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Acta n.º 21/2010 
 

 

 

 

Aos sete dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dez, no Edifício-sede do 

Município de Leiria, sito no Largo da República, desta cidade, reuniu ordinariamente a 

Câmara Municipal de Leiria, tendo estado presentes o Senhor Presidente Raul Castro, 

e os Senhores Vereadores Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes, Maria de Lurdes 

Botelho Machado, Lino Dias Pereira, António Carlos Batista Martinho Gomes, Blandina 

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

Maria de Sousa Gonçalves, Neusa Magalhães, Carlos Manuel Frazão Vitorino e Filipa 

Duarte Vieira Pimenta Alves Esperança.  

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Sandra Reis, Assistente Técnica. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  
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dos Marrazes ....................................................................................................... 20 
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  Período de antes da ordem do dia  

 

 Intervenção do munícipe Senhor Carlos Alberto da S ilva Ferreira 

 

O Senhor Carlos Alberto da Silva Ferreira, bastante agastado, disse que já 

reclamou por diversas vezes sobre um processo que estava nos serviços do Município 

de Leiria acerca de 23 anos sem que ainda tenha uma resposta definitiva sobre o 

mesmo. 

O Senhor Vereador Lino Pereira  começou por dizer que achava que todo o ser 

humano merecia respeito e quando o senhor Carlos Ferreira fora aos serviços do 

Município, situados em S. Romão, todos tentaram tratá-lo o melhor possível, e ainda 

assim o ouvira a tratar mal o seu adjunto, o Eng.º Ricardo Santos. 

Relativamente ao processo em questão, disse que se trata de um processo 

muito complexo e, ao longo destes 23 anos não houve nada que o reclamante 

acrescesse ao referido processo. Porém, referiu que dentro de alguns meses os 

serviços estariam prontos para lançar o procedimento concursal para a demolição. 

O Senhor Presidente  disse que estavam a proceder às diligências necessárias 

para levar a cabo a pretensão desejada, pedindo ao munícipe para aguardar trinta dias. 

 

Intervenção do munícipe Senhor Anjos Fernandes 

 

O Senhor Anjos Fernandes  pediu para que o diálogo fosse honesto, 

transparente e salutar, informando que fora operado aos olhos e que iria precisar de 

ajuda para lhe lerem um texto. 

Começou por referir que na reunião de 13 de Julho, disse que jamais voltaria a 

estar presente nas reuniões da Câmara Municipal, mas infelizmente teve que voltar por 

uma atitude que Câmara Municipal tomou na sua ausência; que considerava uma 

cobardia política. 

O Senhor Presidente  replicou exigindo de imediato e por várias vezes, face aos 

termos que estava a utilizar, um pedido de desculpas sob pena de lhe retirar a palavra 

e colocá-lo fora da sala, onde a princípio o Senhor Anjos Fernandes não aderiu, 

fazendo com que o Senhor Presidente se levantasse e lhe pegasse no braço exigindo 

de novo que pedisse desculpas, o acabou por fazer, motivando o regresso do Senhor 

Presidente ao seu lugar. 

Dando a palavra do Senhor Anjos Fernandes, este referiu que na nota 

justificativa fora referido que o Senhor Presidente, Raul Castro iria estar atento às 

dificuldades sociais, mas reparava que não. Deveriam todos estar sensibilizados mas 

não estavam, passando a explicar: 
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— os SMAS – Serviços Municipalizados de água e Saneamento de Leiria 

emitiam a facturação a dia 20 de cada mês com prazo de pagamento até dia 27 do 

próprio mês. Referindo que os reformados recebiam a dia 15, a 17 ou ao dia 7, quando 

era pelo correio e os serviços davam-se ao luxo de começar a cobrar juros. Apelava 

para alterarem a data de facturação dos SMAS – Serviços Municipalizados de água e 

Saneamento de Leiria e o prazo de pagamento fosse para ser efectuado até ao dia 8 

de cada mês; 

— O Director Municipal da Administração leu um texto, com a autorização 

do senhor Presidente, que o senhor Anjos lhe pedira, em que a Dra. Isabel Damasceno 

realçava alguns aspectos da personalidade do Senhor Anjos Fernandes; 

— pela paixão que tem pela sua terra, na primeira reunião que interveio no dia 

9 de Dezembro, presidida pelo Vice-Presidente Gonçalo Lopes, demonstrou e solicitou 

a todo o executivo, nomeadamente à Senhora Vereadora Blandina Oliveira e ao Senhor 

Vereador António Martinho o desejo de visitarem a freguesia dos Marrazes, para lhes 

mostrar diversas situações que careciam de ser melhoradas, onde todos afirmaram que 

sim, mas até hoje essa visita não fora realizada. Comentou o total desinteresse em 

resolver as situações alertadas por ele. 

