parceria Local para a Regeneração Urbana do Centro 

Histórico de Leiria, constituir nova Unidade de Direcção do Programa de Acção Local, 

sendo convidados para a integrarem, para além da Câmara Municipal: 

— A Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós 

(ACILIS); 

— O Instituto Politécnico de Leiria (IPL); 
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— O Pólo de Desenvolvimento Turístico Leiria-Fátima; 

— A Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de 

Leiria, Batalha e Porto de Mós. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.3. Programa AGRIS. Apoio às Freguesias 

DLB N.º 1401/09  | A deliberação n.º 1022/09, de 9 de Junho, aprovou as condições em 

que o Município de Leiria apoia as freguesias que executaram obras ao abrigo da 

aprovação dos projectos candidatados à Sub-acção 6.1. Caminhos Rurais da Medida 

AGRIS. 

O apoio a conceder às freguesias será efectuado de acordo com as seguintes 

condições: 

a) O apoio a conceder será igual a 15% do valor considerado elegível pela Direcção 

Regional de Agricultura e Pescas do Centro; 

b) O valor máximo do apoio a atribuir a cada junta de freguesia será de €40.000; 

c) A transferência de verba do Município de Leiria para a Junta de Freguesia será 

efectuada após a conclusão das obras e apresentação de processo constituído 

pelos seguintes documentos:   

i. Comunicação da aprovação do projecto; 

ii. Contrato de atribuição de ajuda; 

iii. Comunicação do pagamento do subsídio atribuído; 

iv. Cópias das facturas e dos respectivos autos de medição, assim 

como as cópias das ordens de pagamento efectuadas aos 

respectivos Empreiteiros de Obras Públicas. 

Após entrega dos elementos por parte das juntas de freguesia que executaram 

obras ao abrigo da Sub-acção 6.1. Caminhos Rurais da Medida AGRIS, e verificação 

dos valores executados considerados elegíveis, propôs-se apoiar as freguesias de 

acordo com os valores do quadro que se segue. O apoio a efectuar está em 

conformidade com as Opções do Plano para 2009, rubrica 2009 I 345. 

Freguesia Valor transferido pelo 
Estado (75% do valor 
elegível) 

Valor a transferir, sob a 
forma de apoio, pelo 
Município de Leiria (15 % do 
valor elegível) 

Proposta de 
cabimento n.º 

Amor € 72.362,06 € 14.472,41 3145/2009, de 
12 de Agosto 

Azoia € 379.433,18 € 40.000,00 3146/2009, de 
12 de Agosto 

Barosa € 115.424,74 € 23.084,95 3147/2009, de 
12 de Agosto 

Barreira € 191.662,50 € 38.332,50 3148/2009, de 
12 de Agosto 

Carvide € 32.443,20 € 6.488,64 3149/2009, de 
12 de Agosto 

Pousos € 172.521,13 € 34.504,23 3150/2009, de 
12 de Agosto 
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Santa Eufémia € 16.4292,02 € 32.858,40 3151/2009, de 
12 de Agosto 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do estipulado na alínea b) do 

n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade aprovar a concessão do apoio às juntas 

de freguesia, de acordo com os critérios aprovados pela deliberação n.º 1022/09, de 9 

de Junho, e os valores do quadro anterior. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.4. Apoio à Confraria de Nossa Senhora da Encarnaç ão para a requalificação da 

iluminação do escadório da Capela de Nossa Senhora da Encarnação. Ratificação 

do despacho da Presidente da Câmara (ENT.2009/15771 ) 

DLB N.º 1402/09  | A Confraria de Nossa Senhora da Encarnação, enquanto 

responsável pela gestão da Capela de Nossa Senhora da Encarnação, solicitou à 

Câmara Municipal (ENT.09/15771) o apoio para a requalificação da iluminação do 

escadório monumental que se desenvolve pelo Monte do Anjo, até à entrada principal 

da igreja, tendo em vista a realização, no dia 15 de Agosto, da celebração da festa da 

padroeira da cidade de Leiria. 

O Departamento de Equipamento e Oficinas elaborou informação descrevendo o 

material a ser adquirido e necessário para os trabalhos de reabilitação da iluminação do 

escadório. 

Considerando ainda o curto espaço de tempo para a execução dos mesmos até 

ao inicio das festividades, após análise do assunto, a Senhora Presidente da Câmara 

proferiu despacho para aquisição e montagem dos equipamentos, como forma de apoio 

à Confraria de Nossa Senhora da Encarnação, datado do dia 6 de Agosto, a ser 

ratificado em reunião de Câmara, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do artigo 68.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  ratificar o despacho da 

Senhora Presidente da Câmara Municipal. 

O apoio a efectuar, no valor de €1.741,68, está em conformidade com as 

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2009, rubrica 0103020115, e foi objecto da 

proposta de cabimento n.º 3070/09, de 7 de Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.5. Apoio à Freguesia de Milagres para aquisição d e sinalização direccional e de 

identificação de localidades (ENT.2006/14386) 

DLB N.º 1403/09  | Presente um ofício da Junta de Freguesia de Milagres 

(ENT.06/14386), em que é solicitado apoio financeiro para a aquisição de sinalização 

direccional e de identificação de localidades. 



1652 (45)  
 

CMLeiria/Acta n.º 19, de 2009.08.18 

Im-DA-15-09_A0 

 

Atendendo ao manifesto interesse municipal da sinalização solicitada, o Senhor 

Vereador Eng.º Fernando Carvalho propôs a atribuição de um apoio financeiro à 

Freguesia de Milagres no valor de €11.914,00. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do estipulado na alínea b) do 

n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade  conceder apoio financeiro à Freguesia 

de Milagres no valor de €11.914,00 (onze mil novecentos e catorze euros) para a 

aquisição de sinalização direccional e de identificação de localidades.  

Mais deliberou  que a transferência de verba do Município de Leiria para a 

freguesia seja efectuada após a apresentação das cópias das facturas emitidas pelo 

fornecedor da sinalização e a confirmação, pelos serviços técnicos municipais, que a 

sinalização cumpre o estipulado no Regulamento de Sinalização do Trânsito, aprovado 

pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 41/2002, de 20 de Agosto. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

rubrica 2009I349 e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3131/09, de 12 de Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.6. Apoio à Freguesia de Santa Eufémia para aquisi ção de sinalização direccional 

e de identificação de localidades (ENT.2009/14626) 

DLB N.º 1404/09  | Presente um ofício da Junta de Freguesia de Santa Eufémia 

(ENT.09/14626), em que é solicitado apoio financeiro para a aquisição de sinalização 

direccional e de identificação de localidades. 

Atendendo ao manifesto interesse municipal da sinalização solicitada, o Senhor 

Vereador Eng.º Fernando Carvalho propôs a atribuição de um apoio financeiro à 

Freguesia de Santa Eufémia no valor de €6.249,90. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do estipulado na alínea b) do 

n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade  conceder apoio financeiro à Freguesia 

de Santa Eufémia no valor de €6.249,90 (seis mil duzentos e quarenta e nove euros e 

noventa cêntimos) para a aquisição de sinalização direccional e de identificação de 

localidades.  

