
1237 (1) 
 

 

CMLeiria/Acta n.º 18, de 2008.09.02 
Im-DA-15-09_A00 

 

 
 
 

Acta n.º 18/2008 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eng.º António Costa, Director de Departamento, e o Arq.º Adail Gonçalves da Silva, 

Arquitecto Principal, para prestação de esclarecimentos sobre os processos, 

respectivamente, de obras particulares e de loteamentos. 

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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1.1.2. Processo de obras particulares n.º 661/05- Luís Alberto dos Santos Mota Ferreira

 9 
1.1.3. Processo de obras particulares n.º 234/06 – CREINVEST, Investimentos 

Imobiliários, SA ...............................................................................................................10 
1.1.4. Processo de obras particulares n.º 982/06 – Fernando José de Oliveira Matos 

Romão.............................................................................................................................11 
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 Período de antes da ordem do dia  
 

Intervenção da munícipe Dona Carla Sofia P.C. Sobreira 

 
A munícipe Senhora Carla Sofia P.C. Sobreira explicou que tivera um acidente 

na freguesia da Caranguejeira e que, até ao momento, o seu processo ainda não estava 

concluído, mostrando assim, o seu desagrado. Perguntou para quando estaria prevista 

a conclusão do processo supracitado e mais afirmou ser lamentável terem de ocorrer 

acidentes destes para que se sinalizem os locais, sendo que, neste caso concreto, o 

aqueduto continuava sem grelha. 

A Senhora Presidente confirmou que o processo em questão dera entrada no 

dia 28 de Março de 2008, e informou que fora concluída a sua instrução técnica, 

prevendo a sua conclusão no prazo de 1 mês a contar da data da reunião. 

A Senhora Presidente informou que se iria averiguar a questão de uma 

eventual melhor sinalização para o local e, sendo necessário, tomar alguma medida 

mais concreta de forma a evitar mais ocorrências. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro 

 
I - O Senhor Vereador Dr. Raul Castro quis saber qual o ponto de situação sobre o 

assunto do muro da Ortigosa, porque localmente ainda não tinha sido feito nada, ao que 

a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves informou que o processo já fora 

despachado. 

 

II – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro questionou quanto Leiria iria perder pela 

deslocalização do aeroporto da OTA e suscitou a questão de Leiria ser afectada 

negativamente pela mesma razão. 

A Senhora Presidente esclareceu que sabia que qualquer negociação que 

viesse a ser feita para o Oeste não iria afectar os fundos comunitários da Região 

Centro, pois fora-lhe garantido pelo Presidente da CCDRC que não era dali que sairia o 

dinheiro. Além disso, sendo sua/nossa convicção que o aeroporto deveria ser na OTA, 

era isso que se deveria continuar a afirmar.  
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O Senhor Vereador Dr. Raul Castro reiterou que, em seu entender, existiam 

situações que iriam prejudicando, pela negativa, a Região de Leiria, como era o caso da 

publicação do estatuto da Região de Turismo de Lisboa, o qual continha uma 

disposição que abria à adesão facultativa dos Municípios de Nazaré, Alcobaça e 

Ourém. 

A Senhora Presidente informou que tal configuração resultava da legislação 

vigente, sendo certo que a adesão só seria eficaz após as Câmaras Municipais e 

respectivas Assembleias Municipais se pronunciarem. Mais esclareceu que a adesão à 

Região de Turismo tem de ser deliberada em reunião de Câmara Municipal e em 

sessão de Assembleia Municipal de cada um dos Municípios. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. António Ferreira 
 

O Senhor Vereador Dr. António Ferreira informou que as pessoas estavam a afluir 

àquela área envolvente do Moinho de Papel aproveitando para tirar algumas fotografias 

junto à cascata do rio, tendo alertado, de seguida, para o depósito de resíduos de 

construção civil que se encontrava do lado esquerdo, ao que a Senhora Presidente 
disse que se ia averiguar. 

 

Intervenção da Senhora Presidente 
 

A Senhora Presidente comunicou a realização, no próximo ano, da Superliga do 

Campeonato da Europa de Nações de Atletismo na cidade de Leiria. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho 
 

I - O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho informou que os novos circuitos 

urbanos iriam ser implementados a partir do início do ano escolar, no dia 15 do mês de 

Setembro, abrangendo também alguns reajustamentos aos circuitos do Mobilis. 

Esclareceu que se tem estado a implementar a nova sinalética nas paragens – 

estando-se a ultimar estes serviços – com a colaboração da própria Rodoviária do Tejo. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho comunicou que se iria lançar 

uma campanha de informação para que estes novos circuitos passem a ser do 

conhecimento dos potenciais utilizadores. 

Comunicou também que o Governo apresentou um programa com o intuito de 

haver descontos na ordem dos 50% do valor do passe para os estudantes do ensino 

básico e secundário – cartão 4-18 escola, destinado aos operadores que têm serviços 

concessionados e aos Municípios que têm os seus próprios serviços contratados, 

mediante prévio acordo de adesão a esta medida. 
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II - DLB N.º 1094/08 | Presente, pelo Senhor Vereador, Eng.º Fernando Carvalho, a 

proposta que se transcreve:  

«Em 24 de Março de 2008, muitos anos depois de ser considerado essencial para a 

estruturação da principal rede viária da nossa região, foi apresentado em Leiria, pelo 

Exmo. Senhor Primeiro-Ministro, o concurso público para a Concessão do Litoral Oeste, 

o qual contempla, entre outras vias, a construção do IC36 e do IC2 (Variante da 

Batalha). 

Na sequência do lançamento do Concurso Público Internacional e após a 

apreciação das propostas, a Comissão designada para o efeito seleccionou dois 

consórcios concorrentes (AENOR – Litoral Oeste e AELO – Auto-Estrada Litoral Oeste), 

para a fase de negociações, a qual culminará com a entrega, por estes dois 

concorrentes, da Best and Final Offer e consequente adjudicação da concessão à 

proposta mais vantajosa. 

Considerando que o IC36 consistirá em completar a ligação, em perfil de auto-

estrada, entre a A1 e a A8, destinando-se ainda a descongestionar a malha urbana de 

Leiria (prevê-se a transferência de cerca de 10.000 veículos por dia da rede urbana de 

Leiria para o novo IC36) e a melhorar as condições de circulação, nomeadamente no 

incremento da segurança, com vista à redução da sinistralidade rodoviária; 

Considerando que a aplicação de portagens no IC36 faria com que a via 

deixasse de cumprir a sua função, enquanto troço da Circular Externa de Leiria; 

Considerando que a EN1, integrando presentemente o IC2, a qual, entre S. 

Jorge, a sul da Batalha e o Alto Vieiro, em Leiria, se caracteriza por uma grande 

ocupação marginal, com vários cruzamentos de nível e numerosas ligações que 

condicionam imenso a capacidade da via e, principalmente, as condições de segurança 

da circulação; 

Considerando que no actual troço do IC2 circulam milhares de veículos por dia, 

muitos deles pesados, com impacto muito negativo para a conservação do Mosteiro de 

Santa Maria da Vitória, na Batalha, classificado como Património da Humanidade; 

Considerando que a aplicação de portagens no IC2, entre S. Jorge e Leiria, 

obstaria à resolução dos impactos negativos anteriormente referidos; 

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

às entidades responsáveis pelo presente concurso, e no âmbito das negociações finais 

que culminarão na adjudicação da Concessão Litoral Oeste, o seguinte: 

— Que o IC36 não venha a ser alvo de portagens para os utilizadores locais, 

concretizando-se desta forma a distinção entre a função de troço 

regional/nacional e o de circular externa de Leiria (troço local), tal como já tinha 

sido referido anteriormente pelo executivo camarário, aquando do envio do 

parecer solicitado, no âmbito da respectiva consulta, bem como pela Senhora 
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Presidente de Câmara na intervenção pública feita aquando da apresentação do 

referido concurso pelo Senhor Primeiro-Ministro. 

— Que o IC2, entre S. Jorge e Leiria, não venha a ser alvo de portagens. 

Mais deliberou enviar esta tomada de posição às seguintes entidades: 

— Sua Exa. O Senhor Primeiro-Ministro; 

— Sua Exa. O Senhor Ministro das Obras Públicas e Telecomunicações; 

— Sua Exa. O Senhor Secretário de Estado das Obras Públicas e 

Telecomunicações; 

— Exmo. Senhor Presidente da Estradas de Portugal, EPE; 

— Exmos. Senhores Deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral do Distrito de Leiria; 

— Exmo. Senhor Governador do Distrito de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
Intervenção do Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço 
 
O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço informou que iria recomeçar a fase de 

reprogramação cultural das salas. O dia 3 de Setembro recomeçaria com um 

espectáculo de Jazz, no Centro Cultural do Mercado Santana. A restante programação, 

até ao final do ano, disse, estava publicitada na internet nos sites do Teatro José Lúcio 

da Silva e do Centro Cultural de Mercado Santana. 

 

 

 Ordem do dia  

 
DLB N.º 1095/08 | Presente a acta da reunião de 27 de Maio, cuja leitura foi dispensada 

por ter sido previamente distribuída, tendo a Câmara deliberado por unanimidade 
aprovar a sua redacção final. 

 

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

 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 2985/80 – Centro Hospitalar de S. 
Francisco 
DLB N.º 1096/08 | De CENTRO HOSPITALAR DE S. FRANCISCO, SA, com sede 

social em Quinta do Cabeço, Largo D. Bárbara Vaz Preto, Apartado 1092, freguesia de 

Leiria, referente ao projecto de arquitectura para legalização da alteração e ampliação 
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de um edifício existente, situado em Quinta do Cabeço, freguesia de Leiria, destinado a 

unidade privada de saúde.  

O proposto visa a alteração da compartimentação interior, vãos exteriores e 

aumento de área ao nível dos pisos 2 e 3, mantendo-se o número de pisos existentes. 

Verifica-se que o pedido mereceu pareceres favoráveis do Serviço Nacional de 

Bombeiros e Autoridade de Saúde, não tendo até esta data sido emitido parecer final 

por parte da Direcção Geral de Saúde, pelo que nos termos do disposto no regime de 

Licenciamento de Obras Particulares (n.º 7 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 

20 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro) 

poderá entender-se como favorável. 

O pedido encontra-se instruído com cópia da licença de funcionamento emitida 

pela Direcção Geral de Saúde. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/08/22, constante do 

respectivo processo (folha 547), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de 

Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, 

deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º Cumprir com o indicado no parecer da Autoridade de Saúde; 

2.º Cumprir com o disposto na legislação específica aplicável, no que se refere a 

estabelecimentos hospitalares; 

3.º Esclarecer se a piscina em causa se destina a fins exclusivamente terapêuticos, 

devendo se não for o caso, cumprir com as disposições da Directiva n.º 23/93 e 

apresentar elementos quanto ao mesmo: 

4.º Apresentar os projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo projecto 

de segurança contra incêndios, face ao parecer emitido pelo Serviço Nacional de 

Bombeiros. 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pelo 

Serviço Nacional de Bombeiros (folha 388) e pela Autoridade de Saúde (folha 387). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.2. Processo de obras particulares n.º 661/05- Luís Alberto dos Santos Mota 
Ferreira 
DLB N.º 1097/08 | De LUÍS ALBERTO DOS SANTOS MOTA FERREIRA, residente na 

Rua Fonte de Alfena, n.º 52, na localidade de Outeiro da Ranha, freguesia de Vermoil, 

concelho de Pombal, referente ao projecto de arquitectura para construção de um 

pavilhão para armazém e muros, em Aguadinha, Marinheiros, freguesia de Marrazes. 
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O projecto de arquitectura em causa foi já anteriormente aprovado por 

deliberação de Câmara de 2002/04/16, sendo o projecto agora em análise um 

aditamento ao projecto aprovado por deliberação de 2005/08/01. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/08/18, constante do 

respectivo processo (folha 481), 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 e previamente ao licenciamento: 

1.1. Plantas de localização à escala 1:5000 e 1:1000 actualizadas face ao caminho 

existente no lado Poente, com a indicação da delimitação da totalidade da parcela; 

1.2. Projectos de especialidades, nomeadamente: 

1.2.1. Projecto de estabilidade, face às alterações propostas para a cobertura; 

1.2.2. Esclarecimento quanto à necessidade de apresentação do projecto de 

isolamento térmico e climatização conforme o disposto no Decreto-Lei n.º 80/06 e 

Decreto-Lei n.º 79/06, de 4 de Abril. 

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

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

2.º No acto de levantamento do alvará de licença de construção deverá apresentar-se 

garantia ou depósito bancário no valor de €5.000,00 a fim de garantir a reposição de 

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

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

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

garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

3.º Previamente à emissão da autorização de utilização deverá verificar-se a execução 

das infra-estruturas (alargamento do arruamento, execução de passeio e drenagem de 

águas pluviais), de acordo com a informação do Departamento de Obras Municipais. 

Mais deliberou informar o requerente que caso pretenda a utilização do espaço 

em causa para fins específicos, deverá o mesmo ser objecto de posterior licenciamento, 

de acordo com a legislação aplicável. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.3. Processo de obras particulares n.º 234/06 – CREINVEST, Investimentos 
Imobiliários, SA 
DLB N.º 1098/08 | De CREINVEST, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA, com sede 

social na Avenida D. João III, n.º 1.16.05 L 6.º I, Santa Maria dos Olivais, Lisboa, 

referente ao projecto de arquitectura para reconstrução, ampliação e alteração de um 
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edifício misto (alterações de arquitectura), na Rua do Comércio / Rua João de Deus e 

Largo Marechal Gomes da Costa, freguesia de Leiria. 

Trata-se do projecto de arquitectura de alterações de edifício anteriormente 

aprovado e licenciado.  

O agora proposto visa alterações na localização da parede exterior do lado 

Poente, alterações na localização e dimensão de alguns vãos exteriores e ainda 

ajustamentos na compartimentação interior; com redução de 11 para 10 fogos (sendo 

introduzido um fogo duplex); não se verificando aumento de área de construção. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/08/26, constante do 

respectivo processo (folha 1559), e face ao disposto no 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 indicado no parecer da Direcção Regional de Cultura do Centro 

(IPPAR) no que se refere ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos; 

2.º Rectificação das peças desenhadas de sobreposição referentes à planta de 

implantação, plantas dos pisos -1, -2 e cobertura compatíveis com os restantes 

elementos gráficos, uma vez que se verificam lapsos na indicação dos elementos a 

demolir e a construir (troca de cores nos amarelos e encarnados); 

3.º Apresentar estimativa de custo e calendarização; 

4.º Apresentar os respectivos projectos de especialidade bem como os elementos 

acima indicados no prazo de seis meses, incluindo projecto de segurança contra 

incêndios face ao parecer emitido pela Autoridade Nacional de Protecção Civil. 