Referiu também que na reunião de 9 de Dezembro, foram apresentadas as 

contas que o anterior executivo gastou com as exposições dele, o que considerava 

uma perseguição, e quando questionara se levariam a sua a Seia, responderam que 

não, o que compreendera porque a câmara Municipal gastara dinheiro com a Pista de 

Gelo, na época do Natal. Contudo o que o surpreendera foi não terem apresentado o 

valor gasto pelo então Vereador da Oposição, Raul Castro nas suas viagens ao exterior 

durante oito anos, que gostaria de saber, porque a democracia estava implícita e pelo 

dever de cidadania, o munícipe pode questionar o executivo sobre diversas questões, e 

o executivo não pode agarrar no braço do munícipe e pô-lo na rua. 

— mencionou que o que mais o surpreendera na reunião de 13 de Julho, foi o facto 

de depois dele ter saído da reunião terem apresentado os custos relativos à sua 

exposição no Teatro José Lúcio da Silva, contestando os valores nomeadamente 

do livro de honra e as quantidades dos cartazes; 

— Perguntou ainda o custo da Volta a Portugal em bicicleta no dia 14 de Agosto, 

comentando de seguida que o Senhor Presidente esteve presente quando foi o 

show-off da Volta a Portugal em bicicleta, mas que não comparecera na Festa da 

Nossa Senhora da Encarnação, no dia 16 de Agosto, criando alguma indignação 

no meio eclesiástico. Para ele, o Senhor Presidente tinha por obrigação estar 

presente na referida festa em nome da cidade; 

— considerou vandalismo os eventos realizados quando ocorreu o mundial 2010. 

— De seguida, dirigiu-se à oposição, dizendo que lhes competia fazer o papel deles 

e não deviam permitir que o Presidente da Câmara Municipal agarrasse num 
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munícipe, e que deviam interceder de forma a que os munícipes tivessem 

respostas às perguntas colocadas durante a reunião.  

Convidou os Senhores Vereadores a visitarem com ele, os Marrazes, Nossa Sr.ª da 

Encarnação, zona do Lar St.ª Isabel, para dizerem ao executivo para não gastar 

dinheiro com coisas supérfluas e se preocuparem com a cidade de Leiria. 

Por fim, o Senhor Anjos Fernandes leu os objectivos do Gabinete de Apoio 

Psicossocial. 

Face ao tempo da intervenção decorrido o Senhor Presidente  deu por 

encerrada a intervenção do Senhor Anjos Fernandes, que retaliou dizendo que seria 

bom haver um gabinete de apoio ao executivo porque este não se comportava com 

dignidade. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Carlos Vitorino 

 

I – O Senhor Vereador Carlos Vitorino  congratulou a sugestão dada pela Senhora 

Vereadora Filipa Alves para a desmaterialização das reuniões de Câmara e o executivo 

por realizar a sugestão dada tão prontamente, o que significava que a Câmara 

Municipal quando queria conseguia. 

 

II – O Senhor Vereador Carlos Vitorino disse que se sentia ofendido e incomodado 

como cidadão e como Vereador, não podendo tolerar que as reuniões se realizassem 

sem se constituir um regulamento que fosse posto em prática, um moderador entre 

outros desde que se evitasse este tipo de confrontos. 

Mais referiu que não aceitava que o Senhor Presidente da Câmara Municipal se 

levantasse e fosse à bancada agarrar num munícipe e convidá-lo para a rua nem tão 

pouco que um munícipe, como em outras ocasiões se comportasse de uma forma 

menos adequada, com um tipo de linguagem exagerada. 

Para ele, deveriam se constituir horários, tempos e regras de intervenção para que 

fossem iguais para todos.  

 

III – Relembrou, também, que a sala preparada para as reuniões de Câmara Municipal 

não tinha a acústica adequada para a realização destas. 

 

IV - O Senhor Vereador Carlos Vitorino  pediu para que houvesse um enquadramento 

prévio dos assuntos que os munícipes iriam relatar, para poderem estar a par das 

questões e depois mais tarde questionar como a situação. 
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V - O Senhor Vereador Carlos Vitorino pediu para numa próxima reunião comentarem 

uma obra que está a decorrer no Palácio do Visconde da Barreira, facultassem o 

processo e esclarecessem algumas dúvidas.  