Mais deliberou que a transferência de verba do Município de Leiria para a 

freguesia seja efectuada após a apresentação das cópias das facturas emitidas pelo 

fornecedor da sinalização e a confirmação, pelos serviços técnicos municipais, que a 

sinalização cumpre o estipulado no Regulamento de Sinalização do Trânsito, aprovado 

pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 41/2002, de 20 de Agosto. 
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O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

rubrica 2009/I/350, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3132/09, de 12 de 

Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.7. Apoio à Freguesia de Souto da Carpalhosa para a segunda fase da 

construção de armazém 

DLB N.º 1405/09  | Presente, pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, a 

seguinte proposta:  

«A Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa solicitou à Câmara Municipal um 

apoio financeiro no valor de €15.000,00 para a segunda fase da construção do 

Armazém da junta de freguesia.  

Considerando a importância fulcral do armazém para apoio às intervenções da 

Junta de freguesia, o Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, propôs a atribuição de 

um apoio financeiro à Freguesia de Freguesia de Souto da Carpalhosa no valor de 

€15.000,00.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do estipulado na alínea b) do 

n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade  conceder apoio financeiro à Freguesia 

de Souto da Carpalhosa no valor de €15.000,00 (quinze mil euros) para a segunda fase 

da construção do Armazém da junta de freguesia.  

Mais deliberou  que o apoio será disponibilizado do seguinte modo: 

— a transferência de verba do Município de Leiria para a Junta de Freguesia 

será efectuada após a conclusão da obra e apresentação das cópias das 

facturas e dos respectivos autos de medição, devendo ainda ser 

apresentadas cópias das ordens de pagamento efectuadas aos respectivos 

Empreiteiros de Obras Públicas;  

— a Junta de Freguesia deve publicitar, no local, o apoio concedido pelo 

Município de Leiria. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

rubrica 2006/I/318, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3133/2009, de 12 de 

Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.8. Apoio à Freguesia de Chainça para aquisição de  uma viatura automóvel 

DLB N.º 1406/09  | Presente um ofício da Junta de Freguesia de Chainça 

(ENT.06/13845), em que é solicitado apoio financeiro para a aquisição de viatura ligeira 

de mercadorias.  

Considerando a importância da referida viatura para os trabalhos desenvolvidos 

pela Junta de Freguesia de Chainça, o Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, 



1654 (47)  
 

CMLeiria/Acta n.º 19, de 2009.08.18 

Im-DA-15-09_A0 

 

propôs a atribuição de um apoio financeiro à Freguesia de Chainça no valor de 

€7.500,00. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do estipulado na alínea b) do 

n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade  conceder apoio financeiro à Junta de 

Freguesia de Chainça no valor de €7.500,00 (sete mil e quinhentos euros) para 

aquisição de viatura ligeira de mercadorias.  

Mais deliberou  que o apoio seja disponibilizado do seguinte modo: 

— a transferência de verba do Município de Leiria para a Freguesia será 

efectuada após a apresentação das cópias das facturas e do título de registo 

de propriedade do veículo, tendo como titular a Junta de Freguesia de 

Chainça; 

— a Junta de Freguesia deve publicitar, no local, o apoio concedido pelo 

Município de Leiria. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

rubrica 2009/I/351, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3134/2009, de 12 de 

Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.9. Apoio ao Aero Clube de Leiria para a organizaç ão do «Leiria Air Show  2009» 

(ENT. 2009/9676) 

DLB N.º 1407/09  | Presente uma carta do Aero Clube de Leiria (ENT.2009/9676), em 

que é solicitado apoio financeiro para a organização do «Leiria Air Show 2009», nos 

dias 20 e 21 de Junho. 

Reconhecendo a qualidade do evento e as sinergias criadas com o campeonato 

da Europa de Equipas em Atletismo, que se realizou no mesmo período, o Senhor 

Vereador Eng.º Fernando Carvalho propôs a atribuição de um apoio financeiro ao Aero 

Clube de Leiria no valor €10.000,00 para a organização do evento. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  

conceder apoio financeiro ao Aero Clube de Leiria no valor €10.000,00 (dez mil euros) 

para a organização do «Leiria Air Show 2009». 

Mais deliberou  que o apoio seja disponibilizado após a apresentação de 

documentos de despesa. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

rubrica 2009/A/255, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3136/2009, de 12 de 

Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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8.10. Apoio ao Clube Recreativo de Carvide para arr anjos exteriores na sede do 

clube (ENTFE.2009/2192) 

DLB N.º 1408/09  | Presente uma carta do Clube Recreativo de Carvide (ENT.09/2192), 

em que é solicitado à Câmara Municipal apoio financeiro para arranjos exteriores na 

sede do clube. 

Considerando o relevante interesse municipal na requalificação dos 

equipamentos colectivos e das suas envolventes, o Senhor Vereador Eng.º Fernando 

Carvalho propôs a atribuição de um apoio financeiro ao Clube Recreativo de Carvide no 

valor €25.000,00. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

conceder apoio financeiro ao Clube Recreativo de Carvide no valor €25.000,00 (vinte e 

cinco mil euros) para arranjos exteriores na sede do clube. 

Mais deliberou que o apoio seja disponibilizado após a conclusão da obra e 

apresentação das cópias das facturas e dos respectivos recibos. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

rubrica 2009/I/82, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3138/09, de 12 de Agosto.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.11. Apoio à Fábrica da Igreja Paroquial de Milagr es para requalificação da Igreja 

de Figueiras e sua envolvente (ENT. 2006/14386) 

DLB N.º 1409/09  | Presente uma carta da Comissão da Igreja de Figueiras 

(ENT.06/14386), em que é solicitado à Câmara Municipal apoio financeiro para 

requalificação da Igreja de Figueiras e sua envolvente. 

Considerando o relevante interesse municipal na requalificação dos 

equipamentos colectivos e das suas envolventes, o Senhor Vereador Eng.º Fernando 

Carvalho propôs a atribuição de um apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de Milagres no valor €7.500,00. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade 

conceder apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Milagres no 

valor €7.500,00 (sete mil e quinhentos euros) para requalificação da Igreja de Figueiras 

e sua envolvente.  

Mais deliberou  que o apoio seja disponibilizado após a conclusão da obra e 

apresentação das cópias das facturas e dos respectivos recibos. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

rubrica 2009/I/82, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3139/09, de 12 de Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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8.12. Apoio à Fábrica da Igreja Paroquial de Pousos  para arranjos exteriores da 

nova Igreja e Centro Pastoral de Pousos (ENT. 2009/ 8241) 

DLB N.º 1410/09  | Presente uma carta da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

Pousos (ENT.09/8241), em que é solicitado à Câmara Municipal apoio financeiro para 

arranjos exteriores da nova Igreja e Centro Pastoral de Pousos 

Considerando o relevante interesse municipal na requalificação dos 

equipamentos colectivos e das suas envolventes, o Senhor Vereador Eng.º Fernando 

Carvalho propôs a atribuição de um apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de Pousos no valor de €4.000,00. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  

conceder apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Pousos no 

valor €4.000,00 (quatro mil euros) para arranjos exteriores da nova Igreja e Centro 

Pastoral de Pousos.  

Mais deliberou que o apoio seja disponibilizado após a conclusão da obra e 

apresentação das cópias das facturas e dos respectivos recibos. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

rubrica 2009/I/82, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3140/09, de 12 de Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.13. Apoio à Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Eufémia para requalificação do 

adro da Capela de Santa Marta 

DLB N.º 1411/09  | Presente uma carta da Fábrica da Igreja Paroquial de Santa 

Eufémia, em que é solicitado à Câmara Municipal apoio financeiro para requalificação 

do adro da Capela de Santa Marta. 