5.º Manter os restantes condicionalismos referidos nas aprovações anteriores. 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pela 

Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana (folha 1544), pela Direcção Regional de 

Cultura do Centro (folhas 1552 e 1553) e pela Autoridade Nacional de Protecção Civil 

(folha 1554). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.4. Processo de obras particulares n.º 982/06 – Fernando José de Oliveira 
Matos Romão 
DLB N.º 1099/08 | De FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS ROMÃO, residente na 

Rua da Fazenda, Lote 10, Urbanização Valverde, freguesia de Marrazes, referente ao 

projecto de arquitectura para construção de uma edificação de apoio a uma indústria 

(recepção e instalação sanitária) e muros, numa zona definida no Regulamento do 

Plano Director Municipal como Áreas Industriais, sito em Calmeiras, Andrinos, freguesia 

de Pousos. 
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O requerente apresenta cópia do comprovativo emitido pelo Ministério da 

Economia e da Inovação referente ao pedido de licenciamento da instalação do 

estabelecimento industrial (reciclagem de resíduos de construção e demolição – Inertes 

reciclados). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/08/13, constante do 

respectivo processo (folhas 94 e 95), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º Prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela EDP - Distribuição, 

Energia, SA (condição a constar no alvará de licença de obras); 

2.º Ceder ao domínio público, uma faixa de terreno para alargamento do arruamento 

e execução de passeio, devendo para o efeito medir-se 3,75m ao eixo do referido 

arruamento, assim como 1,60m para passeio;  

3.º Apresentar, no prazo de 6 meses e previamente ao licenciamento, os projectos de 

especialidades; 

4.º No acto de levantamento do alvará de licença de construção deverá apresentar-se 

garantia ou depósito bancário no valor de €2.000,00 a fim de garantir a reposição de 

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

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

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

garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

5.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; 

6.º Deverá limitar-se às infra-estruturas existentes, sendo da responsabilidade do 

requerente as eventuais alterações ou reforços às infra-estruturas que venham a ser 

exigidas pelas respectivas entidades; 

7.º Previamente à emissão da autorização de utilização, deverá: 

7.1. Efectuar a pavimentação do arruamento e passeio ao longo de toda propriedade, 

devendo para o efeito garantir a utilização de materiais idênticos aos existentes no 

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

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

junto à berma, devendo os trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de 

Fiscalização do Departamento de Obras Municipais; 

7.2. Apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada em relação à 

área a ceder ao domínio público. 
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Mais deliberou dar conhecimento ao requerente dos pareceres emitidos pela 

EDP – Distribuição de Energia, SA (folha 52), pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (folha 53) e pelo EP - Estradas de Portugal, SA 

(folhas 68 e 70 a 73). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.5. Processo de obras particulares n.º 1064/06 – António Augusto Rodrigues 
Nogueira 
DLB N.º 1100/08 | De ANTÓNIO AUGUSTO RODRIGUES NOGUEIRA, residente na 

Rua José Diogo Oliveira, n.º 27, na localidade de Sismaria, freguesia de Marrazes, 

referente ao projecto de arquitectura para legalização da alteração de um edifício de 

habitação unifamiliar e muros de vedação, na Urbanização Quinta das Pimenteiras, Lote 

19, Madeiras, freguesia de Marrazes, cujo alvará de autorização de obras iniciais foi 

emitido em 2007/10/16, válido até 2009/10/16, tendo, no entanto, a obra sido 

embargada em 2008/04/22, por se encontrar em desacordo com o projecto aprovado. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/08/11, constante do 

respectivo processo (folhas 357 e 358), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura e autorizar o 

licenciamento da operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

aplicáveis; 

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

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

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

de 4 de Setembro; 

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

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

60/07, de 4 de Setembro; 

4. Requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar, nos termos do 

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

Câmara Municipal de Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

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

RMOUCL; 

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

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

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

alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, e no artigo 120.º do RMOUCL; 
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7. 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. Ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

9. Cumprir com as restantes condições anteriormente impostas para a realização da 

obra, nomeadamente no que se refere à rampa de acesso às garagens e à implantação 

dos muros; 

10. Apresentar os seguintes documentos: 

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

modelo disponível no Sector de Apoio ao Cidadão deste Município ou 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, de 3 de Março; 

c. Auto de implantação da obra, assinado pelo respectivo director técnico; 

d. Declaração do empreiteiro relativa à adjudicação da obra por parte do titular 

da operação urbanística; 

e. Fotocópia do documento de identificação pessoal do empreiteiro (bilhete de 

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 

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

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

f. Alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), conforme 

disposto no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro, de classe >= 1; 

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

Portaria n.º 216-E/2008, de 3 de Março (seguro de acidentes de trabalho), 

acompanhado do recibo válido comprovativo do respectivo pagamento; 

h. Livro de obra; 

i. Termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura 

rectificado de acordo com o Anexo I da Portaria n.º 232/08, de 11 de Março; 

j. Termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de estabilidade 

rectificado, devendo: 

j.1. Indicar correctamente o local da obra; 

j.2. Indicar correctamente o procedimento administrativo em causa 

(licenciamento); 

j.3. Indicar correctamente o nome do requerente; 

k. Declaração de isenção de apresentação do projecto de verificação de 

comportamento térmico subscrita pelo técnico autor do projecto inicial, devendo, ainda, 

indicar correctamente o local da obra (freguesia). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 



1251 (15) 
 

 

CMLeiria/Acta n.º 18, de 2008.09.02 
Im-DA-15-09_A00 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1270/07 – Verde Tabela, Unipessoal, Lda. 
DLB N.º 1101/08 | De VERDE TABELA, UNIPESSOAL, LDA, com sede social na Rua 

Barreto Perdigão, Loja 2B, r/chão B, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de um estabelecimento de bebidas no local acima 

indicado.  

O presente projecto foi anteriormente aprovado por deliberação de Câmara de 

25/10/2000, no âmbito do processo n.º 324/00, tendo o mesmo caducado uma vez que 

não foram apresentados os projectos de especialidades no prazo concedido. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/08/19, constante do 

respectivo processo (folha 52), 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. Prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pelo Governo Civil e 

Autoridade de Saúde; 

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

2.1 Projecto de segurança contra riscos de incêndios conforme o indicado no parecer 

emitido pela Autoridade Nacional de Protecção de Civil; 

2.2 Projectos de especialidades; 

3. Mais se refere que caso pretenda publicidade, deverá ser requerido o respectivo 

licenciamento junto do Sector de Licenciamentos Diversos. 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pelo 

Governo Civil (folhas 46 e 47), pela Autoridade de Saúde (folhas 49 e 50) e pela 

Autoridade Nacional de Protecção de Civil (folha 38). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1315/07 – Águeda de Jesus Pereira 
DLB N.º 1102/08 | De ÁGUEDA DE JESUS PEREIRA, residente na Rua 25 de Abril, n.º 

25 - Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura 

para alteração de um estabelecimento comercial, situado na Rua 25 de Abril, Gândara 

dos Olivais, freguesia de Marrazes, numa zona definida no Regulamento do Plano 

Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/08/21, constante do 

respectivo processo (folha 33), 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: 
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1. Apresentar, no prazo de 6 meses e previamente ao licenciamento, os seguintes 

elementos: 

1.1 Planta de sobreposições (amarelos e encarnados) rectificada relativamente à 

instalação sanitária, face ao inicialmente aprovado (processo n.º 2223/69); 

1.2 Projecto de segurança contra riscos de incêndios, de acordo com o parecer 

emitido pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (do qual deverá ser dado 

conhecimento à requerente / folha 31); 

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

do Sector de Licenciamentos Diversos; 

3. Deverá regularizar a questão referente à propriedade horizontal, face ao 

fraccionamento da fracção «A». 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2. Análise do processo de licenciamento comercial n.º 7/07 - Ministério da 
Economia e da Inovação - Direcção Regional da Economia do Centro 
DLB N.º 1103/08 | Retirado 
 
1.3. Análise dos seguintes processos de participação  
1.3.1. Processo de participação n.º 78/06 – Polícia de Segurança Pública 
DLB N.º 1104/08 | De POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, com sede no Largo de S. 

Pedro, n.º 4, freguesia de Leiria, referente à vistoria para verificação das condições de 

segurança do edifício de três pisos, que se encontra devoluto, situado na Rua Fernão 

de Magalhães, n.º 16, freguesia de Leiria. 

Da vistoria efectuada em 2008/07/18, verificou-se o seguinte: 

⎯  Ombreiras e vergas da janela do 1.º andar em mau estado de conservação; 

⎯  Vidros da referida janela mal fixos e com possibilidade de queda para a via 

pública; 

⎯  Caleira em mau estado de conservação; 

⎯  Acumulação de materiais no interior, com particular incidência no 1.º andar; 

⎯  Cobertura em mau estado de conservação, com sinais de possível derrocada, 

apesar do escoramento existente; 

⎯  Degradação acentuada dos pisos. 

Nota: o proprietário do edifício já executou algumas obras, nomeadamente o 

fecho de alguns vãos, assim como, a aplicação de cimento na fachada para evitar a 

queda de elementos da mesma. Mais se refere que o proprietário do edifício em causa 

é também o proprietário dos edifícios confinantes tendo, no local, informado a comissão 

de vistorias que está a desenvolver projectos para os três edifícios. 
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Mais se refere que, os outros dois edifícios também apresentam algumas 

anomalias detectadas no edifício objecto da presente vistoria, propondo-se que a 

notificação a efectuar inclua os referidos edifícios. 

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

efectuada ao edifício, deliberou por unanimidade o seguinte: 

1. Ratificar ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o despacho de 2008/06/03, 

proferido pela Senhora Vereadora, e o qual ordenou a realização de uma vistoria ao 

edifício acima referido; 

2. Notificar o proprietário do imóvel, nos termos previstos no n.º 2 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 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/2002, de 11 de Janeiro, para no prazo de sessenta dias 

proceder à execução das obras de conservação necessárias à correcção das 

deficiências apontadas no auto de vistoria n.º 112/08, cujo conteúdo deverá ser 

transmitido ao proprietário do edifício; 

3. 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, uma vez que as deficiências 

descritas no auto de vistoria poderão pôr em causa as condições de segurança e de 

salubridade das pessoas que circulam no arruamento confinante, assim como dos que 

habitam os edifícios na zona. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.3.2. Processo de participação n.º 7/08 – Rosemary Lopes Ferreira 
DLB N.º 1105/08 | De ROSEMARY LOPES FERREIRA, residente na Travessa da Rua 

da Cooperativa, n.º 18 - S. Romão, freguesia de Pousos, referente à vistoria para 

verificação das condições de segurança do muro de suporte em pedra, sito na Travessa 

da Rua da Cooperativa, na localidade de S. Romão, freguesia de Pousos. 

Na vistoria efectuada em 2008/08/14 verificou-se o seguinte: 

- O muro mantém as características indicadas no Auto de Vistoria n.º 99/08; 

- Foi retirada por completo a vedação que delimitava o terreno; 

- A existência, nesta data, de fracturas no terreno a montante que poderão indiciar 

alguma instabilidade no mesmo; 

- É visível na superfície do terreno, linhas de escoamento de águas pluviais com 

encaminhamento para a zona central do muro, onde se verifica o desagregamento das 

pedras dessa secção do mesmo. Mais se refere que a jusante do muro, na zona frontal 

à secção referida já se verificam sinais de escoamento de águas. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordando com o teor da vistoria 

efectuada ao muro, deliberou por unanimidade o seguinte: 

1. Ratificar o despacho proferido pelo Senhor Vice-Presidente em 2008/08/12, o qual 

ordenou a realização de uma vistoria ao muro 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 5A/2002 de 11 

de Janeiro; 

2. Notificar a proprietária do terreno, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 89.º do 

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

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

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

execução das obras necessárias à estabilização do muro sito no local acima referido, 

apontadas no Auto de Vistoria n.º 118/08, cujo conteúdo deverá ser transmitido à 

proprietária do edifício; 

3. 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, uma vez a situação descrita 

poderá pôr em causa as condições de segurança das pessoas que habitam nos 

edifícios existentes no local, assim como pessoas que circulam nas imediações, 

agravada pelo facto de ter sido retirada a vedação do terreno, dado que não existe 

nenhum obstáculo para acesso ao muro por montante, o que poderá potenciar o risco 

de queda em altura; 

4. Solicitar ao Departamento de Equipamento e Oficinas, com carácter de urgência, a 

vedação do terreno, pelas razões expostas anteriormente; 

5. Deverá o assunto ser acompanhado no local pelos serviços de fiscalização, no 

sentido de se detectarem evoluções à situação actual; 

6. Comunicar ainda ao proprietário do terreno, que eventuais danos causados a 

terceiros serão da sua inteira responsabilidade e que, caso não dê cumprimento à 

determinação camarária de execução de obras, estas serão executadas pelos serviços 

camarários, e os respectivos custos debitados ao mesmo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4. Análise dos seguintes processos de loteamento  
1.4.1. Processo de loteamento n.º 20/82 – Joaquim Marques Cova e Netos, SA 
DLB N.º 1106/08 | De JOAQUIM MARQUES COVA & NETOS, SA, com sede nos 

Terraços do Marachão, Bloco 1, 1.º Escritório E04, apartado 2876, em Leiria, 

acompanhado de um requerimento a solicitar a recepção das obras de urbanização 

referente ao loteamento situado em Quinta da Carvalha, freguesia de Parceiros. 
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As entidades consultadas (Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, 

EDP e PT - Comunicações) já receberam definitivamente as respectivas infra-

estruturas. 

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

prestadas pelo Departamento de Obras Municipais, em 2008/08/01, pela Divisão de 

Parques e Espaços Verdes, em 2008/08/14, e pela Divisão de Loteamentos, em 

2008/08/22, constantes do respectivo processo (folhas 704, 706 e 708), deliberou por 
unanimidade autorizar a recepção definitiva das obras de urbanização e o 

cancelamento da garantia bancária n.º 20964033, emitida pela Caixa Geral de 

Depósitos, SA. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4.2. Processo de loteamento n.º 31/95 – Leonel da Silva Pontes 
DLB N.º 1107/08 | De LEONEL DA SILVA PONTES, residente na Estrada 109 n.º 74, 

em Montijos, freguesia de Monte Redondo, acompanhado de um requerimento a 

solicitar a recepção provisória das obras de urbanização referente ao loteamento 

situado em Brenha, Montijos, freguesia de Monte Redondo. 

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

prestadas pelo Departamento de Obras Municipais em 29/07/2008 e pela Divisão de 

Loteamentos em 12/08/2008, constantes do respectivo processo (folhas 98 e 99), 

deliberou por unanimidade autorizar a recepção provisória das obras de urbanização 

e a redução da garantia bancária n.º 23009700014, emitida pelo Banco Nacional 

Ultramarino, SA, para 10% do seu valor inicial, que ficará cativa até à recepção 

definitiva das infra-estruturas que a mesma cauciona. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4.3. Processo de loteamento n.º 32/96 – Ramiro Rodrigues Antunes 
DLB N.º 1108/08 | De RAMIRO RODRIGUES ANTUNES, residente na Travessa da 

Floresta n.º 111, em Azabucho, freguesia de Pousos, acompanhado de um 

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

loteamento situado em Azabucho, freguesia de Pousos. 

Por deliberação de Câmara de 2001/11/14, foi autorizada a recepção provisória 

das infra-estruturas. 

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

prestadas pelo Departamento de Obras Municipais em 2008/08/01 e pela Divisão de 

Loteamentos em 2008/08/12, constantes do respectivo processo (folhas 367 e 368), 

deliberou por unanimidade autorizar a recepção definitiva das obras de urbanização e 

o cancelamento da parte restante das garantias bancárias n.º (s) 23009900029 e 

23009900030, emitidas pelo Banco Nacional Ultramarino, SA. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4.4. Processo de loteamento n.º 4/05 – Freguesia de Barosa e outro 
DLB N.º 1109/08 | De FREGUESIA DE BAROSA E OUTRO, com sede na Estrada da 

Barosa, freguesia de Barosa, referente ao projecto de loteamento, de uma propriedade 

para a constituição de 18 lotes destinados a habitação unifamiliar e colectiva, situada 

em Sobreiro/Vale da Arieira, freguesia de Barosa. 

De acordo com a informação prestada pela Divisão de Loteamentos, em 

2008/08/11, verifica-se o seguinte: 

«Trata-se de um loteamento para a constituição de 18 lotes para habitação 

unifamiliar e habitação colectiva, num terreno inserido em espaço urbano, área 

habitacional, de acordo com a Carta de Ordenamento do PDM de Leiria. 

O processo tem os pareceres favoráveis das entidades consultadas e a solução 

tem enquadramento no PDM.» 

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

prestada pela Divisão de Loteamentos em 2008/08/11, constante do respectivo 

processo (folha 175), deliberou por unanimidade aprovar o projecto de loteamento, de 

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

Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, condicionado ao seguinte: 

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

acordo com os condicionalismos indicados pelas respectivas entidades, pareceres 

técnicos e serviços do Município de Leiria, cujos conteúdos deverão ser transmitidos ao 

requerente; 

2. Ceder para o domínio público: 

2.1. 3.450 m², destinados a zonas verdes e equipamento; 

2.2. 5.546 m², destinados a arruamentos e impasses, passeios, estacionamentos, 

plataformas do lixo e caldeiras/floreiras; 

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

valor de €23.500,00 acrescido de IVA, para garantir o financiamento da remodelação da 

rede de água a montante do loteamento, valor este sujeito a actualização por parte 

daqueles serviços, face ao número de fogos agora pretendido (50 fogos), pela 

desistência de 3 unidades comerciais e introdução de mais 3 fogos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto dois 
  D e p a r t a m e n t o  d e  O b r a s  M u n i c i p a i s  
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2.1. Proposta de alteração de trânsito na Rua da Filarmónica e no arruamento que 
estabelece a ligação entre a estrada da Bajouca e a EN 109 – Monte Redondo. 
Informação para implementação de sentido único (ENT. 2008/17904) 
DLB N.º 1110/08 | Presente os ofícios n.º 282/07 e n.º 216/08 da Freguesia de Monte 

Redondo, acompanhado de uma informação do Departamento de Obras Municipais, 

propondo a aprovação da alteração da circulação de trânsito na Rua da Filarmónica e 

no arruamento que estabelece a ligação entre e estrada da Bajouca e a EN 109, de 

acordo com as seguintes indicações: 

1. Sentido único de trânsito na Rua da Filarmónica, direcção nascente – poente, até ao 

Centro de Saúde (ainda em obras). 