 

Intervenção do Senhor Vereador José Benzinho 

 

I - O Senhor Vereador José Benzinho  subscreveu o que fora dito pelo senhor 

Vereador Carlos Vitorino, achando importante a existência de regras e que fossem do 

conhecimento de todos, designadamente os limites de tempo, que devem ser 

conhecidos antes e não durante a intervenção. 

Relativamente ao convite do Senhor Anjos Fernandes, estava disponível para 

aceitar o convite e dado que o executivo, também ele prometera essa visita, não tinha 

objecção a que se fizesse em conjunto. 

Mais referiu que seria bom que as questões que eram colocadas em sede de 

reunião pelos munícipes, compreendendo também que nem todas são passíveis de 

resposta imediata, deveriam ser respondidas quando são colocadas. Em qualquer das 

circunstâncias, esperava que qualquer pergunta que fosse ali colocada tivesse uma 

resposta em tempo útil. 

 

II - O Senhor Vereador José Benzinho comentou que saíra na comunicação social 

que o Orfeão de Leiria iria utilizar novas instalações este ano lectivo, sitas no Estádio 

Municipal Dr. Magalhães Pessoa, não tendo nenhuma crítica ou comentário, mas na 

última reunião fora presente um apoio financeiro ao Grupo de Teatro O Nariz e ao Te-

Ato, para pagamento de um espaço que iriam arrendar, tendo o Senhor Vereador 

conhecimento de que o Grupo de teatro O Nariz estaria interessado nas instalações do 

estádio municipal. 

Gostaria de conhecer as condições de utilização por parte do Orfeão de Leiria, e 

porque razão estando «O Nariz» interessado não foi contemplado. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Neusa Magalhães 

 

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães  perguntou se o executivo tinha reunido com 

o concessionário para que a compensação do abate de sobreiros fosse aplicada no 

Concelho de Leiria. 

 

Intervenção do Senhor Presidente 

 

I – Em relação ao episódio ocorrido com o munícipe Sr. Anjos Fernandes disse que 

estranhava muito a posição dos senhores Vereadores da Oposição face ao que se 
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passou, dado que estavam presentes na sala duas vereadoras que fizeram parte do 

anterior executivo e que presenciaram uma situação idêntica, com este Senhor que 

tentou agredir um antigo Vereador e até a Senhora Presidente, e foi ele, o actual 

Presidente, que lhe fez frente, originando assim este tipo de contencioso entre as 

partes. 

Mais informou que não tolerava que um Vereador ou outra pessoa, fosse ele quem 

fosse, lhe chamasse cobarde político. Com este tipo de ofensas tinha que retirar a 

palavra, até porque, segundo a lei, quem conduz as reuniões é o Presidente da 

Câmara Municipal. 

Lamentou o tipo de intervenção proferida sobre o que se passara pelos Vereadores 

Carlos Vitorino e José Benzinho e ao contrário daquilo que esperava e que faria, se 

estivesse nesta posição, caso a ofensa fosse para qualquer membro do Executivo, era 

solidarizar-me com a retirada da palavra e a determinação do abandono da sala. 

 

II – Quanto ao problema da falta de acústica da sala das reuniões de Câmara, o 

Senhor Presidente  disse que estas, são as instalações possíveis neste momento para 

a realização das reuniões. 

 

III - O Senhor Presidente  explicou que quem orientava as reuniões da Câmara 

Municipal era o Presidente da mesma, e já neste mandato houvera a necessidade de 

encurtar o tempo de intervenção deste mesmo Senhor e hoje fizera-se o mesmo, 

concedendo-lhe 15 minutos, que aliás foi amplamente ultrapassado. 

Além disso, nos termos da lei compete ao Presidente da Câmara Municipal 

orientar a reunião, sem prejuízo de ser presente um regimento das referidas reuniões. 

 

IV - Relativamente ao Orfeão de Leiria, o Senhor Presidente  explicou que foi feita uma 

proposta à Leirisport, EM no sentido de arrendar uma sala no estádio para desenvolver 

aulas da sua actividade. Mais informou que teria de pedir a informação solicitada para 

transmitir na próxima reunião. 

 

V – O Senhor Presidente  disse que relativamente ao abate dos sobreiros, devolvia a 

pergunta à Senhora Vereadora Neusa Magalhães, isto porque como era sabido este 

projecto tinha anos, e em tempo oportuno deveria ter-se avaliado o que estava em 

corte para serem tomadas as respectivas decisões, o que não aconteceu 

Mais explicou que neste mandato, não houve nenhum projecto para apreciação. A 

avaliação do projecto não fora feita por este executivo nem as negociações com o 

concessionário. 
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O Senhor Vereador Lino Pereira esclareceu que no estudo de impacto ambiental da 

obra que fora entregue em 2008, estava mencionado o abate das árvores e deveria ter 

sido reclamado nessa altura. 