Considerando o relevante interesse municipal na requalificação dos 

equipamentos colectivos e das suas envolventes, o Senhor Vereador Eng.º Fernando 

Carvalho propôs a atribuição de um apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial de 

Santa Eufémia no valor €20.000,00. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  

conceder apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Eufémia no valor 

€20.000,00 (vinte mil euros) para requalificação do adro da Capela de Santa Marta.  

Mais deliberou  que o apoio seja disponibilizado após a conclusão da obra e 

apresentação das cópias das facturas e dos respectivos recibos. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

rubrica 2009/I/82, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3142/09, de 12 de Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 



1657 (50)  
 

CMLeiria/Acta n.º 19, de 2009.08.18 

Im-DA-15-09_A0 

 

8.14. Apoio à Fábrica da Igreja Paroquial de Monte Redondo para requalificação 

do parque de estacionamento da Casa Mortuária da Si smaria (ENT. 2009/9191) 

DLB N.º 1412/09  | Presente uma carta da Comissão Fabriqueira da Igreja da Sismaria, 

(ENT.09/9191), em que é solicitado à Câmara Municipal apoio financeiro para 

requalificação do parque de estacionamento da Casa Mortuária da Sismaria. 

Considerando o relevante interesse municipal na requalificação dos 

equipamentos colectivos e das suas envolventes, o Senhor Vereador Eng.º Fernando 

Carvalho propôs a atribuição de um apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial de 

Monte Redondo no valor €25.000,00. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  

conceder apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial de Monte Redondo no valor 

€25.000,00 (vinte e cinco mil euros) para requalificação do parque de estacionamento 

da Casa Mortuária da Sismaria.  

Mais deliberou  que o apoio seja disponibilizado após a conclusão da obra e 

apresentação das cópias das facturas e dos respectivos recibos. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

rubrica 2009/I/170, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3143/09, de 12 de 

Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.15. Protocolo para alargamento da via em Ponte da  Madalena, Freguesia de 

Colmeias 

DLB N.º 1413/09  | Retirado. 

 

 

Ponto nove 
��  Gabinete de apoio à Vereadora Eng.ª  I sabel  Gonçalve s  

 

9.1. Processo de loteamento n.º 49/95 – MANSOS, Soc iedade Imobiliária, SA 

DLB N.º 1414/09  | Retirado. 

 

9.2. Aditamento ao Contrato de Mandato de Investime ntos do Complexo Municipal 

de Piscinas de Leiria 

DLB N.º 1415/09  | Presente, pela Senhora Vereadora Eng.ª. Isabel Gonçalves, a 

seguinte informação: 

«A Associação de Natação do Distrito de Leiria tem programado a realização 

dos Campeonatos Absolutos de Portugal de Piscina Curta para os dias 4, 5 e 6 de 

Dezembro de 2009, no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria. 
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No entanto foram verificadas algumas situações que impedem a concretização 

da prova, nomeadamente o desgaste natural dos equipamentos e espaços. Foram 

ainda constatadas algumas necessidades de apetrechamento e manutenção no 

Complexo Municipal de Piscinas, em concreto na Piscina de Competição que interferem 

com a qualidade do espaço e serviço a prestar, aquando da realização da referida 

prova. 

Assim, e considerando que: 

—  o Protocolo celebrado entre o Município de Leiria e a Associação de Natação do 

Distrito de Leiria, contempla um apoio financeiro a este Campeonato, mas 

apenas para a cedência do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria (DLB n.º. 

350/09, Acta n.º 6, de 3 Março); 

—  o Contrato de Mandato para a Aquisição de Equipamentos e Intervenções de 

Beneficiação no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria (DLB n.º 106/09, Acta 

n.º 3, de 20 de Janeiro), estabelecido entre o Município de Leiria e a Leirisport, 

EM, para 2009, não prevê as intervenções supracitadas, pois não havia 

conhecimento prévio da realização desta Competição; 

—  as necessidades, a seguir identificadas estão de acordo com o objecto definido 

no Contrato de Mandato supracitado (Cláusula Primeira): 

1. Aquisição e colocação de blocos de partida electrónicos; 

2. Aquisição e colocação de separadores de pistas com efeito corta ondas; 

3. Refazer as juntas dos cais e de alguns pontos da própria piscina; 

4. Limpeza das estruturas da cobertura e de tratamento do ar em altura; 

—  a intervenção a realizar, beneficiará o Complexo Municipal de Piscinas de Leiria 

para a realização desta prova e de todas as outras a realizar futuramente; 

Proponho um aditamento, designadamente o complemento da Cláusula 

Segunda (Âmbito dos Investimentos) ao Contrato de Mandato atrás referido, para 

aquisição de equipamentos e beneficiação do Complexo Municipal de Piscinas de 

Leiria, no valor de €18.000,00 – dezoito mil euros, com IVA incluído à taxa legal em 

vigor.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e ao abrigo do disposto n.º 1 do artigo 

20.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, deliberou por unanimidade aprovar o 

aditamento ao contrato de mandato para a aquisição de equipamentos e intervenções 

de beneficiação no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria.  

O valor implicado consta na rubrica 2008/I/309, e foi objecto de proposta de 

cabimento n.º 3176/09, de 13 de Agosto.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  
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9.3. Apoio pontual ao Núcleo de Desportos Motorizad os de Leiria 

DLB N.º 1416/09  | Presente carta do Núcleo Desportos Motorizados de Leiria 

(ENT.09/14227, de 8 de Julho), a solicitar um apoio financeiro para ajudar às despesas 

decorrentes do evento do «IV Rali de Portugal Histórico», a realizar no próximo dia 9 de 

Outubro, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. 

Analisado o pedido e considerando a importância deste tipo de evento para a 

cidade de Leiria, e tendo em conta que o mesmo deverá reunir cerca de 300 

participantes de todo o país, a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves propôs que a 

Câmara Municipal de Leiria atribuísse ao Núcleo Desportos Motorizados de Leiria um 

apoio financeiro no valor de €7.560,00. 

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

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99 de 

18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  atribuir um apoio financeiro no valor de 

€7.560,00 (sete mil, quinhentos e sessenta euros), ao Núcleo Desportos Motorizados de 

Leiria, cuja cabimentação deverá ser afecta à Rubrica 2009-A-346. 

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

3088/09, de 10 de Agosto.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 
��  Gabinete de apoio à Vereadora Dra.  Neusa Magalhães  

 

10.1. Atribuição de apoios financeiros no âmbito da  Acção Social 

DLB N.º 1417/09 | Presente a seguinte listagem para atribuição de apoio financeiro a 

entidades legalmente existentes no concelho: 

Entidade Objecto Atribuição Rubrica Proposta 
de 

cabimento 
n.º 

Associação Portuguesa de 
Paralisia Cerebral de Leiria 
(ENT.17483/2009) 

Apoio ao Projecto 
“Formação a Brincar e a 
Sonhar para Crianças 
Especiais” 

€1.354,14 2009-A-
106 

3085/09, 
de 10 de 
Agosto 

Liga Social e Cultural Campos 
do Lis 
(Entrada 18710/2009) 

Apoio para arranjos 
exteriores do edifício-sede 

€8.071,84 2009-I-66 3086/09, 
de 10 de 
Agosto 

Cáritas Diocesana de Leiria 
(Entrada 14343/2009) 

Apoio para adequação e 
melhoria de habitação de 
família carenciada da 
Freguesia de Ortigosa) 

€11.220,00 2009-A-
107 

3087/09 de 
10 Agosto 

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

das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
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deliberou por  unanimidade atribuir os apoios financeiros supra referidos às entidades 

constantes no respectivo mapa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.2. Apoio financeiro à ACILIS – Associação Comerc ial e Industrial de Leiria, 

Batalha e Porto de Mós para a realização do «Desfil e de Moda» 

DLB N.º 1418/09  | Presente, pela Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães, a carta da 

ACILIS – Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós 

(ENT.2009/16440, de 22 de Julho), a solicitar a colaboração do Município de Leiria para 

o desenvolvimento de actividades inseridas no «Desfile de Moda», a ter lugar no dia 19 

de Setembro de 2009, nomeadamente no apoio logístico e de divulgação. 