2. Sentido único de trânsito no arruamento que estabelece a ligação entre a Estrada da 

Bajouca e a EN 109, direcção sul-norte; 

3. Dada a falta de visibilidade, propõe-se a proibição de viragem à esquerda. 

4. Manter os actuais dois sentidos nas restantes Ruas envolventes. 

Mais se propõe a implementação da sinalização vertical de acordo com a 

informação e planta em anexo. 

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

as alterações ao trânsito propostas e acima indicadas. 

Mais deliberou que o Departamento de Equipamento e Oficinas proceda à 

colocação de toda a sinalização necessária, de acordo com mapa e planta em anexo 

(ANEXO A). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.2. Apoio à freguesia de Carreira para financiamento da construção de ramal de 
abastecimento de energia eléctrica (ENT. 2008/7795) 
DLB N.º 1111/08 | Presente o ofício n.º 71/08, da freguesia de Carreira, solicitando a 

rectificação da deliberação tomada em 7 de Fevereiro, na qual foi aprovado o apoio à 

Freguesia no valor de €2.207,29, para fazer face às despesas com a ligação para o 

abastecimento de energia eléctrica. 

Face ao exposto e uma vez que o valor aprovado inicialmente e que era de 

€2.207,29, sofreu rectificação aquando do pagamento pela freguesia junto da EDP com 

a emissão de um novo orçamento no valor de €2.047,94, deverá ser elaborado um 

estorno à proposta inicialmente aprovada na importância de €159,35. 

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

rectificação do apoio à Freguesia de Carreira para a importância de €2.047,94, devendo 

para o efeito ser emitido estorno no valor de €159,35. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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2.3. Processo n.º T – 48/2007. Projecto no âmbito da «Intervenção Polis em Leiria. 
Requalificação ambiental das zonas 5 e 6 (Fase 2) e da zona 4 – Leiria». 
Aprovação de minuta de contrato 
DLB N.º 1112/08 | Nos termos do artigo 116.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, 

foi presente para aprovação a minuta de contrato da empreitada supra, a celebrar entre 

a Câmara Municipal de Leiria e a Firma MATOS & NEVES, Lda. 
A referida empreitada foi adjudicada em 2008/07/08, por deliberação tomada em 

reunião da Câmara Municipal de Leiria, pelo valor de €254.300,00 + IVA. 

A referida despesa é objecto da proposta de cabimento n.º 4176/07, de 23 de 

Novembro. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a minuta 

de contrato da empreitada supra referida e autorizar a celebração do respectivo 

contrato. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

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

 
3.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Administrativa 
3.1.1. Relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais relativo ao mês de 
Agosto 
DLB N.º 1113/08 | Presente o relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais 

referente ao pretérito mês de Agosto para conhecimento da Câmara Municipal: 

ACTIVIDADE QUANTIDADE VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

VALOR VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

Instauração de novos 
PEF’ s 

 

60 
 

76,47% 
 

€4.033,99  
 

138,79% 

Mercados 49 44,12% €2.629,56  55,65% 
Ocupação de via pública 4 - €126,15 - 
Limpeza de terrenos 7 - €1.278,28 - 

Tramitação de PEF’ s 66 3,13% - -  
Citação de executados 60 76,47% -  - 

PEF’ s  activos 565 2,91% €20.105,46  10,57% 
SMAS 312 0,32% €7.235,03 0,17% 
Mercados 185 5,11% €8.279,54 7,99% 
Ocupação da via pública 39 2,63% €785,56 5,86% 
Publicidade 18 0% €2.112,91  0 % 
Limpeza de terrenos 7 - €1.278,28 - 
Metrologia 1 0% €14,56  0 % 
Diversos 3 0% €399,58 0 % 

PEF’ s extintos por 
pagamento 

 

43 
 

-20,37% 
 

€2.673,86 
 

 -16,56% 

Mercados 40 -21,57% €2.549,56  -14,97% 
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Ocupação da via pública 3 0% €124,30 -39,71% 

A Câmara tomou conhecimento. 

 
3.1.2. Análise dos seguintes pedidos de responsabilidade civil extracontratual do 
Município de Leiria 
3.1.2.1. Requerente: Ilda Maria dos Santos Norte Cravo 
DLB N.º 1114/08 | Presente o requerimento com a entrada n.º 26253, de 2007.10.24, de 

Ilda Maria dos Santos Norte Cravo, com o NIF 175 967 490, residente na na Rua da 

Vista Alegre, n.º 683, 2415.002 Bidoeira de Cima, no qual veio requerer ao município o 

pagamento de uma indemnização no valor de €125,11, por prejuízos causados no 

veículo automóvel de que é proprietária, com a marca e o modelo Fiat Uno e matrícula 

JX-30-00, que se encontrava estacionado em local apropriado para o efeito, junto à Rua 

do Outeiro Alto, n.º 200, freguesia de Bidoeira de Cima, em virtude de uma pedra 

disparada por um aparador de relva utilizada por funcionários da Câmara, no dia 

2007.10.22, entre as 13h30m e as 14h00m, ter partido o vidro lateral esquerdo traseiro 

do citado veículo. 

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

Administrativa a informação n.º 05.CDIA/08, de 21 de Agosto, constante do Processo de 

RCE n.º 39/2007 – sobre a qual recaiu o seguinte despacho do Senhor Director do 

Departamento Administrativo e Financeiro: «Concordo», de 2008/08/22 – a qual dá por 

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

da pretensão daquela, fundamentando-se nos seguintes termos: 

a) o que releva não é a projecção da pedra contra o vidro da viatura da requerente, 

mero facto causador de prejuízo, mas antes o comportamento do município integrado 

na actividade administrativa de manutenção dos espaços verdes da responsabilidade 

do município ou de uso público (artigo 156.º, alíneas a) e l) do Regulamento de 

Organização dos Serviços Municipais); 

b) o artigo 493.º, n.º 2 do Código Civil ao estipular que “quem causar danos a outrem no 

exercício de uma actividade, perigosa por sua própria natureza ou pela natureza dos 

meios utilizados, é obrigado a repará-los, excepto se mostrar que empregou todas as 

providências exigidas pelas circunstâncias a fim de os prevenir” estabelece assim uma 

presunção de culpa;  

c) a limpeza e manutenção de espaços verdes com recurso a aparadores mecânicos 

(no caso, uma máquina de cortar relva) deve considerar-se perigosa, pela natureza dos 

meios utilizados. Uma vez que da factualidade apurada não resulta que o Município de 

Leiria tenha tomado todas as providências exigidas pelas circunstâncias para evitar a 

ocorrência dos danos, é ele responsável, por culpa presumida, pelos prejuízos 

causados à requerente; 



1260 (24) 
 

 

CMLeiria/Acta n.º 18, de 2008.09.02 
Im-DA-15-09_A00 

 

d) os danos causados na viatura da requerente -  quebra do vidro lateral esquerdo 

traseiro - são uma consequência normal, típica, provável da utilização da máquina de 

cortar relva na actividade de limpeza e manutenção de espaços verdes, existindo, 

portanto, uma relação de causalidade os danos e o facto ilícito culposo praticado; 

e) estão assim cumpridos todos os requisitos cumulativos de que a lei faz depender a 

responsabilidade extracontratual das autarquias locais.  

Relativamente a esta despesa foi emitida a proposta de cabimento n.º 3080/08, 

de 26 de Agosto. 

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

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

Maria dos Santos Norte Cravo, no valor de €125,11. 

Mais deliberou notificar a requerente, dispensando a audiência dos 

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

Procedimento Administrativo, uma vez que os elementos constantes do procedimento 

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

 

3.1.2.2. Requerente: Tânia Catarina Olival de Sousa 
DLB N.º 1115/08 | Presente o requerimento (ENT. 2008/784, de 10 de Janeiro) de 

Tânia Catarina Olival de Sousa, residente na Rua Boavista, n.º 654, Outeiro das 

Barrocas, 2415-558 Leiria, no qual veio requerer ao município o pagamento de uma 

indemnização no valor de €105,03, por prejuízos causados no veículo de que esta é 

proprietária, fundamentando a sua pretensão no facto de o acidente, ocorrido no dia 

2008/01/07, pelas 16h30m, na estrada de Outeiro das Barrocas, se dever à existência 

de buraco na berma da via. 

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

Administrativa a informação n.º 04.SEF/2008, de 23 de Julho, que se encontra junta ao 

respectivo processo ⎯ sobre a qual recaiu o despacho «Concordo» do Senhor Director 

de Departamento, de 2008/08/22, sob proposta favorável da Chefe da Divisão 

Administrativa ⎯ a qual conclui pela proposta de indeferimento da pretensão da 

requerente, considerando o seguinte: 

De acordo com declarações da condutora «circulava entre 20 e 30 km/h» na 

«estrada no Outeiro das Barrocas quando rebentei dois pneus devido a um enorme 

buraco que lá se encontrava, não sinalizado, e completamente coberto de folhas de 

árvore». 

A pretensão foi objecto de análise por parte da Divisão de Conservação de 

Edifícios, Vias e Obras de Arte (DCEVOA), da Câmara Municipal, informando a mesma 

que os serviços desconheciam a existência do buraco que terá sido originado pelas 
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«condições atmosféricas adversas (chuva)», uma vez que a «berma em causa tinha 

tout-venant» e que «com as chuvas o mesmo foi arrastado, formando um buraco».  

A situação em apreço enquadra-se na responsabilidade civil extracontratual das 

autarquias locais, decorrente do preceituado no artigo 22.º da Constituição da República 

Portuguesa, no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 48 051, de 21 de Novembro de 1967 e no 

artigo 96.º, n.º 1 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a qual assenta nos pressupostos 

da responsabilidade civil previstos nos artigos 486.º e seguintes do Código Civil, o que 

vale por dizer que a sua concretização depende da prática de um facto (ou da sua 

omissão), da ilicitude deste, da culpa do agente, do dano e do nexo de causalidade 

entre o facto e o dano. 

O arruamento em causa é um bem dominial sob a responsabilidade do Município 

de Leiria, afecto à utilidade pública de circulação de bens e pessoas, cabendo à 

Câmara o dever de guarda, vigilância e conservação do mesmo (artigos 46.º, n.º 1 do 

Código Administrativo e 64.º n.º 2, alínea f) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro). 

A berma é, nos termos do disposto na alínea b) do Código da Estrada «a 

superfície da via pública não especialmente destinada ao trânsito de veículos e que 

ladeia a faixa de rodagem», acrescentando o artigo 13.º n.º 1, do mesmo diploma, «que 

o trânsito de veículos deve fazer-se pelo lado direito da faixa de rodagem e o mais 

próximo das bermas ou passeios, conservando destes uma distância que permita evitar 

acidentes» (Cfr. Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro, que aprovou as alterações 

ao Código da Estrada). 

Efectivamente, não foi possível apurar, face aos elementos constantes do 

processo, o motivo que levou a condutora a fazer a aproximação da berma direita, 

rebentando os dois pneus do lado direito, sendo certo que, mesmo que existisse 

sinalização a dar conta do perigo especial nessa manobra, nada garante que a 

condutora não tivesse na mesma necessidade de se desviar. 

É, por isso, legítimo admitir que, além da aludida ausência de sinalização, 

constitui causa adequada a imperícia da condutora ao não ter conseguido manter o 

veículo em segurança nos limites da via (fosse por velocidade excessiva ou por 

travagem brusca ou pelo tempo chuvoso, ou qualquer outra causa isolada ou actuando 

cumulativamente), e que afinal constitui a ligação positiva entre a o facto e o dano. 

É à requerente que cabe o ónus de provar (artigo 487.º, n.º 1 do Código Civil), 

em primeiro lugar, todos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual, pelo 

que a falta de prova ou mesmo a dúvida sobre algum deles se resolve contra ela nos 

termos do artigo 342.º, n.º 1 do Código Civil. 

Em matéria de responsabilidade civil por actos ilícitos culposos, no âmbito dos 

actos de gestão pública, em face do disposto no artigo 487.º, n.º 1 do Código Civil, é ao 

lesado que incumbe provar a culpa da lesão, excepto nos casos em que haja presunção 

legal de culpa. 
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No caso, impende sobre o Município uma presunção iuris tantum, pois o artigo 

493.º do Código Civil estabelece a presunção segundo a qual «quem tiver em seu poder 

coisa móvel ou imóvel, com o dever de a vigiar… responde pelos danos que a coisa 

causar», salvo se provar que «nenhuma culpa houve da sua parte ou que os danos se 

teriam igualmente produzido ainda que não houvesse culpa». 

Conforme prova testemunhal, a existência do buraco decorre da «alteração feita 

por alguém ao curso de um ribeiro que ficou a correr em direcção da estrada». 

Efectivamente, próximo do local existe um ribeiro e, nos termos da alínea b) do 

n.º 5 do artigo 33.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, é da responsabilidade dos 

proprietários, nas «frentes particulares fora dos aglomerados urbanos” a conservação, 

manutenção e limpeza dos terrenos confinantes com o leito e margens de linhas de 

água». 

Assim, o Município não teve qualquer culpa na produção do acidente gerador 

dos danos, pois este deveu-se a um caso fortuito ou de força maior, determinante, por si 

só, do evento danoso.  

Não se conclui que houve por parte dos serviços a violação das normas ou 

incúria dos serviços municipais em inspeccionar sistematicamente a estrada, uma vez 

que as condições climatéricas (facto natural) e a falta de limpeza do terreno pelo 

proprietário (facto de outrem) contribuíram para o aparecimento do buraco na berma. 

Com efeito, logo no dia a seguir ao acidente, o buraco foi tapado pelos serviços 

da Câmara e o mesmo não voltou a reaparecer, uma vez que o particular do terreno em 

questão – que é atravessado pelo ribeiro ou leito de água – procedeu, entretanto, à 

limpeza do mesmo. 

Os pressupostos de responsabilidade civil extracontratual das autarquias locais 

são de verificação cumulativa, bastando que não se cumpra um deles para ser excluída 

a responsabilização do Município de Leiria, bem como a consequente obrigação de 

indemnização.  

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

n.º 04.SEF/08, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por unanimidade 

manifestar a sua intenção indeferir o pedido deduzido pela requerente e notificá-la, nos 

termos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 

para no prazo de 10 dias e querendo, se pronunciar por escrito sobre o projecto de 

decisão final, informando-a ainda das horas e local onde o processo poderá ser 

consultado.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.2.3. Requerente: Maria Almeida Santos. Decisão final 
DLB N.º 1116/08 | Presente a resposta da requerente, com a ENT. 2007/4277, de 13 de 

Fevereiro, proferida em sede de audiência de interessados, relativamente à intenção de 
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indeferir o seu pedido de indemnização por danos patrimoniais, no montante total de 

€331,20, causados no seu veículo automóvel, com a matrícula 53-35-ED, em virtude de 

acidente de viação ocorrido em 8 de Maio de 2005, pelas 14 horas, no caminho vicinal 

que liga o caminho municipal n.º 1198-2 à estrada municipal n.º 533, ou seja, que liga o 

Souto da Carpalhosa a Chã da Laranjeira, devido a embate em buraco existente no 

pavimento da citada via (DLB n.º 0028/07, de 4 de Janeiro). 

Analisada a resposta e com base na informação n.º 06.CDIA/08, de 25 de 

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

inteiramente reproduzido (ANEXO B), 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 da requerente não permite obstar aos motivos que 

estiveram na base do projecto de decisão final, notificado a coberto do ofício n.º 671/07, 

de 31 de Janeiro.  

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

06.CDIA/08, de 25 de Agosto, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por 
unanimidade indeferir o pedido deduzido por Maria Almeida Santos, notificar a 

requerente, na pessoa do seu mandatário, 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. 

 
3.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Financeira 
3.2.1. Pagamentos 

DLB N.º 1117/08 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

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

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo Senhor Vice 

- Presidente, no período de 21 de Agosto a 1 de Setembro de 2008 correspondente às 

Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 7138, 7139, 7317 a 7319, 7364, 7371, 7374, 7376, 

7378, 7379, 7381, 7382, 7389, 7391, 7440 a 7447, 7450 a 7458, 7462 a 7466, 7468, 

7469, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 492 a 494, às Ordens de 

Pagamento de Facturas n.ºs: 6981 a 6997, 7002 a 7013, 7017, 7019 a 7031, 7033 a 

7042, 7044 a 7048, 7057, 7064, 7066, 7067, 7069 a 7081, 7083 a 7085, 7090, 7091, 

7093 a 7096, 7098, 7099, 7103 a 7108, 7116, 7121, 7123 a 7125, 7167, 7174 a 7177, 

7180, 7181, 7191, 7193, 7196, 7197, 7204, 7219, 7220, 7225, 7297 a 7299, 7343 a 

7352, 7355, 7362, 7363, 7365, 7367, 7369, 7370, 7373, 7375, 7377, 7384, 7386, 7387, 

7392, 7395, 7396, 7398 a 7401, 7405 a 7431, 7433 a 7436, 7438,7439, 7448, 7449, 

7461, 7467, 7472, 7474 a 7481, 7483, 7484, 7488 a 7490, 7493, 7495, 7497 a 7499, 

7501 a 7503, 7505, 7509, 7512, 7515 a 7526, 7528, 7531, 7533, 7534,7536,7537,7539, 

7540, 7555, 7558, 7559, 7565, 7568, 7569, 7571, 7578, 7581, 7582, 7586 a 7608, 7612, 
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7614, 7618 a 7624, 7626, 7629, 7642, 7644 a 7651, 7669, 7670, 7768, 7769, 7787, 

7788, 7791, 7795 a 7803, 7807 a 7815, 7817 a 7839, 7844, 7845, 7864, 7888, 7889 no 

valor total de €1.689.678,17. 

 

3.2.2. Pagamento de segundas vias de facturas à firma CATVP – TV Cabo 
Portugal, SA 
DLB N.º 1118/08 | Presentes as segundas vias das facturas n.º F12213771, de 

2002/12/06, no valor de €313,43, n.º F83212515, de 2003/08/07, no valor de €781,37, 

n.º FB3209668, de 2003/11/07, no valor de €717,78, n.º F43207379, de 2004/04/07, no 

valor de €313,28, n.º FB3202722, de 2004/11/08, no valor de €216,62, n.º 

F01060952484, de 2006/01/09, no valor de €112,39 e n.º F02060939260, de 

2006/02/11, no valor de €112,39, relativas ao serviço de Internet requisitado para o 

Espaço Internet. 

Os originais das segundas vias das facturas acima referidas nunca deram 

entrada na SAACOP, desconhecendo-se os motivos de tal. Só em 2008/07/23 as 

segundas vias das facturas deram entrada nestes serviços. 

Considerando assim que as facturas se encontram por regularizar e que foi 

emitida a proposta de cabimento n.º 2954/08, de 11 de Agosto, propõe-se que a 

Câmara autorize que se proceda, no presente ano económico, ao seu lançamento 

contabilístico, bem como ao seu pagamento, em virtude de as mesmas não terem 

figurado no mapa da dívida dos anos transactos. 
A Câmara, depois de analisar o assunto e no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por 
maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos 

Martins, Dra. Lucinda Caleira e Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, 

autorizar o lançamento no ano económico de 2008 e o pagamento das segundas vias 

das facturas n.º F12213771, de 2002/12/06, no valor de €313,43, n.º F83212515, de 

2003/08/07, no valor de €781,37, n.º FB3209668, de 2003/11/07, no valor de €717,78, 

n.º F43207379, de 2004/04/07, no valor de €313,28, n.º FB3202722, de 2004/11/08, no 

valor de €216,62, n.º F01060952484, de 2006/01/09, no valor de €112,39 e n.º 

F02060939260, de 2006/02/11, no valor de €112,39, emitidas pela CATVP – TV Cabo 

Portugal, SA, no valor total de €2.567,26 (dois mil quinhentos e sessenta e sete euros e 

vinte e seis cêntimos), já com IVA incluído. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.3. Resumos de tesouraria 
DLB N.º 1119/08 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo 1 de Setembro de 

2008, apresentando um Total de Disponibilidades de €7.088.435,86 sendo de 
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Operações Orçamentais €6.577.401,03 e de Operações de Tesouraria €511.034,83, 

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

A Câmara tomou conhecimento. 
 

 

Ponto quatro 
 Divisão de Recursos Humanos  

 
4.1. Análise do assunto relacionado com a Divisão de Recursos Humanos 
4.1.1. Voto de pesar 
DLB N.º 1120/08 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido 

de ser concedido um voto de profundo pesar à funcionária Emília Maria Clemente 

Borges Quesada, Técnica Superior de Relações Públicas de 1.ª Classe, do quadro de 

pessoal desta Câmara Municipal, pelo falecimento de seu pai. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade 
manifestar um voto de pesar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
 Departamento de Desenvolvimento Económico,  Espaços Verdes e 

Ambiente  

 
5.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Promoção do 
Desenvolvimento 
5.1.1. Publicidade (intenção de remoção) 
DLB N.º 1121/08 | No seguimento de vários processos de licenciamento de publicidade, 

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

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

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

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

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

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

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

(audiência de interessados), as seguintes entidades: 

Registo Entidade Tipo de Publicidade Localização da 
Publicidade 

ENT. 2008/4905 Francisco Silva Ginja Um anúncio luminoso Rua Anzebino da Cruz 
Saraiva, Lt. 3, nº 261 - 
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Marrazes 

INT. 2008/8351 Serigrava – Serigrafia, Lda Placa direccional EN 242 – Zona Industrial 
da Barosa 

INT. 2008/8352 Domplex Logis – Gestão de 
Suportes Logísticos, SA 

Placa direccional EN 242 – Zona Industrial 
da Barosa 

INT. 2008/8354 Plastidon – Plásticos 
Industriais e Domésticos, 
SA 

Placa direccional EN 242 – Zona Industrial 
da Barosa 

INT. 2008/8355 Sarraipa, Máquinas e 
Equipamentos Industriais, 
SA 

Placa direccional EN 242 – Zona Industrial 
da Barosa 

Os processos com os registos INT. 2008/8351, INT. 2008/8352, INT. 2008/8354 

e INT. 2008/8355 foram objecto de parecer do Departamento de Planeamento e 

Urbanismo, que a seguir se transcreve:  

«Assunto: Processo n.º 9576/08 - Uniformização da Sinalética Publicitária 

Local: Zona Industrial da Barosa 

Relativamente ao assunto em epígrafe informa-se que a implantação das doze 

placas direccionais identificadas pelos Serviços de Fiscalização da Câmara Municipal, 

contrariam o disposto no Regulamento Municipal da Publicidade (Aviso n.º42/2000) e 

nos termos do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei nº105/98 (proibição de afixação de 

publicidade fora dos aglomerados urbanos em quaisquer locais onde a mesma seja 

visível das estradas nacionais) conforme parecer emitido pelo EP, ref. LI.02.01 - Proc. 

508/04 (ENT. 2005/2975, de 31 de Janeiro). 

De forma a permitir a divulgação das empresas localizadas na Zona Industrial da 

Barosa e de salvaguardar uma uniformização na implantação de publicidade, sugere-se 

que os requerentes apresentem uma proposta de conjunto para a implantação de um 

único painel publicitário com a identificação de todas as empresas, com características 

idênticas às dos painéis já implantados no parque industrial de que a Câmara Municipal 

é proprietária – Zicofa. Salienta-se que a localização do referido painel está 

condicionada a parecer favorável do EP.» 

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

manifestar a intenção de ordenar a remoção dos suportes publicitários supra 

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

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

licenciados.  

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

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

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

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

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

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

de 31 de Janeiro (audiência de interessados) do teor da presente deliberação, bem 
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como conceder o prazo de 30 dias para apresentação da proposta de conjunto da 

publicidade a implantar na Zona Industrial da Barosa, conforme parecer do 

Departamento de Planeamento e Urbanismo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.2. Ratificação de despacho. Mercado do Levante de Leiria. Suspensão da 
ocupação do lugar de terrado e do pagamento da taxa de ocupação (ENT. 
2008/16832) 
DLB N.º 1122/08 | Presente o requerimento de Hammas Mustapha, residente na Quinta 

de Santo António, Lote 5 – 3.º Esq., freguesia de Marrazes, que ocupa o lugar de 

terrado n.º 100, do Mercado do Levante de Leiria, a solicitar a suspensão da ocupação 

e do pagamento do lugar de terrado, nos meses de Agosto, Setembro e Outubro do 

corrente ano, uma vez que se encontra incapacitado temporariamente por doença, 

conforme Certificado de Incapacidade Temporária para o Trabalho por Estado de 

Doença, emitido em 2008/07/08, do qual consta o despacho do Vice-Presidente, em 

exercício, de 2008/08/20 a deferir o pedido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e face ao motivo invocado, deliberou 
por unanimidade ratificar o despacho que mandou suspender a ocupação e o 

pagamento do lugar de terrado n.º 100, no Mercado do Levante de Leiria, nos meses de 

Agosto, Setembro e Outubro do corrente ano.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.3. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (ENT. 2008/18261) 
DLB N.º 1123/08 | Presente o requerimento de Manuel de Oliveira Mira Quiaios, 

residente na Rua Marginal, Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, na qualidade de 

representante de Praia Noite Exploração de Bares, Lda., com sede na Praia do 

Pedrógão, a solicitar licença especial de ruído, para a realização na noite de 14 para 15 

de Agosto de 2008 da Festa da Espuma, a ter lugar no Parque de Estacionamento da 

Discoteca Stressless, em Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, no horário 

compreendido entre as 23 horas e as 6 horas, do qual consta o despacho do Vice-

Presidente da Câmara, em exercício, de 2008/08/12, a deferir o pedido.  

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

Despacho de 2008/08/12 do Senhor Vice-Presidente, em exercício, a deferir o pedido 

na noite de 14/08 para 15/08/2008, mediante emissão da licença especial de ruído para 

o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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5.1.4. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (ENT. 2008/15830) 
DLB N.º 1124/08 | Presente o requerimento de Fernando Cordeiro Pereira, residente na 

Rua da Serrada, n.º 129, Pernelhas, freguesia de Parceiros, na qualidade de 

representante da Comissão das Festas de Nossa Senhora do Rosário, a solicitar 

licença especial de ruído, para a realização, nos dias 15 a 18/08/2008, de música ao 

vivo com DJ`s, a ter lugar nas traseiras do Salão Paroquial dos Parceiros, freguesia de 

Parceiros, no horário compreendido entre as 23 horas e as 4 horas, do qual consta o 

despacho da Presidente da Câmara de 2008/08/07, a deferir o pedido, para o horário 

compreendido entre as 23 horas e as 2 horas.  

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

despacho de 2008/08/07 da Senhora Presidente a deferir o pedido para os dias 15 a 18 

de Agosto de 2008, mediante emissão da licença especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
 Divisão da Acção Educat iva Municipal  

 

6.1. Análise do assunto relacionado com a Divisão da Acção Educativa Municipal 
6.1.1. Programa de actividades de enriquecimento curricular no 1.º Ciclo do 
Ensino Básico. Acordos de colaboração 2008/09 
DLB N.º 1125/08 | Retirado 

 

6.1.2. Acção social escolar. 1.º Ciclo. Apoio à alimentação escolar 
DLB N.º 1126/08 | Presente informação do Vereador da Educação e Cultura, referente 

à atribuição dos escalões de Acção Social Escolar para o ano lectivo de 2008/2009, tal 

como a actualização dos valores das refeições a pagar pelas famílias dos alunos do 1.º 

ciclo do ensino básico, cujo teor se transcreve: 

«O despacho n.º 20956/2008, do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, 

de 24 de Julho de 2008, 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 2008/2009, 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 
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básico.  

Assim, no ano lectivo 2008/2009, os encargos para as famílias relativos ao 

serviço de refeições aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, serão os seguintes: 

— Alunos subsidiados (Escalão A) – isenção de pagamento 

—  Alunos subsidiados (Escalão B) – €0,73 

— Alunos não subsidiados – €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 n.º 20956/2008, de 24 de Julho. 

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

 
6.1.3. Transportes escolares. Circuitos especiais. Ano lectivo 2008/2009 
DLB N.º 1127/08 | Presentes as Actas da Comissão de Abertura (I) e Análise de 

Propostas apresentadas no concurso realizado para o transporte de alunos durante o 

ano lectivo 2007/2008 (II), bem como informação da Divisão de Acção Educativa 

Municipal (III): 

«Aos catorze dias do mês de Agosto do ano de dois mil e oito, nesta cidade de 

Leiria e Departamento de Educação e Acção Social da Câmara Municipal de Leiria, 

pelas catorze horas e trinta minutos, reuniram os Senhores Paulo Manuel F. G. Felício, 

Sofia Pereira e Maria Manuela Baptista Vieira, os quais constituem o Júri para a 

abertura das propostas apresentadas para os TRANSPORTES ESCOLARES – 

CIRCUITOS ESPECIAIS - ANO LECTIVO 2008/2009 - , conforme Edital N.º 114/2008, 

de 23 de Julho, do qual o primeiro é o seu presidente, a fim de procederem ao acto 

formal de abertura de propostas. 

De harmonia com o disposto no artigo 100.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 

Junho, feita a identificação do concurso, procedeu-se de imediato à abertura dos 

invólucros exteriores e de seguida, dos que continham a indicação exterior de 

“Documentos”, tendo-se verificado que é a seguinte a lista dos concorrentes, de acordo 

com a ordem de entrada dos invólucros:  
— TÁXIS CB LEIRIA, LDA 

— GUERLENA TÁXIS, LDA 

— JOSÉ FERNANDES ANTUNES DOS SANTOS 

— COSTA & PEREIRA – TURISMO, LDA 

— TÁXIS GUARITA, LDA 

— TÁXIS SOUTO PRO 2000, LDA 

— AVELINO PEREIRA CORREIA 

— ARMINDO BRITES BERNARDINO 

— REBOQUES AVES DO LIZ, LDA 

— ANÍBAL PEDROSA SILVA, UNIPESSOAL, LDA 
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— A J SILVA, LDA 

O presidente do júri procedeu à identificação dos concorrentes e dos seus 

representantes, tendo-se verificado que se encontravam presentes os representantes 

dos seguintes concorrentes: Táxis CB de Leiria Ld.ª , José Fernandes Antunes dos 

Santos, Táxis Guarita, Ld.ª e  A J Silva Ld.ª 

A Comissão reuniu em sessão privada, e analisados os documentos deliberou: 
ADMITIR: Todos os concorrentes.  

Rubricados e guardados os invólucros e os documentos, procedeu-se abertura 

das propostas dos concorrentes abaixo mencionados, que apresenta os seguintes 

valores: 
N.º 1 - ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS D.DINIS - LEIRIA 

Transporte de aluno com necessidades educativas especiais 
Localidade: Alqueidão – Boa Vista. 

TÁXIS CB LEIRIA, LD.ª ...........................................................................................  €18,00/Dia 

A J SILVA, LD.ª ....................................................................................................... €18,00/Dia 

N.º 2 – COLÉGIO DR. LUIS PEREIRA DA COSTA – MONTE REDONDO 

Transporte de aluno portador de deficiência* 

Localidade: Bajouca de Baixo – Bajouca. 

*Inclue uma cadeira de rodas eléctrica. 

TÁXIS GUARITA, LD.ª ............................................................................................  €16,00/Dia 

N.º 3 - ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLOS RAINHA SANTA ISABEL DE CARREIRA 
Transporte de 3 alunos com necessidades educativas especiais 

Localidades: Coimbrão, Fonte Cova e Carreira*. 

*Uma vez por semana o transporte de ida e volta é de Carreira/Montijos 

TÁXIS GUARITA, LD.ª ............................................................................................  €22,00/Dia 

N.º 4 - ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLOS RAINHA SANTA ISABEL DE CARREIRA 

Transporte de 4 alunos com necessidades educativas especiais 

Localidade: Vale da Bajouca (Bajouca), Lage, Graveto*, Matos (Monte Redondo). 

*Dois dias por semana o transporte de ida e volta é para os “Malmequeres” - Marrazes 

TÁXIS GUARITA, LD.ª ...............................................................................................€35,00/Dia 

N.º 5 - ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLOS RAINHA SANTA ISABEL DE CARREIRA 

Transporte de aluno com necessidades educativas especiais 
Localidade: Monte Real. 

TÁXIS GUARITA, LD.ª ................................................................................................€14,00/Dia 

N.º 6 - ESCOLA EB1 DE SISMARIA – MONTE REDONDO 

Transporte de 9 alunos 

Localidade:Fonte Cova (Monte Redondo). 

TÁXIS GUARITA, LD.ª ..............................................................................................€50,00/Dia 

N.º 7 - ESCOLA EB1 DE BAJOUCA 

Transporte de 4 alunos  

Localidade: Marinha do Engenho (Bajouca) 

TÁXIS GUARITA, LD.ª .............................................................................................€14,00/Dia 

ANÍBAL PEDROSA SILVA, UNIPESSOAL, LD.ª .....................................................€11,00/Dia 

N.º 8 - ESCOLA EB1 DE LAVEGADAS 
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Transporte de 4 alunos 

Localidades: Casal Novo (Monte Redondo). 

TÁXIS GUARITA, LD.ª .............................................................................................€25,00/Dia 

N.º 9 - ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA - GÂNDARA DOS OLIVAIS 

Transporte de aluna portadora de deficiência 

Localidade:  Quinta da Sardinha – Santa Catarina da Serra. 