No que respeita à promoção/divulgação e ao apoio logístico para a realização do 

Desfile de Moda, propôs-se a atribuição do seguinte: 

1. Transporte e colocação de grades no local de realização do desfile; 

2. Disponibilização de floreiras para ornamentação do espaço; 

3. Utilização dos meios de divulgação municipais (disponibilização de 5 muppies a 

partir da 2.ª quinzena de Agosto até 19 de Setembro).  

4. Disponibilização de quadro eléctrico com corrente trifásica com 125 A por fase. 

5. Disponibilização da Praça Goa, Damão e Diu (Fonte Luminosa), para a montagem 

da logística das diversas actividades, desde o dia 18 de Setembro, a partir das 9 

horas, até às 4 horas/5 horas do dia 20 de Setembro de 2009. 

6. Concessão de licença especial de ruído; 

7. Atribuição de um apoio de €1.000,00 (mil euros), para o aluguer de 500 cadeiras, 

uma vez que o município não dispõe deste tipo de equipamento. 

No sentido de permitir a realização do evento será necessário encerrar o trânsito 

automóvel entre a Rotunda do Sinaleiro e a Avenida Heróis de Angola e Rua Capitão 

Mouzinho de Albuquerque, entre as 14 horas do dia 19 de Setembro e as 8 horas do dia 

20 de Setembro. 

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

da alínea g) do n.º 2 do artigo 20.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) 

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 

unanimidade  apoiar a Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de 

Mós, para a realização do «Desfile de Moda», no seguinte: 

a) Prestar o apoio à organização, designadamente logístico e de 

divulgação/promoção do evento, nos termos da proposta apresentada pela 

Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães. 

b) Isentar o pagamento das licenças de publicidade e de ocupação de espaço 

público, ou outras aplicáveis, as estruturas e equipamentos inerentes à 

organização do evento. 
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c) Autorizar as alterações ao trânsito necessárias para a realização do desfile, 

devendo ser dado conhecimento da deliberação à PSP, assim como às diversas 

entidades, serviços públicos ou concessionárias, que possam ser afectadas pelas 

alterações ao trânsito. 

Mais deliberou, de acordo com a alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, atribuir à ACILIS – Associação Comercial e Industrial de 

Leiria, Batalha e Porto de Mós, um apoio no valor de €1.000,00 (mil euros) para o 

aluguer de 500 cadeiras, uma vez que o município não dispõe deste tipo de 

equipamento. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

rubrica 2009-A-291, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2976/09, de 31 de Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.3. Apoio financeiro à Associação de Melhoramento s e Bem-Estar da Memória – 

Associação de Solidariedade Social para a Construçã o de um Parque de Lazer 

para Idosos 

DLB N.º 1419/09 |  Presente um pedido da Associação de Melhoramentos e Bem-estar 

da Memória – Associação de Solidariedade Social (Ent. 09/17535), solicitando apoio 

para a construção de um Parque de Lazer, junto do Lar de 3.ª Idade daquela Freguesia. 

Dotar as freguesias do concelho de espaços de lazer adequados melhorando o 

nível de qualidade na vida local tem sido um objectivo da Câmara, que se vai 

alcançando com a criação dos equipamentos de fruição em tempo de lazer. 

Assim, propôs-se que a Câmara Municipal de Leiria atribuísse um apoio 

financeiro à Associação de Melhoramentos e Bem-Estar da Memória - Associação de 

Solidariedade Social, no valor de €40.000,00. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, no uso da competência conferida pela 

alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  

unanimidade  atribuir um apoio financeiro à Associação de Melhoramentos e Bem Estar 

da Memória – Associação de Solidariedade Social, no valor de €40.000,00 (quarenta mil 

euros) para construção do Parque de Lazer na Freguesia da Memória. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

rubrica 2009-I-66, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3047/09, de 6 de Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.4. Apoio financeiro à Freguesia de Santa Catarin a da Serra. Execução de 

arranjos no âmbito do alargamento do cemitério 

DLB N.º 1420/09  | Presente, pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, um 

pedido formulado pela Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra com (ENT. 

09/12851), para apoio na execução de arranjos no Cemitério de Santa Catarina da 

Serra no valor de €39.795,00. 
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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. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do estipulado na alínea a) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade 

conceder um apoio à Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra no valor de 

€39.795,00 (trinta e nove mil setecentos e noventa e cinco euros) para as obras de 

ampliação do Cemitério de Santa Catarina da Serra. 

Mais deliberou  que a transferência de verba do Município de Leiria para a 

respectiva Junta de Freguesia seja efectuada de acordo com autos apresentados dos 

trabalhos realizados, confirmados por técnicos do Departamento de Obras Municipais 

da Câmara Municipal de Leiria. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

rubrica 2009-I-251, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2977/09, de 31 de Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.5. Apoio financeiro à Freguesia de Santa Eufémia  para a construção de 

sanitários e arranjos exteriores no cemitério 

DLB N.º 1421/09  | Presente, pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, um 

pedido formulado pela Junta de Freguesia de Santa Eufémia, para apoio na construção 

de sanitários e arranjos exteriores no Cemitério de Santa Eufémia. 

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 construção deste equipamento e respectivos arranjos exteriores é 

uma prioridade quer para a Freguesia quer para o Município, propôs-se que a Câmara 

Municipal de Leiria atribuísse um apoio financeiro à Freguesia de Santa Eufémia, no 

valor de €21.724,50, repartido em duas prestações, cada uma no valor de €10.862,25. 

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 alínea b) do 

n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  

conceder um apoio financeiro à Freguesia de Santa Eufémia no valor de €21.724,50 

(vinte e um mil setecentos e vinte e quatro euros e cinquenta cêntimos), repartido em 

duas prestações, cada uma no valor de €10.862,25. 
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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-227, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3048/09, de 6 de Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.6. Apoio financeiro à Freguesia de Maceira para as obras de ampliação e 

requalificação do cemitério da Maceira 

DLB N.º 1422/09  | Retirado. 

 

10.7. Apoio financeiro à Freguesia de Milagres para  a construção da Casa 

Mortuária  

DLB N.º 1423/09  | Retirado. 

 

 

Ponto onze 
��  Gabinete de apoio à Senhora Pres iden te  

 

11.1. Apoio à Associação das Obras Sociais do Pesso al da Câmara Municipal de 

Leiria. Projecto de Natal 

DLB N.º 1424/09  | Presente a carta (ENT. 15892/2009) da Associação «Obras Sociais 

do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria» solicitando ao Município de Leiria um apoio 

financeiro no valor de €43.000,00 para garantir a entrega do Cabaz de Natal aos 

trabalhadores do Município, seus associados, e as prendas aos filhos dos mesmos. 