TÁXIS CB LEIRIA, LD.ª ………………………………………………………………… €30,00/Dia 

COSTA & PEREIRA – TURISMO, LDA  ................................................................. €36,97/Dia 

ARMINDO BRITES BERNARDINO .........................................................................€28,00/Dia 

A J SILVA, LD.ª ………………………………………………………………………….. €35,00/Dia 

N.º 10 - ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA - GÂNDARA DOS OLIVAIS 

Transporte de alunos com necessidades educativas especiais 

Localidades: Barreiros (Amor) e Moinhos de Carvide (Carvide). 

TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª...................... .........................................................€22,00/Dia 

N.º 11 - ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA - GÂNDARA DOS OLIVAIS 

Transporte de aluna com necessidades educativas especiais 

 Localidade: Mata da Bidoeira (Bidoeira de Cima). 

TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª .............................................................................. €25,00/Dia 

N.º 12 –  ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS DE JOSÉ SARAIVA DE LEIRIA Transporte de alunos 

com necessidades educativas especiais 

Localidade: Codiceira (Azoia). 

TÁXIS CB LEIRIA, LD.ª ...........................................................................................€17,50/Dia 

GUERLENA TÁXIS, LDA .........................................................................................€20,00/Dia 

N.º 13 – ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS DE JOSÉ SARAIVA DE LEIRIA 

Transporte de aluna com necessidades educativas especiais 

Localidade: Famalicão (Cortes). 

TÁXIS CB LEIRIA, LD.ª ..........................................................................................€15,50/Dia 

JOSÉ FERNANDES ANTUNES DOS SANTOS ....................................................€18,00/Dia 

N.º 14 – ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS DE JOSÉ SARAIVA DE LEIRIA 

Transporte de aluno com necessidades educativas especiais 

Localidade: Marinha do Engenho (Bajouca). 

TÁXIS GUARITA, LD.ª ..........................................................................................€30,00/Dia 

REBOQUES AVES DO LIZ, LD.ª ..........................................................................€45,00/Dia 

ANÍBAL PEDROSA SILVA, UNIPESSOAL, LD.ª ................................................. €48,60/Dia 

N.º 15 – ESCOLA DO 1.º CEB DE PARCEIROS 

Transporte de 2 alunos 

Localidade: Mouratos (Parceiros) 

GUERLENA TÁXIS, LD.ª .................................................................................... €14,50/Dia 

N.º 16 – ESCOLA BÁSICA 2,3/S DE MACEIRA 

Transporte de 3 alunos (1 portador de deficiência *) 

Localidade: Maceirinha – Maceira, EB1 de Costas (Maceira). 

• Quatro viagens por dia 

GUERLENA TÁXIS, LD.ª ............................................................................... €40,00/Dia  
N.º 17 – ESCOLA EB1 DE RAPOSEIRA - COLMEIAS 

Transporte de 8 alunos  

Localidade: Feijão (Colmeias) 

TÁXIS CB LEIRIA, LD.ª ...................................................................................€28,00/Dia 
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N.º 18 – ESCOLA EB 1,2,3 DE COLMEIAS 
Transporte de 6 alunos  

Localidade: Barreiro (Colmeias). 

TÁXIS CB LEIRIA, LD.ª ................................................................................. €23,00/Dia 

N.º 19 – ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ LOUREIRO BOTAS – VIEIRA DE LEIRIA 
Transporte de aluno com necessidades educativas especiais 

Localidade: Carvide. 

AVELINO PEREIRA CORREIA .................................................................... €12,90/Dia 
N.º 20 - ESCOLA EB1 DE COSTAS - MACEIRA 

Transporte de 2 alunos  

Localidade:  Vale Salgueiro (Maceira) 

GUERLENA TÁXIS, LD.ª ............................................................................. €14,50/Dia 

Finda a abertura e divulgação dos valores das propostas apresentadas, a 

comissão procedeu, em sessão privada, ao exame formal das propostas. 

Não havendo mais assuntos a tratar, a Comissão deu por findo o acto 

público encerrando os trabalhos. 

II 
ANÁLISE DE PROPOSTAS - RELATÓRIO 

Aos catorze dias do mês de Agosto do ano de dois mil e oito, pelas dezasseis 

horas, reuniu no Departamento de Educação e Acção Social da Câmara Municipal de 

Leiria, a Comissão de Análise de Propostas do Concurso para Transportes Escolares – 

Circuitos Especiais – Ano Lectivo 2008/2009, designada pela Ex.mº Senhor Vice-

Presidente da Câmara, Dr.Vítor Lourenço, em 08/08/2008, para proceder à apreciação 

das propostas admitidas no concurso supra referido, constituída pelos Senhores: 

— PAULO MANUEL F. G. FELÍCIO – Professor Requisitado; 

— SOFIA PEREIRA – Técnica Superior de Educação de 2.ª Classe; 

— MARIA MANUELA BAPTISTA VIEIRA – Chefe de Secção; 

Presente também a Acta do Acto Público de Abertura de Propostas 

elaborada pela Comissão de Abertura de Propostas, tendo sido admitidos os onze 

concorrentes presentes ao concurso. 

Analisado o processo e tendo como base a legislação em vigor relativa a 

Transportes Escolares - Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro e Portaria n.º 766/84, 

de 27 de Setembro, - esta Comissão propõe: 

1. Adjudicar os seguintes circuitos: 
1.1. Circuito n.º 2 – TÁXIS GUARITA, LD.ª......................................................................   € 16,00/Dia 

Circuito n.º 3 – TÁXIS GUARITA, LD.ª......................................................................   € 22,00/Dia 

Circuito n.º 4 – TÁXIS GUARITA, LD.ª .....................................................................   € 35,00/Dia 

Circuito n.º 5 – TÁXIS GUARITA, LD.ª .....................................................................   € 14,00/Dia 

Circuito n.º 6 – TÁXIS GUARITA, LD.ª .....................................................................   € 50,00/Dia 

Circuito n.º 8 – TÁXIS GUARITA, LD.ª....................................................................... € 25,00/Dia 

Circuito n.º 10 – TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª .....................................................   € 22,00/Dia 

Circuito n.º 11 – TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª .....................................................   € 25,00/Dia 
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Circuito n.º 15 – GUERLENA TÁXIS, LD.ª  ...............................................................  € 14,50/Dia 

Circuito n.º 17 – TÁXIS CB LEIRIA, LD.ª ...................................................................  € 28,00/Dia 

Circuito n.º 18 – TÁXIS CB LEIRIA, LD.ª ...................................................................  € 23,00/Dia  

Circuito n.º 19 – AVELINO PEREIRA CORREIA ......................................................  € 12,90/Dia 

Por serem os únicos concorrentes que apresentaram proposta para a execução dos referidos circuitos. 

1.2. Circuito n.º 7 – ANÍBAL PEDROSA SILVA, UNIPESSOAL, LD.ª................................  €11,00/Dia 

Circuito n.º 9 – ARMINDO BRITES BERNARDINO ...................................................   €28,00/Dia 

Circuito n.º 12 – TÁXIS CB DE LEIRIA, LD.ª .............................................................  €17,50/Dia 

Circuito n.º 13 – TÁXIS CB DE LEIRIA, LD.ª ..............................................................  €15,50/Dia

  

Circuito n.º 14 – TÁXIS GUARITA, LD.ª..................................................................... € 30,00/Dia 

A adjudicação destes circuitos é feita com base no n.º 3.5 da Portaria n.º 766/84, de 27 

de Setembro, ou seja, por apresentarem o mais baixo preço. 
1.3. Circuito n.º 1 – A J SILVA, LD.ª ................................................................................ € 18,00/Dia 

A adjudicação deste circuito é feita atendendo ao n.º 3.5 da Portaria 766/84, de 27 de 

Setembro, ou seja, garantia de melhor execução do serviço. 

Mais se propõe a não adjudicação dos circuitos: 

— n.º 16, de acordo com o n.º 1 do ponto 9.7 do Caderno de Encargos, ou seja 

“preço anormalmente elevado, em relação aos preços praticados no Mercado”; 

— n.º 20, de acordo com o n.º 2 do ponto 9.7 do Caderno de Encargos, ou seja por 

motivo devidamente justificado deixou de ser necessário a realização do circuito. 

Encerrada a reunião, deliberou esta Comissão remeter o processo à Exma. 

Câmara Municipal para conhecimento e decisão. 

III 
INFORMAÇÂO 

Considerando o plano de transportes para o ano lectivo 2008/2009 e as necessidades 

de circuitos especiais apresentadas pelos estabelecimentos de ensino (até 15 de JUL 

2008); 

Considerando que em 2008.07.22 a Câmara aprovou o caderno de encargos e 

programa de concurso, bem como deliberou abrir concurso público com vista à 

adjudicação dos Circuitos Especiais; 

Considerando que : 

1- A abertura de propostas “TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITOS ESPECIAIS 

- ANO LECTIVO 2008/2009”, aconteceu em 14 de Agosto, tendo a Comissão de 

Análise reunido no próprio dia e elaborado relatório; 

2- Após abertura de concurso surgiu necessidade de novos circuitos, conforme 

solicitado pelo Agrupamento de Escolas D.Dinis (ENT.n.º 16687/2008) e 

Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus (ENTFE 6195/2008). 

Os valores implicados nestas despesas foram objecto da proposta de cabimento 

n.º 2656/08, de 17 de Julho. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordando com o proposto no 

relatório da comissão de análise acima transcrito, deliberou por unanimidade 

adjudicar os circuitos a cada um dos seguintes concorrentes: 
Circuito n.º 1 – A J SILVA, LD.ª  …………………………………………………………………….....€18,00/Dia  

Circuito n.º 2 – TÁXIS GUARITA, LD.ª ......................................................................................   € 16,00/Dia 

Circuito n.º 3 – TÁXIS GUARITA, LD.ª ......................................................................................   € 22,00/Dia 

Circuito n.º 4 – TÁXIS GUARITA, LD.ª .....................................................................................   € 35,00/Dia 

Circuito n.º 5 – TÁXIS GUARITA, LD.ª .....................................................................................   € 14,00/Dia 

Circuito n.º 6 – TÁXIS GUARITA, LD.ª .....................................................................................   € 50,00/Dia 

Circuito n.º 7 – ANÍBAL PEDROSA SILVA, UNIPESSOAL, LD.ª................................................ € 11,00/Dia 

Circuito n.º 8 – TÁXIS GUARITA, LD.ª .......................................................................................  € 25,00/Dia  

Circuito n.º 9 – ARMINDO BRITES BERNARDINO...................................................................   € 28,00/Dia 

Circuito n.º 10 – TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª ......................................................................   € 22,00/Dia 

Circuito n.º 11 – TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª ......................................................................   € 25,00/Dia 

Circuito n.º 12 – TÁXIS CB DE LEIRIA, LD.ª ..............................................................................  € 17,50/Dia 

Circuito n.º 13 – TÁXIS CB DE LEIRIA, LD.ª ..............................................................................  € 15,50/Dia 

Circuito n.º 14 – TÁXIS GUARITA, LD.ª .....................................................................................  € 30,00/Dia 

Circuito n.º 15 – GUERLENA TÁXIS, LD.ª  ................................................................................  € 14,50/Dia 

Circuito n.º 17 – TÁXIS CB LEIRIA, LD.ª ....................................................................................  € 28,00/Dia 

Circuito n.º 18 – TÁXIS CB LEIRIA, LD.ª ....................................................................................  € 23,00/Dia  

Circuito n.º 19 – AVELINO PEREIRA CORREIA .......................................................................  € 12,90/Dia 

Mais deliberou:  

a) não adjudicar os circuitos n.º 16 e 20 com base nos pressupostos enunciados; 

b) desencadear o procedimento de «concurso limitado» de acordo com o ponto 1.1 

da Portaria n.º 766/84, de 27 de Setembro, conjugado com o n.º 3.3 da mesma, 

no sentido de se assegurar o transporte dos alunos do circuito 16, e restantes 

circuitos conforme ponto 2 da Informação, ficando o Programa de Concurso e 

Caderno de Encargos anexo à presente acta (ANEXO E) 

c) por se considerar urgente, dispensar a audiência dos interessados, nos termos 

da alínea a) do n.º 1 do artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
 Departamento de Cultura,  Desporto e Juventude  

 
7.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Área da Cultura 
7.1.1. Jornadas Europeias do Património – 2008 
DLB N.º 1128/08 | As «Jornadas Europeias do Património», uma iniciativa da União 

Europeia, coordenada a nível Nacional pelo IGESPAR, realizam-se nos dias 26, 27 e 28 

de Setembro. Este ano o tema é «No património… ACONTECE».  
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Neste âmbito, a Divisão de Museus e Património propõe o seguinte programa de 

actividades: 

Monumento 
sítio / local 

Data/horário Evento / Actividade Público-
alvo 

Organização 
Colaborações 

 
Castelo de 
Leiria 

26, 27 e 28  
10h-18h 

Entrada Livre no Castelo Público em 
Geral 

Câmara 
Municipal 
de Leiria 
 

Divisão de 
Museus e 
Património 

m|i|mo - Museu 
da Imagem 

26 
09h-17h30 
 27 
14h-18h 

Visitas guiadas às exposições 
permanentes do Museu: 
"Fascínio do olhar" e "Oficina 
do olhar" 

Público em 
Geral 

m|i|mo - 
Museu da 
Imagem em 
Movimento 

Centro Histórico 
- Praça 
Rodrigues Lobo 

26 
10h-12h e 
14h-16h 

"O campo na cidade": oficina 
de trapologia (rodilhas e 
saquinhos); leitura animada 
de contos tradicionais e 
lendas leirienses; jogos 
tradicionais incluindo mini 
gincana de cantarinhas (com 
as rodilhas…) – (Ateliers 
pedagógicos e lúdicos sobre 
temas da etnografia local) 

Público em 
Geral, em 
especial 
para infanto-
juvenil  

Agromuseu 
Municipal 
Dona Julinha 
- Ortigosa 

m|i|mo - Museu 
da Imagem 

27 
14h-18h 

Desenhos de Luz no m|i|mo e 
visitas à 'camara obscura' 
  

Publico em 
geral 

m|i|mo - 
Museu da 
Imagem em 
Movimento 

Centro Histórico 27 
10h 

No património 
acontece... 
para todos 
(Visita guiada 
ao Centro 
Histórico) 

Visita 
guiada ao 
Centro 
Histórico  

Cegos e 
amblíopes  

Colaboração: 
(ACAPO - 
Leiria) 

Centro Histórico 27 
16h 

No património acontece... 
para todos (Visita guiada ao 
Centro Histórico) 

Publico em 
geral 

  

Castelo de 
Leiria - Paços 
Novos 

28 
15h30 

Conferência entitulada: 
Conversas sobre Arqueologia 
em Leiria: do município às 
universidades. Conferências 
de dois investigadores que 
abordam temáticas locais, e 
que realizam os seus 
trabalhos académicos com o 
apoio da Oficina de 
Arqueologia do Município de 
Leiria 

Publico em 
geral 

 

Oficina de 
Arqueologia 

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

 
7.1.2. Apoio ao Museu Escolar de Marrazes 
DLB N.º 1129/08 | O Museu Escolar dos Marrazes possui um conjunto de livros e 

documentos de instrução primária e dinamiza o espaço disponível com exposições 

temporárias, tendo sido classificado pela opinião especializada como sendo de bom 

nível cultural e artístico. Está integrado desde 2001 na Rede Portuguesa de Museus. 

Tendo em conta os objectivos prosseguidos pelo Museu e o apoio previsto em 

Plano de Actividades na Rubrica 2008/A/277 Apoio ao Museu Escolar de Marrazes – 

12/040701, propõe-se a atribuição da verba de €15.000,00 ao Museu para as despesas 

inerentes ao seu funcionamento e manutenção, a pagar nos meses de Outubro e 

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

3083/2008, de 27 de Agosto. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em conta o relevante papel 

cultural e pedagógico desempenhado pelo Museu Escolar, os seus objectivos e a verba 

prevista em Plano de Actividades, de acordo com o 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 a 

verba de €15.000,00 à Liga dos Amigos do Museu Escolar para suporte nas despesas 

de manutenção e funcionamento do Museu, a pagar em Outubro e Dezembro do 

corrente ano. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.3. Apoio ao Museu Etnográfico do Freixial 
DLB N.º 1130/08 | O Museu Etnográfico do Freixial é um espaço de preservação do 

Portugal rural que visa divulgar e promover o folclore, a etnografia e em geral, a cultura 

da região. 

Tendo em conta o Protocolo estabelecido entre o Rancho Folclórico do Freixial e 

a Câmara Municipal (Cláusula Quarta), a importância cultural do Museu para a Região e 

o Plano de Actividades, 2008//276 – Apoio ao Museu Etnográfico do Freixial 12/040701, 

propõe-se a atribuição da verba de €10.000,00 ao Rancho Folclórico para suporte nas 

despesas de manutenção e funcionamento do Museu.  

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

3084/08 de 27.08.08. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em conta o Protocolo 

estabelecido entre o Rancho Folclórico do Freixial e a Câmara Municipal, bem como a 

importância cultural do Museu para a Região e o Plano de Actividades, 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 a verba de €10.000,00 a pagar em duas 

prestações, em Outubro e Dezembro, ao Rancho Folclórico do Freixial, para suporte 

nas despesas de manutenção e funcionamento do Museu. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão de Desporto e 
Juventude 
7.2.1. IX Jornadas da Juventude de Leiria 

DLB N.º 1131/08 | Presente, pela Senhora Presidente, a proposta que abaixo se 

transcreve: 

«O que se pretende que sejam? 
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As «IX Jornadas da Juventude de Leiria» pretendem constituir uma plataforma 

de diálogo e debate de matérias actuais e relevantes para os jovens, num ambiente 

pedagógico e socializante. 

Onde? 

As «IX Jornadas da Juventude de Leiria» terão lugar nas instalações das 

seguintes entidades: 

- Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria: 

- Auditório 1; 

- Átrio Auditório 1; 

- Instituto Politécnico de Leiria: 

- Refeitório dos Serviços de Acção Social. 

Quando? 

As «IX Jornadas da Juventude de Leiria» encontram-se agendadas para os dias 

11, 12 e 13 de Novembro de 2008. 

Para quem? 

Todos os jovens dos 14 aos 30 anos de idade provenientes, fundamentalmente, 

do/de: 

- Ensino Complementar - Escolas EB – 3.º Ciclo; 

- Ensino Secundário; 

- Ensino Profissional; 

- Ensino Superior; 

- Associações Juvenis; 

- Associações de Estudantes; 

- Agrupamentos de Escuteiros; 

- Grupos Informais de Jovens; 

- Instituições Particulares de Solidariedade Social; 

- Clubes/Colectividades do Concelho de Leiria; 

- Juntas de Freguesia do Concelho de Leiria; 

- Instituto Português da Juventude; 

- Câmaras Municipais. 

Como? 

Contemplando as entidades acima mencionadas, a Câmara Municipal de Leiria 

pretende oferecer à sociedade civil em geral e à juventude em particular momentos de 

troca de ideias e reflexão, fruto da interacção entre os vários estratos sociais, etários e 

profissionais que estarão presentes. 

Que objectivos? 

- Proporcionar um espaço de convívio e troca de experiências entre jovens 

representativos de diferentes estratos etários, educativos e sociais; 

- Debater matérias de capital importância para a juventude; 
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- Fomentar laços de cooperação entre a Autarquia e o tecido juvenil.» 

As despesas a efectuar no âmbito das «IX Jornadas da Juventude» 

(relacionadas com a promoção, divulgação, interpretação, alimentação, alojamento, 

deslocação, aluguer de transportes, materiais para os participantes, programação 

lúdica, etc.) estão em conformidade com o Plano de Actividades da Câmara Municipal 

para 2008, Código de Classificação Económica 12/0602039904 (código/ ano/ tipo/ n.º 

de projecto acção – 0306/ 2008/ A/ 226) e Código de Classificação Económica 

12/040701 (código/ ano/ tipo/ n.º de projecto acção – 0307/ 2008/ A/ 227), e são objecto 

das propostas de cabimento n.ºs 3061/2008 e 3062/2008, de 26 de Agosto de 2008. 

Estima-se que o custo com as despesas não exceda os €13.700,00 (treze mil e 

setecentos euros). 

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

proposta acima mencionada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2.2. Solidários até à Medula  
DLB N.º 1132/08 | Considerando que a iniciativa «Solidários até à Medula» é uma 

iniciativa de responsabilidade social (promovida pelas empresas Publicenso, Liz On-

Line, Equicomplex e Equiflow), que tem como principal objectivo apoiar a APCL - 

Associação Portuguesa Contra a Leucemia a aumentar o número de registos de 

potenciais dadores no Banco de Dados da Zona Centro do nosso país. 

Considerando que, embora Portugal ocupe o terceiro lugar no Ranking Europeu 

de Potenciais Dadores, a nossa região é aquela onde o número de registos é mais 

deficitário, condicionando as probabilidades de encontrar com facilidade um potencial 

dador compatível com alguém natural desta zona geográfica. 

Considerando que a APCL estabeleceu como os seus três grandes objectivos:  

- Contribuir para aumentar a eficácia, a nível nacional, do tratamento das 

leucemias e outras neoplasias hematológicas afins; 

- Apoiar, a nível nacional, os doentes e suas famílias; 

- Promover o progresso do conhecimento científico sobre a natureza, evolução, 

prevenção e tratamento destas doenças. 

Propõe a Senhora Presidente que se apoie a iniciativa «Solidários até à 

Medula», a realizar entre 23 de Setembro e 22 de Novembro, através dos seguintes 

meios: 

Data e Horário Iniciativa Apoio 
23.09.2008 

 
11.00h 

Conferência de Imprensa • Cedência do espaço exterior do Mercado de 
Santana; 

• Cedência de mesa para um máximo de 10 pessoas 
e respectivas cadeiras; 

• 60 cadeiras para o público. 
18.10.2008 Prova de Karting (Kartódromo 

Internacional dos Milagres) 
• Acompanhamento dos Bombeiros Municipais de 

Leiria (BML), com uma ambulância, das 15h às 
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17.30h. 
11.11.2008 

 
21.30h 

Concerto Solidários até à Medula • Cedência do Teatro José Lúcio da Silva 

22.11.2008 Registo de Potenciais Dadores 
de Medula Óssea 

• Disponibilização de uma sala do Quartel dos BML, 
durante todo o dia; 

• Possibilidade de haver estacionamento dentro do 
parque do Quartel; 

• Colocação, em todas as entradas de Leiria, de 
sinalética a indicar expressamente a localização do 
Quartel dos BML. 

Propõe ainda a Senhora Presidente que o Município de Leiria colabore também 

na divulgação da iniciativa, com recurso aos meios de que dispõe para o efeito. 

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

iniciativa «Solidários até à Medula», de acordo com os meios acima mencionados e 

colaborar também na divulgação da mesma com recurso aos meios de que dispõe para 

o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
 Gabinete de Apoio ao Vereador Eng.º  Fernando Carvalho 

 
8.1. Pedido de avaliação de parcelas a expropriar necessárias à concretização do 
projecto «EPA1 - Requalificação da margem direita do Rio Lis entre Santo 
Agostinho e a Ponte Afonso Zuquete» inserido no âmbito do programa de acção 
local para a regeneração urbana do Centro Histórico de Leiria (PALOR) 
DLB N.º 1133/08 | Proposto, pelo Senhor Vereador do Planeamento, Obras Municipais 

e Equipamento, Eng.º Fernando Carvalho, o envio a um perito da lista oficial dos 

elementos relativos às parcelas a expropriar necessárias à concretização do projecto 

«EPA1 – Requalificação da margem direita do Rio Lis entre Santo Agostinho e a Ponte 

Afonso Zuquete» inserido no âmbito do Programa de Acção Local para a Regeneração 

Urbana do Centro Histórico de Leiria (PALOR), com vista à cumprimento do disposto no 

n.º 4 do artigo 10.º do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 

de Setembro, o qual como requisito prévio à resolução de expropriar, obriga à fixação 

da previsão dos encargos respectivos, baseada na avaliação documentada por relatório 

de perito da lista oficial, da livre escolha da entidade interessada na expropriação. 

Mais referiu o Senhor Vereador que os elementos identificadores das parcelas 

constam de mapa e peças desenhadas que apresentou. 

A Câmara, depois de analisar todos os elementos e os esclarecimentos 

prestados pelo Senhor Vereador do Planeamento, Obras Municipais e Equipamento, 

deliberou por unanimidade remeter ao Senhor Eng.º João de Almeida Eliseu, perito 

da lista oficial, os elementos necessários à realização da competente avaliação das 

parcelas e elaboração do relatório respectivo, atendendo a que tem sido este técnico a 
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proceder a avaliações anteriores e da mesma natureza, com a competência e o rigor 

que se exigem neste tipo de situações. 

Mais deliberou solicitar ao mesmo técnico um relatório preliminar quanto à 

previsão dos encargos a suportar pelo Município de Leiria com a realização da referida 

avaliação, a título de honorários. 

Deliberou ainda que o mapa das parcelas e as peças desenhadas 

apresentadas pelo Senhor Vereador do Planeamento, Obras Municipais e Equipamento 

constituam anexo à presente deliberação e dela faça parte integrante (ANEXO F). 
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Freguesia de Santa Eufémia. Requalificação de caminho rural 
DLB N.º 1134/08 | Presente, pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, proposta 

elaborada na sequência da recepção dos faxes com os registos ENTFE.2008/6110 e 

ENTFE.2008/6125 provenientes, respectivamente, das juntas de freguesia de Santa 

Eufémia e Pousos. 

Foi proposto por ambas as juntas de freguesia a requalificação do Caminho 

Rural da Ribeira, caminho que liga o lugar de Campo Amarelo (Freguesia de Pousos) 

às povoações dos lugares de Quintas do Sirol (Freguesia de Santa Eufémia) e Andrinos 

(Freguesia de Pousos), com base no projecto que se anexa à presente deliberação 

(ANEXO G). 

A proposta pressupõe a melhoria das condições de acessibilidade entre os 

lugares referidos, visto não existirem outras alternativas de ligação entre os referidos 

lugares.  

Por outro lado garante um menor dispêndio de recursos para a manutenção do 

caminho. Pelo facto de ser utilizado por agricultores para acesso aos campos com 

máquinas agrícolas, aliada à falta de uma eficiente drenagem das águas pluviais, a 

manutenção do caminho em boas condições é muito onerosa e de difícil efectivação. 

Nestas condições há ainda que sublinhar as precárias condições de segurança 

rodoviária para os utentes do caminho. 

É ainda de referir que ao longo deste caminho já passa o saneamento doméstico 

de ambas Freguesias.  

Na reformulação do Caminho Rural da Ribeira, é mantida a actual plataforma, 

que resultou de um projecto comparticipado no passado pelo Programa para a 

Modernização Agrícola e Florestal (PAMAF), com 4 metros de faixa de rodagem, com 2 

metros por via, em pavimento betuminoso, e 0,5 metros de berma em cada lado. 

Nalguns troços será necessário construir valetas, de forma a resolver as deficiências na 

drenagem pluvial. A pretensão adapta-se à topografia do terreno, justificada pela 

manutenção das cotas do arruamento já existente. 
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A passagem sobre a ribeira do Sirol é mantida sem que o pontão necessite de 

qualquer tipo de intervenção de reforço da estrutura. 

Após análise das solicitações das juntas de freguesia pela Divisão de 

Planeamento e Ordenamento do Território, verifica-se que o caminho rural assinalado 

nos extracto da planta do Plano Director Municipal às escala 1:25.000 e à escala 

1:5.000 que se anexam à deliberação (ANEXO G), insere-se nos seguintes usos e 

condicionantes: 

Planta de Ordenamento: 

—  Espaço Urbano Habitacional (artigo 47.º e 57.º) 

—  Reserva Agrícola Nacional (artigo 12.º) 

—  Zona Verde (artigo 51.º) 

—  Outros Solos Agrícolas (artigo 61.º) 

—  Planta de Condicionantes: 

—  Reserva Ecológica Nacional (máxima Infiltração artigo 10.º) 

—  Rede Natura 2000 - sitio da Rede Natura classificada ao abrigo do R.C.M. 

76/2000, de 5 de Julho. 

Verifica-se ainda que: 

—  O espaço da Rede Natura fica sujeito ao Instrumento de Gestão Territorial – 

Plano Sectorial da Rede Natura 2000, aprovado pela R.C.M. n.º 115/2008, de 21 de 

Julho, o qual define as orientações estratégias para a gestão do Território abrangido 

pela Rede Natura 2000. Qualquer intervenção nesta área deverá ser remetida à 

entidade responsável, que neste caso é o Instituto da Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade (ICNB). 

—  O actual regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 166/08, de 22 de Agosto, prevê no n.º 1 do art. 21.º (Acções de 

relevante interesse público) que nas áreas da REN podem ser realizadas as acções de 

relevante interesse público que sejam reconhecidas como tal por despacho conjunto do 

membro do Governo responsável pelas áreas do ambiente e do ordenamento do 

território e do membro do Governo competente em razão da matéria, desde que não se 

possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na REN. 

—  O actual Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 196/89 de 14 de Junho com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

n.º 274/92 de 12 de Dezembro, refere no artigo 9.º que pode ser concedido parecer 

favorável pela Entidade responsável, a utilização de solos da RAN, quando estejam em 

causas vias de comunicação, seus acessos desde que não haja alternativa técnica 

economicamente aceitável para o seu traçado ou localização. 

O município considera que esta proposta de intervenção representa uma 

beneficiação da via rodoviária existente, havendo necessidade pavimentar a via de 
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forma a garantir a segurança rodoviária, a manutenção da via e optimizar as soluções 

de drenagem das águas pluviais.  

Com base nos pressupostos anteriores propõe-se que o município recorra à 

solicitação de Acção de Interesse Público, a reconhecer por despacho conjunto do 

Governo, de acordo com a alínea c) do n.º 3 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 180/2006, 

de 6 de Setembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto da alínea b) do 

n.º 3 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 
recorrer à Acção de Interesse Público e remeter o assunto à Assembleia Municipal para 

aprovação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
 Gabinete de Apoio ao Vereador Dr .  Ví tor  Lourenço 

 
9.1. Delegação de competências em Juntas de Freguesia 
DLB N.º 1135/08 | Retirado 

 
 

Ponto dez  
 Gabinete de Apoio à Vereadora Eng.ª  Isabel  Gonçalves 

 
10.1. Apoio pontual à freguesia de Milagres para requalificação do campo e 
polidesportivo de Milagres 
DLB N.º 1136/08 | Presentes os ofícios da Junta de Freguesia de Milagres, ENT. 

2006/21975, de 6 de Setembro, e ENT. 2008/18356, de 12 de Agosto, com a 

discriminação dos trabalhos a realizar para as obras do campo de futebol e 

polidesportivo, nomeadamente um muro, vedação e pavimento, propõe a Senhora 

Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, um apoio pontual de €25.000,00 para 

fazer face às despesas. 

 O presente apoio foi objecto da proposta de cabimento n.º 3085/08, de 27 de 

Agosto. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, atentas as 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 um apoio financeiro no valor de 

€25.000,00 à Junta de Freguesia de Milagres para fazer face a despesas. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.2. Requalificação do complexo desportivo da freguesia de Pousos 
DLB N.º 1137/08 | Retirado 

 

10.3. Protocolo para apoio financeiro à obra de execução do relvado sintético. 
Campo de futebol de 11. Aldeia do Desporto 
DLB N.º 1138/08 | Presente, pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel 

Gonçalves, o Protocolo a celebrar entre o Município de Leiria e a Freguesia de 

Marrazes, que abaixo se transcreve: 

«PROTOCOLO PARA APOIO FINANCEIRO À OBRA DE EXECUÇÃO DO RELVADO SINTÉTICO – 

CAMPO DE FUTEBOL DE 11 – ALDEIA DO DESPORTO 
Considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1, do artigo 14.º da Lei n.º 159/99, de 

14 de Setembro, as freguesias dispõem de atribuições no domínio da cultura, tempos 

livres e desporto; 

Considerando que a Freguesia de Marrazes tem como prioridade a construção de um 

Campo de Futebol de 11, com relvado sintético, integrado no Projecto global da Aldeia 

do Desporto, a desenvolver naquela freguesia; 

Considerando o interesse municipal do projecto;  

Considerando o que se dispõe no n.º 2 do artigo 14.º da citada Lei e na alínea b) do n.º 

6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, é celebrado o presente protocolo 

entre o Município de Leiria, representada pela Sra. Presidente da Câmara e a Freguesia 

de Marrazes, representada pela Sra. Presidente da Junta, para execução do relvado 

sintético no campo de futebol de 11, integrado no projecto global da Aldeia do Desporto, 

que se rege pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula primeira 
Objecto do protocolo 

O presente protocolo destina-se a regular a concessão de comparticipação financeira, 

sob a forma de apoio, por parte do Município de Leiria à Freguesia de Marrazes, com 

vista à implementação do RELVADO SINTÉTICO – Campo Futebol de 11, a levar a 

efeito na Aldeia do Desporto, na freguesia de Marrazes. 