Propôs a Senhora Presidente da Câmara o deferimento do pedido e consequente 

concessão do apoio requerido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea p) do 

n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

deferir o pedido e proceder ao pagamento do subsídio no valor de € 43.000,00, às 

Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria – Associação. 

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

3185/09, de 14 de Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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11.2. Pedido de indemnização pelos prejuízos causad os em prédio rústico sito em 

Covão, lugar de Telheiro, freguesia de Maceira 

DLB N.º 1425/09  | Presente o processo administrativo acompanhado pelas informações 

prestadas pelo Gabinete Técnico Florestal e pela Divisão Jurídica (informação n.º 

65/2009), respectivamente em 23-06-2008 e em 23-03-2009, relativas ao assunto 

mencionado em epígrafe. 

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

informação prestada pelo Gabinete Técnico Florestal, deliberou por unanimidade 

assumir a obrigação de indemnizar o lesado, Abel da Silva Santos, nos termos do 

disposto no n.º 2 do artigo 3.º do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do 

Estado e Demais Entidades Públicas (RRCEC), aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 

Dezembro, no valor de €300,00 (trezentos euros), pelo danos patrimoniais causados por 

acção do Município de Leiria. 

Mais deliberou , com fundamento na 15.ª Conclusão constante da informação 

jurídica n.º 65/2009 (que aqui se transcreve: «Em relação aos danos não patrimoniais, que se 

traduzem naqueles cujo facto danoso representa uma lesão de interesses de “ordem espiritual”, ressarcível 

como compensação através de obrigação pecuniária e cuja fixação depende de um critério de equidade 

[números 1 e 3 do artigo 496.º do Código Civil], verificamos que não são apresentados quaisquer 

elementos ao presente processo administrativo que nos permitam verificar se o montante requerido permite 

compensar os danos não patrimoniais sofridos pelos lesados, pelo que o montante requerido a esse título 

(2.000,00 €) não poderá ser satisfeito.») não proceder ao pagamento da indemnização 

solicitada pelo requerente a título de danos não patrimoniais. 

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

3168/09, de 13 de Agosto. 

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 

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

Picassinos (Marinha Grande). Relatório final para a djudicação  
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DLB N.º 1426/09  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe 

acompanhado do relatório 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 MATOS & NEVES, LDA., pelo valor €475.700,00 + IVA. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 

Contrato-Programa de Gestão e Exploração do Pavilhã o Desportivo Municipal de 

Marrazes 

DLB N.º 1427/09 | Presente, pela Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, o 

Contrato-Programa de Gestão e Exploração do Pavilhão Desportivo Municipal de 

Marrazes, que abaixo transcrito: 

«CONTRATO-PROGRAMA COM A LEIRISPORT SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO DO 

PAVILHÃO MUNICIPAL DE MARRAZES  

Considerando que: 

É inegável o peso e a importância que o Desporto, concebido nas suas amplas e 

diversificadas funções educativas, culturais, lúdicas, de melhoria de saúde e da 

qualidade de vida das populações, assume actualmente na sociedade portuguesa em 

geral e nos Leirienses em particular. 

Com efeito, o Desporto, desde que devidamente orientado, dá um enorme 

contributo à formação da criança e do jovem, promove a saúde dos indivíduos, colabora 

na integração social do jovem e na luta contra a sua marginalização, desempenha um 

importante papel cultural e constitui um factor insubstituível de desenvolvimento na 

educação, turismo e tempos livres. 

Neste quadro de valores, a Câmara Municipal de Leiria tem vindo a 

desempenhar um papel cada vez mais determinante no domínio da produção e do 

desenvolvimento da prática desportiva, sobretudo a nível da criação de crescentes infra-

estruturas. 

Na verdade, os equipamentos desportivos constituem a base essencial para a 

prática desportiva, na medida em que procuram dar resposta às necessidades da 

população, seja através da actividade lúdica recreativa, seja da formação desportiva, 

seja em geral dos diferentes níveis do sector desportivo. 

Porém, tão ou mais importante que a concepção e construção dos 

equipamentos é a sua gestão e promoção, entendidas estas numa perspectiva de 

“serviço público” e não tanto numa visão demasiado economicista, sem por em causa, 

todavia, o princípio geral da boa administração. 
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Importa, por isso, que a gestão, utilização e promoção dos equipamentos 

construídos correspondam às intenções e aos objectivos que conduziram à sua criação 

e ao investimento feito. 

É neste quadro que surge a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, 

E.M., empresa pública municipal que tem por objecto social a “criação, construção, 

gestão e exploração de equipamentos desportivos, de lazer e turismo e organização de 

actividades nestas áreas”. 

Na realidade, um dos objectivos que presidiu à criação daquela empresa 

municipal foi, justamente, a gestão e exploração dos equipamentos desportivos 

municipais, entre os quais se inclui o Pavilhão Municipal de Marrazes. 

Assim, ENTRE:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da 

República em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara 

Municipal, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por 

Município, Câmara ou 1.º Outorgante; 

e 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 

183 692, com sede no Estádio Municipal de Leiria, porta 7, 2400-137 Leiria, 

representada neste acto pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José 

Manuel Seabra Benzinho da Silva, e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho 

Empadinhas e Eng. Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos adiante designado 

por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, 

é celebrado o contrato-programa que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objecto 

1. O presente contrato-programa tem por objecto a cedência à LEIRISPORT dos 

direitos de gestão e exploração do Pavilhão Municipal de Marrazes, sito na 

freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, de ora em diante designado por 

Pavilhão. 

2. A presente cedência do Pavilhão inclui os equipamentos nele existentes e que 

constam de lista anexa ao presente contrato-programa. 

3. O presente contrato tem ainda por objecto a definição das situações que 

originam a atribuição à LEIRISPORT de indemnizações compensatórias, bem 

como o modo e termos do seu processamento.  

Cláusula Segunda 

Utilização do Pavilhão 

As normas de utilização e funcionamento do pavilhão constarão de Regulamento. 

Cláusula Terceira 
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Das receitas 

1. Todas as receitas provenientes da gestão do Pavilhão são pertença da 

LEIRISPORT, EM. 

2. O destino das receitas obtidas pela gestão do Pavilhão será definido pela 

LEIRISPORT, EM, de acordo com o seu objecto social. 

Cláusula Quarta 

Indemnizações compensatórias 

1. A utilização do Pavilhão que, por iniciativa ou autorização da Câmara, implique a 

diminuição ou privação da LEIRISPORT da normal exploração do mesmo, 

confere a esta o direito a uma indemnização compensatória, calculada de acordo 

com os preços de utilização estabelecidos. 

2. Para efeitos do número anterior, consideram-se designadamente os seguintes 

casos: 

a. Utilização do Pavilhão pela Câmara para o desenvolvimento de actividades 

por si directamente organizadas; 

b. Realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara; 

c. Adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores 

do Pavilhão;  

d. Cobertura do défice de exploração. 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à LEIRISPORT, EM nos 

termos dos números anteriores, é no máximo, de €25 000,00 (Vinte e cinco mil 

euros) em 2009, com IVA à taxa legal em vigor.  

4. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mensalmente 

acompanhado de indicadores mensais de utilização do Pavilhão. 

5. Anualmente será apresentado o relatório de gestão do Pavilhão.  

Cláusula Quinta 

Obras de conservação e beneficiação 

1. A LEIRISPORT fica desde já autorizada pela Câmara a realizar quaisquer obras de 

conservação ou de beneficiação no Pavilhão, destinadas a manter ou aumentar o 

seu grau de utilização, rentabilidade e exploração, bem como os níveis de conforto 

dos seus utilizadores. 

2. O regime de comparticipação financeira da Câmara nas obras referidas no número 

anterior será definido caso a caso e objecto de contratos-programa a celebrar entre 

as partes. 

Cláusula Sexta 

Obrigações da Câmara Municipal de Leiria 

A Câmara Municipal de Leiria obriga-se a: 

a. Atribuir à LEIRISPORT as indemnizações compensatórias referidas na 

Cláusula Quarta do presente contrato-programa; 
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b. Garantir que o Pavilhão à data da sua entrega possui todos os 

licenciamentos obrigatórios para dar início ao seu funcionamento; 

c. Entregar à LEIRISPORT, toda a documentação técnica dos equipamentos 

instalados, contactos dos fornecedores e cópia de todas as plantas do 

Pavilhão; 

d. Entregar à LEIRISPORT, cópias dos documentos que representam as 

garantias obrigatórias da obra do Pavilhão; 

e. Entregar à LEIRISPORT o Pavilhão, de forma a garantir a sua plena 

utilização e exploração para os fins a que se destina; 

f. Transferir para a LEIRISPORT a gestão e exploração do Pavilhão.  

Cláusula Sétima 

Obrigações da LEIRISPORT 

A LEIRISPORT obriga-se a: 

a. Salvaguardar a boa gestão das instalações e a manutenção geral dos 

mesmos; 

b. Manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos 

munícipes de Leiria, e a plena utilização do Pavilhão por aquele; 

c. Fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no 

município de Leiria; 

d. Realizar todas as obras necessárias ao bom funcionamento do Pavilhão; 

Cláusula Oitava 

Alterações 

Qualquer alteração ao presente contrato-programa deverá revestir a forma de 

documento escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Nona 

Princípio de boa fé 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Décima 

Dúvidas e Omissões 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa 

serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Décima Primeira 

Imposto do Selo 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

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

artigo 3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Décima Segunda 

Vigência 
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O presente contrato-programa vigora de 1 de Setembro de 2009 a 31 de Dezembro de 

2009. 

Leiria, ___/___/2009 

Pelo Município de Leiria | A Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa 

Pela LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM | O Presidente do 

Conselho de Administração | José Manuel Seabra Benzinho da Silva 

O Administrador | João Paulo Baixinho Empadinhas 

A Administradora | Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos» 

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

do n.º1 do artigo 23.º Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, e do artigo 21.º dos 

Estatutos da empresa, deliberou por unanimidade aprovar o contrato-programa acima 

transcrito e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura.  

O apoio protocolado está em conformidade com as Opções do Plano, rubrica 

2009 A 261 e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3167/09, de 13 de Agosto.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

 

Ponto três 

Contrato de mandato para a aquisição de equipamento s e intervenções de 

beneficiação do Pavilhão Desportivo Municipal de Ma rrazes 

DLB N.º 1428/09 | Presente, pela Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, o 

Contrato de mandato para a aquisição de equipamentos e intervenções de beneficiação 

no Pavilhão Municipal de Marrazes. 

A gestão e exploração do Pavilhão Municipal de Marrazes passará a ser feita 

pela LEIRISPORT, EM a partir de 1 de Setembro de 2009, através de contrato-

programa celebrado com a Câmara Municipal de Leiria.  

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 

53-F/2006, de 29 de Dezembro, propôs-se a celebração do Contrato de Mandato, a 

seguir transcrito, com a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., com 

vista à realização dos investimentos necessários para a colocação em funcionamento 

do Pavilhão Municipal de Marrazes. 

«CONTRATO DE MANDATO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INTER VENÇÕES DE 

BENEFICIAÇÃO NO PAVILHÃO MUNICIPAL DE MARRAZES  

Considerando: 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo, EM, enquanto empresa municipal 

prossegue o interesse público e tem como objecto social a criação e exploração de 

equipamentos desportivos, de lazer e turismo, sendo que a Câmara Municipal de Leiria, 
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com a constituição desta empresa, tem como objectivo a sua intervenção nas áreas do 

desporto, lazer e turismo. 

Assim,  

Entre:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da 

República em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara 

Municipal, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por 

Município, Câmara ou 1.º Outorgante; 

e 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 

183 692, com sede no Estádio Municipal de Leiria, porta 7, 2400-137 Leiria, 

representada neste acto pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José 

Manuel Seabra Benzinho da Silva, e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho 

Empadinhas e Eng. Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos adiante designado 

por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 

Cláusula Primeira 

Objecto 

O presente contrato tem por objecto a definição, dos termos e condições de atribuição à 

LEIRISPORT, EM das comparticipações financeiras necessárias à aquisição de 

equipamentos de acordo com as necessidades identificadas para a utilização prevista 

deste pavilhão e sua colocação em funcionamento, tanto a nível escolar com a nível 

desportivo federado.  

Cláusula Segunda 

Âmbito dos investimentos 

Os investimentos referidos no número anterior a efectuar no Pavilhão visam garantir a 

homologação deste para a realização de treinos e jogos das várias modalidades 

desportivas que aí se podem praticar garantindo os níveis de segurança e conforto dos 

utentes e são os seguintes: 

— Piso Desportivo e tabela de Hóquei em Patins 

— Reparação da cobertura 

— Revestimentos em balneários 

— Substituição de material de canalização 

— Equipamentos desportivos de uso escolar 

Cláusula Terceira 

Obrigações da 1. ª Outorgante 

A primeira outorgante compromete-se a comparticipar os investimentos previstos na 

Cláusula anterior até ao montante máximo de 60. 000,00 € (sessenta mil e euros) com 

IVA incluído à taxa legal em vigor. 

Cláusula Quarta 
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Obrigações da 2.ª Outorgante 

A segunda outorgante compromete-se a: 

1 – Elaborar os programas de consulta relativos a cada um dos investimentos a realizar; 

2 - Realizar as consultas ao mercado, análise das propostas e respectiva adjudicação e 

pagamento;  

3 - Garantir o cumprimento das obrigações do fornecedor, legalmente previstas; 

Cláusula Quinta 

Regime de comparticipação financeira 

O pagamento da verba mencionada na Cláusula Terceira será efectuado mediante a 

apresentação de notas de débito acompanhadas das cópias das facturas relativas aos 

investimentos previstos. 

Cláusula Sexta 

Revisão ou alteração 

A revisão ou alteração do Contrato de Mandato revestirá a forma de documento escrito, 

assinado por ambas as partes. 

Cláusula Sétima 

Princípio de boa fé 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato de mandato no 

estrito cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Oitava 

Dúvidas e Omissões 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato de 

mandato serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Nona 

Imposto do Selo 

O presente Contrato de Mandato está isento do Imposto do Selo por força do disposto 

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

artigo 3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Décima 

Vigência 

O presente contrato de mandato vigora de 1 de Setembro de 2009 a 31 de Dezembro 

de 2009. 

Leiria,  de ______de 2009 

Pelo Município de Leiria | A Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa 

Pela LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM | O Presidente do 

Conselho de Administração | José Manuel Seabra Benzinho da Silva 

O Administrador | João Paulo Baixinho Empadinhas 

A Administradora | Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos» 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

do n.º 1 do artigo 20.º Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, e do artigo 21.º dos 

Estatutos da empresa, deliberou por unanimidade  aprovar o contrato de mandato 

acima transcrito e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura.  