Cláusula segunda 
Período de vigência do protocolo 

O presente protocolo vigora, para efeitos de apoio financeiro, desde a data da sua 

assinatura até 31 de Dezembro de 2012. 

Cláusula terceira 
Apoio financeiro 
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O apoio financeiro a prestar pelo Município de Leiria à Freguesia de Marrazes é no 

montante global de 200.130,51 euros (duzentos mil cento e trinta euros e cinquenta e 

um cêntimos). 

Cláusula quarta 
Disponibilização do apoio financeiro 

A verba referida na cláusula terceira, será disponibilizada da seguinte forma: 

- uma primeira prestação após o início das obras no valor de 42.132 euros; 

- 9 prestações mensais, iguais e sucessivas no valor de 3.511,39 euros, cada uma, 

vencendo-se a primeira das quais no dia 15 de Abril do próximo ano de 2009 e as 

restantes 8 prestações aos dias 15 de cada um dos 8 meses seguintes, até ao final do 

ano de 2009, as quais serão pagas por transferência bancária, para conta que a Junta 

de Freguesia de Marrazes indicará. 

- 36 prestações mensais, iguais e sucessivas no valor de 3.511 euros, cada uma, 

vencendo-se a primeira no dia 15 de Janeiro de 2010 e as restantes 35 prestações aos 

dias 15 de cada um dos 35 meses seguintes, até ao final do ano de 2012. 

Cláusula quinta 
Obrigações da Freguesia de Marrazes 

Constituem obrigações da Freguesia de Marrazes: 

a) realizar as obras em conformidade com o respectivo projecto, exercendo os poderes 

que integram a sua qualidade de “dono de obra”, nomeadamente tomar as iniciativas e 

respeitar os procedimentos que decorrem dos regimes jurídicos de realização de 

despesas públicas e de empreitadas de obras públicas; 

b) apresentar os documentos comprovativos da realização das despesas realizadas; 

c) permitir a utilização do relvado sintético a toda a população escolar da freguesia de 

Marrazes, dentro do horário lectivo diurno, através de um programa de utilização que 

constará de protocolo a celebrar; 

d) disponibilizar, para utilização gratuita pelo Município de Leiria, ou por entidades por 

este indicadas, um período de 5 horas semanais, em horário diurno (8,30 horas às 

17,30 horas) a combinar; 

e) disponibilizar, para utilização gratuita pelo Município de Leiria, ou por entidades por 

esta indicadas, um período de 2 horas semanais, em horário nocturno (17,30 horas às 

24,00 horas) a combinar; 

f) disponibilizar, para utilização gratuita pelo Município de Leiria, ou por entidades por 

esta indicadas, de 3 horas durante o fim de semana, no período compreendido entre as  

8,30 horas e as 24,00 horas a combinar; 

Cláusula sexta 
Acompanhamento e controlo 
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A estrutura de acompanhamento e controlo da execução deste protocolo, será 

constituída por representantes da Divisão de Desporto do Município de Leiria e da 

Freguesia de Marrazes. 

Cláusula sétima 
Dúvidas e Omissões 

1 - As dúvidas de interpretação ou execução deste protocolo, assim como as omissões 

que se torne necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as partes. 

2 - Em tudo o que este protocolo for omisso, aplicar-se-á a legislação geral e específica 

Cláusula oitava 
Imposto do Selo 

O presente protocolo está isento de Imposto do Selo, por força do disposto na alínea a) 

do artigo 6.º do Código do Imposto do Selo. 

Leiria, ____ de _____ de 2008 

Pelo Município de Leiria | Isabel Damasceno Campos 

Pela Freguesia de Marrazes | Sofia Isabel Carreira» 

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 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 autorizar a celebração do Protocolo para 

apoio financeiro à obra de execução do relvado sintético – campo de futebol 11 – Aldeia 

do Desporto. 

O apoio consta das Grandes Opções do Plano para 2008, rubrica 2007/I/247 e 

tem proposta de cabimento n.º 3154/08, 29 de Agosto. 

Mais deliberou remeter o assunto à Assembleia Municipal para aprovação, e 

desde já, autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua outorga. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

 

Ponto onze 
 Gabinete de Apoio à Vereadora Dr.ª  Neusa Magalhães 

 
11.1. Pedido de reconhecimento de interesse público municipal apresentado pela 
empresa Sorgila, SA 
DLB N.º 1139/08 | Retirado 

 

11.2. Licenciamento da pedreira «Barosa», explorada por Umbelino Monteiro, SA, 
sita na freguesia de Barosa 
DLB N.º 1140/08 | No âmbito do processo de licenciamento da pedreira «Barosa», 

explorada por Umbelino Monteiro, SA, sita na freguesia de Barosa, cuja competência é 
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desta Autarquia, foram reunidos os pareceres favoráveis condicionados, de todas as 

entidades envolvidas no processo de licenciamento, de acordo com o artigo 28.º do 

Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, 

de 12 de Outubro. 
Foi igualmente solicitado o parecer da freguesia de Barosa, recebido através da 

ENT. 2007/30560, que transmitiu as suas preocupações relativas ao pó e movimento de 

camiões. 

Adicionalmente foi solicitado o parecer da Divisão Jurídica, Departamento de 

Planeamento e Urbanismo, Departamento de Operações Urbanísticas, Departamento 

de Obras Municipais e Divisão de Museus e Património. 

Neste sentido, e de acordo com o n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei acima 

referido, considera-se que estão reunidas as condições para a atribuição da licença de 

exploração da pedreira em apreço, as quais terão de ser aceites, por escrito, pelo 

requerente, previamente à emissão da licença de exploração. 

Face ao acima exposto, a exploração da pedreira fica sujeita ao cumprimento 

das condições impostas pelas diversas entidades, as quais seguem em anexo: 

— Autoridade para as Condições do Trabalho, através do seu ofício n.º 10305, de 

2007/12/28, com registo nesta Autarquia através da ENT. 2008/55; 

— Administração Regional de Saúde do Centro, através do seu ofício n.º 0049, de 

2008/01/14, com registo nesta Autarquia através da ENT. 2008/1660; 

— Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, através do 

seu ofício n.º DLPA 502/08, Proc. n.º MMP_2007_0243_100900, N.º Arq.: 209, 

5478/08.02.04, de 2008/02/18, registado nesta Autarquia através da ENT. 

2008/4518; 

— Direcção Regional de Economia do Centro, através do seu ofício n.º 402316/08-

SIRG, Proc. n.º 2501670, registado nesta Autarquia através da ENT. 

2008/17437. 

— As vias de acesso à exploração (conforme listagem em anexo) deverão ser 

mantidas em bom estado de limpeza e manutenção. Em adição, deverá ser 

utilizado pelo explorador, o «Acesso Proposto» na planta em anexo, em vez do 

acesso definido pelo Plano de Pedreira, de forma a minimizar o impacte da 

circulação de veículos pesados junto da população. 

— Aquando da laboração, o explorador deverá proceder à rega no interior da 

pedreira, e respectivos acessos, de forma a minimizar a formação de poeiras. 

— Os limites da pedreira deverão ser vedados, em toda a sua extensão, com 

vedação adequada, de forma a prevenir e proteger a queda de pessoas e bens. 

— Deverá ser dado cumprimento às zonas de defesa previstas no anexo II do 

Decreto-Lei n.º 270/2201, de 6 de Outubro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 

340/2007, de 12 de Outubro. 
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Uma vez que no local proposto para a exploração se localiza um sítio 

arqueológico, de acordo com informação prestada pela Divisão de Museus e 

Património, cujo valor patrimonial importa aferir, ao abrigo da Lei n.º 107/2001, de 8 de 

Setembro, é necessária a realização de trabalhos arqueológicos de prospecção, em 

fase prévia ao início da actividade extractiva, na totalidade da área afecta ao projecto. 

Esta medida de minimização patrimonial deverá ser complementada por uma 

monitorização arqueológica periódica do plano de lavra, a ser realizado por um 

arqueólogo devidamente credenciado para o efeito. Dada a natureza dos vestígios 

arqueológicos identificados, é de toda a relevância que a equipa responsável pela 

implementação destas medidas de minimização inclua arqueólogos especialistas em 

Pré-história antiga. A implementação destas medidas mitigadoras encontra-se sujeita a 

aprovação pela tutela – IGESPAR, IP (Instituto de Gestão do Património Arquitectónico 

e Arqueológico. 

O explorador compromete-se a cumprir integralmente o Plano de Pedreira, 

nomeadamente o Plano de Lavra e o Plano Ambiental de Recuperação Paisagística. 

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

explorador as condições acima referidas, as quais terão que ser aceites, por escrito, 

pelo explorador, conforme o disposto no n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 

270/2001, de 6 de Outubro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de 

Outubro, com vista à futura emissão da respectiva licença de exploração. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.3. Atribuição de apoio financeiro à freguesia do Coimbrão para despesas na 
Praia do Pedrógão 
DLB N.º 1141/08 | Presente, pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dr.ª Neusa Magalhães, um pedido formulado pela Junta de Freguesia do Coimbrão 

para apoio nas despesas com a Praia do Pedrógão (ENT. 2008/16100). 

Tratou-se de trabalhos necessários, designadamente, remoção de areias da 

marginal durante todo o Inverno e Primavera, apoio ao pessoal de limpeza com tractor 

para diversas acções, apoio com pulverizador para arruamentos daquela localidade, 

entre outros. 

Propõe-se que a Câmara Municipal de Leiria atribua um apoio financeiro à 

Freguesia de Coimbrão no valor de €9.480,00 para fazer face às despesas com a Praia 

do Pedrógão. 

O apoio financeiro a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano 

para 2008, rubrica 2008-A-6, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3087/08, de 

27de Agosto. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea b) do 

n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 



1288 (52) 
 

 

CMLeiria/Acta n.º 18, de 2008.09.02 
Im-DA-15-09_A00 

 

atribuir um apoio financeiro à freguesia do Coimbrão no valor de €9.480,00, conforme 

proposto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.4. II Congresso Internacional de Turismo – Região de Leiria e Oeste. Atribuição 
de apoio financeiro 
DLB N.º 1142/08 | Presente, pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dr.ª Neusa Magalhães, um pedido de apoio do Instituto Politécnico de Leiria para 

realização do II Congresso Internacional de Turismo – Região de Leiria e Oeste, a 

decorrer nos dias 19 e 20 de Novembro de 2008 (ENT. 2008/16737). 

Subordinado ao tema «A Imagem e a Sustentabilidade dos Destinos Turísticos», 

o congresso pretende apresentar as novas tendências do turismo, reflectir sobre a 

investigação no turismo e a importância desta na sustentabilidade dos destinos, debater 

a importância da imagem de um destino ao nível da influência na decisão do turista, 

além de evidenciar a aplicabilidade do marketing na promoção dos destinos turísticos 

tendo em conta novos conceitos: marketing ambiental e marketing verde. 

A iniciativa conta reunir conceituados especialistas nacionais e internacionais e é 

dirigida a docentes, investigadores, estudantes, autarcas, empresários, técnicos de 

animação turística e cultural e de organização de eventos, e comunidade em geral. 

Parece, por tudo isto, que a Câmara não deve ficar alheia a qualquer iniciativa 

deste tipo. 

Associando a Câmara à louvável iniciativa, e para colaborar na sua organização, 

propõe-se a atribuição de um apoio financeiro ao Instituto Politécnico de Leiria no valor 

de €1.000,00. 

O apoio financeiro a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano 

para 2008, rubrica 2008-A-333, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3088/2008, 

de 27 de Agosto. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea b) do 

n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 
conceder um apoio financeiro ao Instituto Politécnico de Leiria no valor de €1.000,00, 

conforme proposto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
11.5. Pagamento de factura à firma Otis, Elevadores, Lda. 
DLB N.º 1143/08 | Presente factura/recibo da Otis, Elevadores, Lda. n.º FRZ07056516, 

com data de 2007/12/21, no valor de €98,13, com IVA incluído à taxa de 21%, relativa a 

uma reparação urgente do botão de chamada do elevador, que serve o Mercado 

Municipal de Leiria (INT. 2008/8293). 
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Atendendo ao facto de que a execução deste serviço foi efectuada sem que 

previamente tivessem sido cumpridos todos os requisitos inerentes à realização integral 

do processo de despesa e considerando que a referida factura se encontra por 

regularizar, tendo sido já objecto da proposta de cabimento n.º 2368/08, solicita-se 

autorização para se proceder no presente ano económico ao seu lançamento 

contabilístico, bem como ao seu pagamento, dado a mesma nunca ter figurado no mapa 

da dívida do ano transacto. 

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

conferida pela alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por 
maioria, com os votos de abstenção dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º 

Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira e Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido 

Socialista, autorizar o lançamento no ano económico de 2008 e o pagamento da factura 

n.º FRZ07056516, emitida pela empresa Otis, Elevadores, Lda., com data de 

2007/12/21, no valor de €98,13 (noventa e oito euros e treze cêntimos), com IVA 

incluído à taxa de 21%. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.6. Atribuição de apoio financeiro à freguesia de Milagres para Parque Infantil e 
Parque de Merendas do Ravasco 
DLB N.º 1144/08 | Retirado 

 

 

Ponto doze 
 Gabinete de Apoio à Senhora Presidente 

 
12.1. Remuneração dos administradores da Leirisport, EM. Actualização da 
deliberação n.º 128/2006, de 4 de Fevereiro 
DLB N.º 1145/08 | Retirado  

 

12.2. «Dizer em Leiria – Paixão pela Vida: A Alegria de ser Franciscano». Apoio 
logístico e material 
DLB N.º 1146/08 | Presente, pela Senhora Presidente da Câmara, um conjunto de 

solicitações da Fraternidade de Acolhimento Juvenil Vocacional (ENT.2007/28951, 

ENT.2008/12121, ENT.2008/15647 e ENTFE.2008/6209) a propor o estabelecimento de 

uma parceria com o Município de Leiria para a concretização do programa cultural 

«Dizer em Leiria – Paixão pela Vida: A Alegria de ser Franciscano», que decorrerá entre 

os dias 19 e 21 de Setembro de 2008. 
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No âmbito da celebração dos 800 anos da fundação da Ordem Franciscana, que 

decorrerá em 2009, foram pensadas várias iniciativas que visam a preparação deste 

evento. Pretende-se a organização que esta iniciativa seja uma forma clara e directa 

dos franciscanos poderem dizer em Leiria, por toda a Cidade, o que são e como 

procuram viver hoje o seu carisma, tão rico do sentido da «construção da cidade», da 

protecção do ambiente, do respeito pela criação e integridade cívica, moral e ecológica. 

Desejam, ainda, dizer em Leiria, com «espírito renovado e alegre», que é possível viver 

na cidade com espírito de solidariedade, prestando particular atenção aos múltiplos 

problemas que afectam particularmente a juventude. 

O Programa de actividades de “Dizer em Leiria” é o seguinte: 

Sexta-feira (dia 19) 

• Jardim Luís de Camões (este espaço será utilizado como palco principal do 

evento) - Pelas 21h00 será o início da actividade, momento após o qual haverá 

um Teatro sobre a vida de S. Francisco) 

Sábado (dia 20) 

• Praça Rodrigues Lobo - das 9h00 às 18h00 – espaço utilizado como referência 

do dia ou ponto de encontro; 

• Animação de Rua - vários grupos irão representar, por toda a Cidade, o Cântico 

das Criaturas: 

o Sol – espaço à frente do Edifício “O Paço” 

o Lua - espaço à frente do Teatro José Lúcio da Silva 

o Vento – Jardim Luís de Camões (junto da estátua P. Paulo VI) 

o Água - Fonte Luminosa 

o Fogo - espaço exterior do Mercado Santana 

o Terra - Jardim Luís de Camões 

o Perdão - espaço à frente da Rodoviária 

o Morte - espaço junto à entrada doa Praça Rodrigues Lobo 

• Jardim Luís de Camões e zona da estátua P. Paulo VI - Durante a manhã 

realizar-se-á uma feira, em que vários Institutos farão uma exposição do próprio 

carisma. Durante a tarde realizar-se-ão ateliers para crianças, adolescentes e 

jovens 

• Jardim Luís de Camões - 21h00 - Festival Franciscano da Canção) 

• Auditório da Caixa Crédito Agrícola - Mesa redonda 

Domingo (dia 21) 

• Convento da Portela - Celebração da Eucaristia e Encerramento do evento 

De acordo com o solicitado, e considerando o inegável interesse da iniciativa, propõe-se 

que a Câmara Municipal de Leiria coopere na realização desta iniciativa, assegurando o 

apoio logístico necessário, designadamente: 
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• Cedência do palco no Jardim Luís de Camões, durante os dias 19 e 21 de 

Setembro; 

• Fornecimento de energia eléctrica para o palco durante o período de cedência 

do mesmo; 

• Procedimentos internos tendo em vista a aquisição de serviços de som e 

iluminação para o palco durante o período de cedência do mesmo;  

• Empréstimo de 80 cadeiras para a plateia junto ao palco; 

• Empréstimo de uma mesa para a zona do palco; 

• Cedência do quiosque situado no Largo 5 de Outubro de 1910 (Largo Papa 

Paulo VI) entre os dias 17 e 19 de Setembro; 

• Colocação de papeleiras e baldes do lixo e reforço de contentores no Jardim 

Luís de Camões; 

• Cedência de electricidade na Praça Rodrigues Lobo durante o dia 20 de 

Setembro; 

• Colocação de iluminação na Praça Rodrigues Lobo durante o dia 20 de 

Setembro; 

• Procedimentos internos tendo em vista a aquisição de serviços de som para a 

Praça Rodrigues Lobo; 

• Cedência de viatura de apoio à logística do Evento (transporte de equipamentos 

entre o Convento da Portela e os locais dos eventos), bem como a 

disponibilidade do respectivo motorista. A viatura deve ser determinada pelos 

serviços do DEO após verificação dos matérias a transportar, assim como o 

horário em regime de trabalho extraordinário por parte do motorista. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, 

Rubrica 2008-A-150 Diversas Acções, transitando os respectivos processos de 

despesas em cumprimento da Norma de Controlo Interno, pela Secção de Apoio 

Administrativo à Aquisição de Bens e Serviços. 