O apoio protocolado está em conformidade com as Opções do Plano para 2009 

– 2009-I-352 e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3175/09, de 13 de Agosto.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

 

Ponto quatro 

4.1. Voto de pesar a: 

4.1.1. Ermelinda Moreira Sousa Fonseca 

DLB N.º 1429/09 |  Presente, pela Senhora Presidente, proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar à trabalhadora Ermelinda Moreira Sousa 

Fonseca, 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. 

 

4.1.2. Maria de Lurdes Ribeiro Silva 

DLB N.º 1430/09 | Presente, pela Senhora Presidente, proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar à trabalhadora Maria de Lurdes Ribeiro Silva, 

Assistente Operacional, do mapa de pessoal desta Câmara Municipal, pelo falecimento 

de sua mãe. 

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

manifestar um voto de profundo pesar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco  

Apoio à Fábrica da Igreja Paroquial de Monte Redond o para arranjos exteriores da 

Capela do Casal Novo (ENT.08/18721) 

DLB N.º 1431/09  | Presente carta da Comissão Fabriqueira da Capela do Casal Novo 

(ENT.08/18721), em que é solicitado à Câmara Municipal um apoio financeiro para 

arranjos exteriores da Capela do Casal Novo. 

Considerando o relevante interesse municipal na requalificação dos 

equipamentos colectivos e das suas envolventes, o Senhor Vereador Eng.º Fernando 
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Carvalho propôs a atribuição de um apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial de 

Monte Redondo no valor €22.000,00. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

conceder apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial de Monte Redondo no valor 

€22.000,00 (vinte e dois mil euros) para arranjos exteriores da Capela do Casal Novo.  

Mais deliberou  que o apoio seja disponibilizado após a conclusão da obra e 

apresentação das cópias das facturas e dos respectivos recibos. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

rubrica 2009/I/82, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3144/09, de 12 de Agosto.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 

Processo de obras particulares n.º 670/07 – RONCA E  FUÇAS, Restauração e 

Eventos Lda. 

DLB N.º 1432/09  | De RONCA E FUÇAS, RESTAURAÇÃO E EVENTOS, LDA., com 

sede social na Rua Álvaro Pires de Miranda, Lote 47, Loja A, na localidade de Quinta de 

Santo António, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para 

alteração de um estabelecimento comercial para estabelecimento de restauração e 

bebidas, sito no local supra mencionado. 

Analisado o processo ao abrigo do 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, verifica-se que o mesmo 

está instruído com acta de condomínio a autorizar obras nas partes comuns, tendo o 

pedido obtido parecer favorável por parte da Autoridade de Saúde (folha 293) e do 

Governo Civil (folhas 295 e 296). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/08/12, constante do 

respectivo processo (folhas 298 e 299), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

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

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

aplicáveis; 

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

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

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

de 4 de Setembro; 
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3.º colocar aviso de publicidade no local da obra, de acordo com o previsto no n.º 1 do 

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

de 4 de Setembro; 

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

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

Municipal de Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

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

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

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

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

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

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 prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pela Autoridade de Saúde 

e pelo Governo Civil, cujo conteúdo deverá ser transmitido à firma requerente; 

10.º apresentar: 

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

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

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

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

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

operação urbanística; 

d. 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 ); 

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

artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro, de classe >= (estimativa folha 67); 

f. 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; 

g. Plano de Segurança e Saúde; 

h. Livro de obra, com menção do termo de abertura; 

i. estimativa de custo actualizada para a realização da obra; 

j. calendarização dos trabalhos a efectuar; 
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k. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de ventilação e exaustão de 

fumos rectificado, nomeadamente no que se refere ao procedimento administrativo em 

causa. 

Mais deliberou  comunicar à Administração de Condomínio o conteúdo da 

presente deliberação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 

Plano de Pormenor de S. Romão/Olhalvas –PP1 

DLB N.º 1433/09  | O Plano de Pormenor de S. Romão/Olhalvas – PP1, elaborado no 

âmbito do Programa Polis encontra-se em fase de tramitação para a sua aprovação. 

Iniciado no âmbito do Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro, o Plano 

encontrava-se já concluído em 2003, tendo iniciado nesse ano a recolha de pareceres 

relativos à REN e RAN. 

Entre Junho de 2004 e o início de 2005, a LeiriaPolis preparou os processos 

finais de redelimitação das REN e RAN (processos estes que tinham iniciado em 2003), 

tendo para isso reunido diversas vezes com a equipa projectista e com as entidades da 

tutela - DRABL e a CCDRC - no sentido de aferir as propostas de redelimitação dessas 

reservas conforme as intenções do plano e das próprias entidades.  Os processos 

ficaram concluídos para aprovação em Janeiro de 2005, tendo aguardado a constituição 

da Comissão Nacional da REN e a respectiva reunião que decorreu 6 meses depois 

(Junho de 2005). 

No que se refere à RAN, a Comissão Regional só emitiu parecer depois do 

parecer da CNREN, assim os pareceres recebidos (favoráveis condicionados a 

alterações) foram emitidos em Junho e em Setembro de 2005 (REN e RAN, 

respectivamente). 

Depois dessa data, a LeiriaPolis reformulou os elementos do plano em função 

desses pareceres e remeteu à DGOTDU e aos membros da CTA, a versão final do 

plano. 

Na sequência das alterações anteriores, em 22 de Junho de 2006 a DGOTDU 

solicitou um exemplar completo do plano, bem como para os demais representantes da 

CTA, com vista ao agendamento da reunião que deve anteceder a discussão pública, 

tendo a LeiriaPolis enviado esse elementos em 29 de Setembro de 2006. 

Em 23 de Janeiro de 2007 a DGOTDU solicitou à CCDRC parecer relativo ao 

ruído, parecer que veio a ser emitido no final de 2007, dado que, com a publicação do 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, foi necessário reformular os mapas de ruído 

elaborados pela ESTG, bem como a Planta das Zonas Mistas e Sensíveis, 

documentação que foi remetida à CCDRC em 2 de Novembro de 2007. 
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Em 17 de Janeiro de 2008 a DGOTDU informou a Câmara Municipal de Leiria 

que, com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, se 

tornaria necessário deliberar nos termos do n.º 5 e 6 do artigo 74.º, conjugado com o 

Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho (avaliação ambiental) ponderando sobre a 

necessidade de avaliação ambiental deste Plano. 

Os planos de pormenor elaborados no âmbito do Programa Polis foram 

acompanhados pela elaboração de Estudos de Incidências Ambientais, cujas 

conclusões e recomendações foram enquadradas em todas as acções desenvolvidas 

no âmbito do Programa.  

Nestas condições e considerando a dimensão da intervenção, conforme n.º 5 do 

artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 316/2007 de 19 de Setembro, bem como os efeitos 

ambientais positivos do Programa Polis, realçados pelos estudos ambientais 

elaborados, e ainda pelo facto de não se enquadrar nos critérios definidos no anexo do 

Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 Junho, quanto aos efeitos no ambiente, a Câmara 

Municipal de Leiria deliberou no sentido de dispensar a realização da respectiva 

avaliação ambiental na sua reunião de 19 de Fevereiro de 2008. 

Esta decisão foi comunicada à DGOTDU, a fim de ser convocada a CTA para 

emitir o parecer favorável prévio à Discussão Pública do Plano (4.ª reunião da CTA), a 

qual se veio a realizar em 7 de Maio de 2008. Foi necessário apresentar na sequência 

da reunião da CTA esclarecimentos relativos à dispensa da realização da avaliação 

ambiental, os quais foram remetidos á DGOTDU em 18 de Junho de 2008 – saída n.º 

10616 – OMT/01/01/02. 