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

conjugadas da alínea e) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea g) do n.º 2 do artigo 20.º, 

ambas da Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro, e com a 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 Fraternidade 

de Acolhimento Juvenil Vocacional, nos moldes propostos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  
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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 H). 

 

 

 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 
Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. 
Requerente: José Luís Pereira Duarte. Decisão final 
DLB N.º 1147/08 | Pela deliberação n.º 0997 tomada em sua reunião do passado dia 19 

de Julho de 2007, a Câmara Municipal manifestou a sua intenção de indeferir a 

pretensão de José Luís Pereira Duarte, residente na Rua Travessa da Rua da 

Esperança, n.º 46, Monte Agudo, 2425.690 Ortigosa quanto ao pagamento de 

indemnização por danos no valor de €1.273,02, no âmbito de um pedido de 

responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. 

 Notificado em 27 de Julho de 2007, a coberto do ofício n.º 13.687, para efeitos de 

se pronunciar em sede de audiência dos interessados, não veio o requerente, por si ou 

através de representante, dentro do prazo de dez dias úteis que lhe fora fixado, 

apresentar qualquer resposta, não existindo, pois, motivos para que a Câmara 

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

pretensão e consequente arquivamento do processo. 

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

pedido deduzido por José Luís Pereira Duarte, e notificar o requerente da presente 

decisão, nos termos do disposto nos artigos 66.º, alínea a) e 68.º do Código de 

Procedimento Administrativo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
XIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2008 
DLB N.º 1148/08 | Presente a XIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2008 que se consubstancia na 12.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 12.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 10.ª 
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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, deliberou por maioria, com os votos 

de abstenção dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dra. 

Lucinda Caleira e Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista autorizar a XIII 

Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2008, com 

inscrições/reforços no montante de €460.410,00 e diminuições/anulações no montante 

de €457.410,00, e a XII alteração ao Orçamento da Despesa para o presente ano de 

2008, com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €509.020,00 

cada, tal como proposto, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

 

Ponto três 
Remoção de publicidade (decisão final) 
DLB N.º 1149/08 | No seguimento das deliberações tomadas por esta Câmara 

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

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

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

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

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

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

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

afixada sem prévio licenciamento, pelos mesmos motivos constantes das deliberações 

anteriores: 

Registo Entidade 
responsável 

Delib. da int. 
de remoção 

(data) 

Data de 
visita ao 

local 

Tipo de 
Publicidade 

Localização 
da 

Publicidade 
Observ. 

ENT. 
2006/20061 

Banco 
Espírito 
Santo, SA 

2008/05/27 Participação 
dos Fiscais 
Municipais nº 
9357 de 
2008/04/14 

Um anúncio 
luminoso 
monoface;  
Um anúncio 
luminoso biface 

Estrada 
Municipal, nº 
541, 
Parceiros - 
Leiria 

Não 
exerceu o 
direito de 
audição, 
após 
notificação 
da 
intenção 
de ordenar 
a 
remoção, 
pelo ofício 
nº 10514 
de 
2008/06/1
7 

ENT. 
2006/7841 

Domus 
Gomes – 
Mediação 
Imobiliária, 

2008/05/27 2008/07/25 
(Fiscais 
Municipais) 

Anúncio 
luminoso biface 
(monoposte) 

Av. 25 de 
Abril - Leiria 

Não 
exerceu o 
direito de 
audição, 



1294 (58) 
 

 

CMLeiria/Acta n.º 18, de 2008.09.02 
Im-DA-15-09_A00 

 

Lda. após 
notificação 
da 
intenção 
de ordenar 
a 
remoção, 
pelo ofício 
nº 10145 
de 
2008/06/1
2 

ENT. 
2000/29314 

Manuel 
Antunes 
Pereira 

2008/06/11 2008/07/25 
(Fiscais 
Municipais) 

Um anúncio 
luminoso 

Rua Almeida 
Garrett, 10-
12, Leiria 

Não 
exerceu o 
direito de 
audição, 
após 
notificação 
da 
intenção 
de ordenar 
a 
remoção, 
pelo ofício 
nº 10972 
de 
2008/06/2
4 

INT. 
2003/10768 

Flashfoto – 
M. Albino 
Com. 
Fotográfico e 
Vídeo, Lda 

2008/05/27 2008/07/25 
(Fiscais 
Municipais) 

Anúncio 
luminoso 
perpendicular 
biface em forme 
de seta 

R. Cap. 
Mouzinho de 
Albuquerque, 
18/20 - Leiria 

Não 
exerceu o 
direito de 
audição, 
após 
notificação 
da 
intenção 
de ordenar 
a 
remoção, 
pelo ofício 
nº 10149 
de 
2008/06/1
2 

A Câmara, depois de analisar o assunto e no seguimento das anteriores 

deliberações, deliberou por unanimidade ordenar a remoção da publicidade e 

respectivos suportes supra mencionados, no prazo de oito dias, em cumprimento do 

artigo 20.º, n.º 2, alínea a) e 3 do Regulamento Municipal de Publicidade, pelos mesmos 

motivos constantes da anterior deliberação da intenção de ordenar a remoção, uma vez 

que se mantêm afixados sem prévio licenciamento. O não cumprimento dentro do prazo 

fixado, implicará que seja a Câmara a promover a remoção dos mesmos, sendo os 

infractores responsáveis pelo pagamento de todas as despesas ocasionadas, nos 

termos dos n.ºs 4 e 5 do citado artigo 20.º, do mesmo Regulamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto quatro 
VII Regata de Jangadas e limpeza do troço do Rio Lis 
DLB N.º 1150/08 | Presentes, pelo Centro Popular de Cultura e Recreio das Cortes 

(CPCRC), com sede na Rua da Filarmónica, Quinta da Cerca, Cortes, 2410-510 

LEIRIA, os documentos com os números de entrada 12725/08 e 13831/08, através dos 
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quais solicita apoio institucional, logístico e financeiro para a realização das 7.ª edição 

das Jangadas do Lis, este ano subordinada ao tema «Bandas Filarmónicas», no âmbito 

das comemorações dos 130 Anos da Sociedade Artística e Musical Cortesense. 

Considerando que o CPCRC apresentou a respectiva autorização da Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro – CCDRC para a realização da 

prova desportiva, bem como dos trabalhos de limpeza das margens do Rio Lis; 

Considerando que o parecer da DASU – Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos é positivo, atendendo que existe autorização da CCDRC; 

Propõe a Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, Dr.ª Neusa 

Magalhães, a atribuição de um apoio financeiro ao Centro Popular de Cultura e Recreio 

das Cortes, no valor de €3.255,00, para custear as despesas relacionadas com os 

meios técnicos necessários à execução dos trabalhos de limpeza do rio. 

Propõe igualmente a atribuição de apoio logístico ao Centro Popular de Cultura 

e Recreio das Cortes, que se traduzirá na cedência de bancadas para os espectadores  

O apoio financeiro a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano 

para 2008, rubrica 2008-A-218, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3086/08, de 

27 de Agosto. 

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

conferida pela 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 realização da «VII Regata de Jangadas» com 

uma verba no valor de €3.255,00 (três mil, duzentos e cinquenta e cinco euros), bem 

como autorizar o apoio logístico proposto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
Apoio à Associação Cultural e recreativa dos Soutos da Caranguejeira 
DLB N.º 1151/08 | Presente a carta da Associação Cultural e Recreativa dos Soutos da 

Caranguejeira, ENT. 2008/17072, de 24 de Julho, a solicitar um apoio financeiro para 

ajudar às despesas de utilização do Espaço Vip Nascente, sita no Estádio Dr. 

Magalhães Pessoa, no âmbito do lançamento do programa «Aposta Jovem» com a 

realização de um desfile de moda, «Desfile Vero», que pretende dar visibilidade ao 

trabalho e talento dos jovens associados, a ter efeito no próximo dia 6 de Setembro, 

propõe a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, que a Câmara Municipal de Leiria 

atribua um apoio financeiro no valor de €500,00 (quinhentos euros), para ajudar a 

custear referentes à utilização Espaço Vip. 

 A presente despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 3143/08, de 29 de 

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

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

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

18 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de €500,00 

(quinhentos euros) à Associação Cultural e Recreativa dos Soutos da Caranguejeira. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto seis 
Candidatura n.º 00/23860 - Unidades de Acompanhamento e Coordenação (UAC) 
Projecto Global de Urbanismo Comercial referenciado sob os n.º 028/DEC/97, 
025/URBCOM/2004, e 041/URBCOM/2004 - das áreas de intervenção de Leiria, 
Batalha e Porto de Mós. Transferência de verbas. 
DLB N.º 1152/08 | Presente pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, um 

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

Batalha e Porto de Mós (Entfe. 2008/6136), a solicitar transferência de verbas relativas 

a acertos de contas entre o financiamento não elegível assegurado pelo Município e os 

valores aprovados em candidatura, das acções realizadas em Leiria. 

Deste modo, propõe-se a transferência final no valor de €37.919,75 (trinta e sete 

mil, novecentos e dezanove euros e setenta e cinco cêntimos) para a Agência para a 

Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós. 

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

da alínea n) do n.º 1 do artigo 13.º e na alínea a) do n.º 1 do artigo 28.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 transferir para a Agência para a 

Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós, 

o valor de €37.919,75 (trinta e sete mil, novecentos e dezanove euros e setenta e cinco 

cêntimos). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
Processo n.º T – 113/2006 – Reconstrução dos edifícios do ex-RAL 4 na cerca do 
Castelo de Leiria para instalação do Museu de Imagem em Movimento – MIMO. 
Trabalhos a mais a preços de proposta e trabalhos a mais a preços acordados 
DLB N.º 1153/08 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de uma informação do Departamento de Obras Municipais, de 28 de 
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Agosto de 2008, em aditamento à informação datada de 30 de Maio de 2008, que refere 

ter sido detectado um lapso na descrição dos trabalhos a mais. 

Assim, na deliberação de Câmara de 24 de Junho de 2008, onde se lê: 
«trabalhos a mais a preços acordados no valor de €196.620,36 mais IVA», deverá ler-
se: «trabalhos a mais a preços acordados no valor de €165.134,14 mais IVA e trabalhos 

a mais a preços de proposta no valor €31.486,22 mais IVA o que perfaz um total de 

€196.620,36+IVA». 

A Câmara tomou conhecimento e depois de analisar o assunto, deliberou por 
unanimidade: 

a) aprovar e autorizar a referida rectificação que deverá ser trabalhos a mais a 

preços acordados no valor de €165.134,14 mais IVA e trabalhos a mais a preços 

de proposta no valor €31.486,22 mais IVA o que perfaz um total de €196.620,36 

mais IVA; 

b) aprovar a minuta da Adenda ao Contrato n.º19/2008, de 12 de Agosto de 2008, 

de Trabalhos a mais; 

c) autorizar a celebração da respectiva Adenda ao Contrato de Trabalhos a mais. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
Festa da Solidariedade 2008 “Chama da Solidariedade” 
DLB N.º 1154/08 | Presente, pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dra. Neusa Magalhães, a proposta que a seguir se transcreve (Entfe. 6142/2008): 

«Chama da Solidariedade é uma iniciativa da CNIS – Confederação Nacional das 

Instituições de Solidariedade, que tem como objectivo, através das UDIPSS nela 

filiadas, o envolvimento das Instituições, dos seus utentes, dos seus colaboradores e da 

população em geral, na promoção da Festa da Solidariedade. 

A Festa da Solidariedade é um evento de âmbito nacional, que promove o 

encontro de todos quantos se dedicam à Solidariedade. 

Cabe à Chama da Solidariedade percorrer o caminho entre Lisboa e Barcelos, 

atravessando os distritos de Lisboa, Santarém, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto e Braga, 

envolvendo todos os que num gesto solidário quiserem transportar a Chama que 

durante 9 dias representará o empenho solidário do Povo Português. 

Pela UDIPSS/LR – União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade 

Social de Leiria foram presentes os documentos com os números de entrada 17669/08 

e 6142/08, através dos quais solicitam apoio institucional e logístico para a passagem 

da Chama da Solidariedade na cidade de Leiria, no próximo dia 22 de Setembro. 
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De acordo com o solicitado, e considerando o inegável interesse da iniciativa, 

propõe-se que o Município de Leiria coopere na realização desta iniciativa, assegurando 

o apoio logístico necessário, designadamente: 

a) Autorização para a utilização da via pública para o percurso da Chama da 

Solidariedade na cidade, no dia 22 de Setembro, das 11h30 às 12h15, bem como às 

16h30, aquando da continuação do percurso pela Ponte da Europa em direcção à EN 

109 (percurso em anexo). Estas alterações foram fruto de uma reunião de coordenação 

com a Polícia de Segurança Pública, que ficará responsável pelo corte gradual do 

trânsito, assim como pelo seu restabelecimento; 

b) Cedência do palco no Jardim Luís de Camões, das 13h00 às 16h30 (já instalado no 

local para a Semana Europeia da Mobilidade); 

c) Procedimentos internos tendo em vista a abertura de concursos de consulta para 

serviços de som e imagem para o palco;  

d) Cedência de 70 cadeiras para plateia junto ao palco; 

e) Colocação de papeleiras e baldes do lixo, reforço de contentores; 

f) Cedência de 7 mesas para almoço; 

g) Contratação de 3 grupos musicais para acompanhamento da Chama da 

Solidariedade, assegurando o pagamento das despesas inerentes à sua contratação, 

caso haja lugar; 

h) Estacionamento gratuito para os veículos que acompanham a caravana, no 

Mercado de Sant’ana; 

i) Divulgação da iniciativa através dos meios de que a Câmara tiver disponíveis, bem 

como cobertura fotográfica do evento.» 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, 

Rubrica 2008-A-150 Diversas Acções, transitando os respectivos processos de 

despesas, em cumprimento da Norma de Controlo Interno, pela Secção de Apoio 

Administrativo à Aquisição de Bens e Serviços.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos da alínea b) do n.º 6 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

concordar com a proposta acima apresentada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto nove 
Exercício do direito de preferência na alienação da casa n.º 11, sita na Rua Eng.º 
José Frederico Ulrich, Bairro das Almuinhas, freguesia de Marrazes. 
DLB N.º 1155/08 | Presente o requerimento, registado com o n.º ENT 18425/2008, de 

Estevão Oca Grou, na qualidade de proprietário da casa n.º 11, sita na Rua Eng.º José 

Frederico Ulrich, Bairro das Almuinhas, freguesia de Marrazes, no qual requer que a 
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Câmara se pronuncie quanto ao exercício do direito de preferência, na alienação 

daquele imóvel. 

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

a alienação do imóvel acima identificado, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 19.º 

do Decreto-Lei n.º 310/88, de 5 de Setembro, e não exercer o direito de preferência. 

Mais deliberou que o requerente seja advertido para informar a Câmara 

Municipal sobre a identificação do adquirente, no prazo de 30 dias após a celebração da 

escritura, conforme previsto no artigo 20.º do citado diploma legal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 

Encerramento da reunião  

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram quinze horas e quarenta minutos mandando que, de tudo para constar, 

se lavrasse a presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão 

Administrativa, mandei escrever e subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal____________________________________ 
A Chefe da Divisão Administrativa________________________________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 

 

 

 