O parecer final da Comissão Técnica de Acompanhamento, em anexo, bem como 

a acta da reunião foram recebidos em 18 de Maio de 2009, tendo a Câmara Municipal 

procedido à recolha de assinaturas e reenvio à DGOTDU, podendo agora a Câmara 

Municipal deliberar abrir o período de Discussão Pública previsto no n.º 3 e n.º 4 do 

Artigo 77º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro (republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos do disposto nos n.º 3 e 4 do 

artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro (republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro), deliberou por unanimidade  abrir o período de 

Discussão Pública do PP1 – Plano de Pormenor de S. Romão/Olhalvas, com a duração 

de 22 dias, contados a partir do 5.º dia útil a seguir à publicação do respectivo aviso no 

Diário da República. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto oito 

Rectificação de apoio financeiro ao Centro Social B aptista de Leiria 

DLB N.º 1434/09  | Presente a proposta de rectificação da deliberação tomada em 

reunião de 4 de Agosto de 2009, referente à atribuição de um apoio financeiro ao 

Centro Social Baptista de Leiria, no valor de €15.394,00, a pagar em prestações 

mensais, com início do pagamento em Setembro de 2009. 

 Assim, onde se lê : «Maio de 2010» deverá ler-se : «Junho de 2010». 

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

rectificação acima referida. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 

Pedido de indemnização civil por danos patrimoniais . Requerente: Frederico 

Carreira Miguel  

DLB N.º 1435/09  | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido 

em epígrafe, do qual consta a Informação n.º 4/2009 prestada, em 04.06.2009, pelo 

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

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

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

no montante de €174,06, com fundamento na verificação de todos os 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 de acordo com as respectivas conclusões que abaixo se 

transcrevem: 

«O Sr. Frederico Carreira Miguel apresentou um pedido de indemnização civil 

com vista ao ressarcimento de danos patrimoniais decorrentes das despesas de 

reparação de um veículo automóvel acidentado, na sequência do embate num buraco 

existente no pavimento da via municipal onde circulava. 

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 de um buraco no 

pavimento da via pública municipal por onde circulava o veículo. 

Concluiu-se, igualmente, que os serviços do Município de Leiria incorreram na 

prática de um facto ilícito e culposo traduzido na falta de colocação na via pública da 

sinalização adequada e necessária a garantir a segurança da circulação rodoviária e a 
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evitar a produção de danos. Esta omissão decorreu de um funcionamento anormal dos 

serviços e assim deve ser imputada ao Município de Leiria. 

Pelas regras da experiência comum, aquela conduta omissão ilícita e negligente 

foi a causa adequada dos danos invocados pelo requerente. 

Nestes termos, o Município de Leiria 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 deferimento do pedido formulado 

pelo Sr. Frederico Carreira Miguel e atribuir-lhe uma indemnização no montante 

corresponde ao valor mais baixo dos dois orçamentos apresentados quanto às 

despesas de reparação da viatura.» 

Relativamente a esta despesa foi emitida a proposta de cabimento n.º 3113/09, 

de 11 de Agosto. 

A Câmara, depois de analisar o processo e o teor da Informação n.º 4/2009 do 

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

apresentada e deferir o pedido apresentado pelo Sr. Frederico Carreira Miguel, 

atribuindo-lhe a indemnização solicitada no montante de €174,06 (cento e setenta e 

quatro euros e seis 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 dez 

Apoio à Freguesia de Bajouca para aquisição de veíc ulo automóvel (ENT-

2008/10379) 

DLB N.º 1436/09  | Presente um ofício da Junta de Freguesia de Bajouca 

(ENT.08/10379), em que é solicitado apoio financeiro para a aquisição de viatura ligeira 

de mercadorias.  

Considerando a importância da referida viatura para os trabalhos desenvolvidos 

pela Junta de Freguesia de Bajouca, o Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, 

propôs a atribuição de um apoio financeiro à Freguesia de Bajouca no valor de 

€7.500,00. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do estipulado na alínea b) do 

n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  

conceder apoio financeiro à Junta de Freguesia de Bajouca no valor de €7.500,00 (sete 

mil e quinhentos euros) para aquisição de viatura ligeira de mercadorias.  

Mais deliberou  que o apoio seja disponibilizado do seguinte modo: 
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a) a transferência de verba do Município de Leiria para a Freguesia será efectuada 

após a apresentação das cópias das facturas e do título de registo de propriedade 

do veículo, tendo como titular a Junta de Freguesia de Bajouca; 

b) a Junta de Freguesia deve publicitar, no local, o apoio concedido pelo Município 

de Leiria. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

rubrica 2009/I/353, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3186/09, de 14 de 

Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze 

Pedido de indemnização civil por danos patrimoniais . Requerente: Maria Manuel 

Marques Açafrão  

DLB N.º 1437/09 | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido 

em epígrafe, do qual constam as Informações n.ºs 6/2009 e 8/2009 prestadas, em 9 de 

Junho e 3 de Agosto de 2009, respectivamente, pelo Gabinete de Apoio à Directora do 

Departamento Jurídico e de Recursos Humanos, anexas à presente acta e da qual 

fazem parte integrante (ANEXOS I e J), 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 de Dezembro., e nos termos das conclusões que 

abaixo se transcrevem: 

«Ainda que esteja demonstrada a produção de danos na esfera jurídica da Sr.ª 

Dr.ª Maria Manuel Marques Açafrão e não haja dúvidas de que esses danos se ficaram 

a dever à existência de uma pedra de grandes dimensões do meio da faixa de rodagem 

da via municipal por onde circulava a viatura de matrícula 55-51-OF, tal não é suficiente 

para responsabilizar o Município de Leiria. De facto, não se verifica, no caso em apreço, 

qualquer dos pressupostos de que a lei faz depender a atribuição de responsabilidade 

civil às entidades públicas, uma vez que os serviços municipais não incorreram na 

prática de qualquer facto ilícito e culposo do qual tenham resultado os danos invocados 

pela requerente. 

Efectivamente, pôde concluir-se que: 

— a pedra existente no meio da faixa de rodagem proveio de um sinal de trânsito 

que fora colocado numa das extremidades do separador central da EM n.º 541 

apoiado e suportado nessa e noutras pedras de grande dimensão; 

— tal sinal de trânsito não foi colocado pelos serviços municipais nem era pertença 

da Câmara Municipal de Leiria, mas terá ali sido colocado pelo titular da 
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operação urbanística de loteamento e obras de urbanização sita em Paúl, 

freguesia de Parceiros; 

— por seu lado, os serviços municipais agiram no estrito cumprimento das 

competências que lhe estão cometidas e tomaram as medidas que lhes eram 

exigíveis para prover à correcta execução das obras de urbanização e à 

sinalização adequada da via pública e para garantir a circulação rodoviária em 

condições de comodidade e segurança. 

Assim sendo, o Município de Leiria não deverá assumir a obrigação de 

indemnizar a Sr.ª Dr.ª Maria Manuel Marques Açafrão pelos danos decorrentes do 

acidente de viação e que invoca 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 das Informações do DJRH n.ºs 

6/2009 e 8/2009, 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 Sr.ª Dr.ª Maria Manuel Marques Açafrão. 

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. 

 

 Encerramento da reunião   

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram quinze horas e trinta e cinco 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) 
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