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães solicitou esse estudo para ler. 

 

VI – O Senhor Presidente  disse que o Senhor Vereador Lino Pereira iria recolher toda 

a informação para poder informar. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Carlos Vitorino 

 

O Senhor Vereador Carlos Vitorino  esclareceu que achava e certamente o Senhor 

Presidente também concordava que não competia ao Presidente da Câmara Municipal 

levantar-se e pôr um munícipe na rua, para isso chamava-se um segurança. Não 

competia ao Presidente da Câmara Municipal levantar-se e exaltar-se. Reconheceu 

também que o Senhor Anjos Fernandes vinha vindo a melhorar o comportamento nas 

suas intervenções, mas com um regulamento qualquer desvio será punível de sanção, 

o que importava era definir regras.  

 

Intervenção do Senhor Vereador José Benzinho 

 

I - O Senhor Vereador José Benzinho  também subscreveu o que fora dito pelo 

Senhor Vereador Carlos Vitorino. Mas também disse que o que estava em causa não 

era o passado, em qualquer caso ele olhava para a frente. Acrescentou que não levaria 

tão a peito se lhe chamassem “cobarde político”. Recordou que, enquanto Vereador, 

lhe ameaçaram partir o nariz no decurso de uma reunião de Câmara e o que o Senhor 

Presidente o aconselhara a  colocar o respectivo autor em Tribunal. Hoje o Senhor 

Presidente não teve o mesmo procedimento. 

Por fim, comentou que ninguém gosta de ouvir observações pouco favoráveis, 

reiterando  a importância de serem definir regras, sem que isso retire qualquer 

competência ao Presidente. 

 

II – Relativamente aos espaços para os grupos de teatro, questionou se não seria 

possível a utilização do Cine-Teatro de Monte Real.  

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes  explicou que o Orfeão de Leiria pedira à 

Câmara Municipal uma sala para desenvolver um conjunto de actividades relacionadas 

com a formação musical. A solução do estádio era boa para eles porque era  próxima 

da sede do Orfeão. Houve um acordo onde utilizam um espaço e pagam por essa 

utilização. 
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A questão do Grupo de Teatro O Nariz era mais complexa, este grupo de teatro 

utilizou durante vários anos a antiga sede do Orfeão de Leiria, com o consentimento 

destes, para desenvolver as suas actividades e em determinada altura o Orfeão 

necessitou das instalações e pediu ao Nariz para sair daquele espaço. 

Mais explicou que a solução estava do lado do grupo de teatro em encontrar 

espaços para desenvolverem as suas actividades e portanto foi este o desafio lançado 

ao Nariz. Depois estaremos cá para os ajudar de acordo com as nossas possibilidades, 

daí ter-se encontrado uma forma de financiar com 300 euros/mês para o aluguer do 

espaço que nunca poderá vir a ser dado ao Orfeão de Leiria visto já terem sede 

própria, financiamentos e o ensino ser suportado pelos pais. 

Referiu que tiveram o mesmo raciocínio para o Te-Ato que durante anos nunca 

fora apoiado na renda das instalações. 

Também referiu que se tem ajudado o Nariz quando este necessita, na cedência 

do Teatro Miguel Franco, na cedência da antiga sala de internet para os ensaios, mas 

estas eram soluções temporárias, as soluções futuras têm que ser desenvolvidas por 

eles. 

Relativamente à utilização do Cine-Teatro de Monte Real, este tinha o mesmo 

problema do que o Teatro Miguel Franco, já tinham programação definida e além disso 

o espaço era limitado, não havendo hipóteses de ser compatibilizado. 

O Senhor Presidente  referiu ainda que se fez uma proposta no sentido de 

utilizarem os auditórios do Paço por 3.000 euros/mês, que tripartido daria 1000 

euros/mês para Grupo de Teatro O Nariz, para o Te-Ato e para a Câmara. Esta 

proposta foi submetida aos grupos concluindo-se pela sua inviabilidade face à 

necessidade de espaços para bar e armazéns para guardar material, para além das 

incapacidades financeiras de ambos os grupos. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Lurdes Machado 

 

A Senhora Vereadora Lurdes Machado  comentou que a atitude do Senhor Anjos 

Fernandes não fora tão agressiva em termos físicos, como das últimas vezes, mas 

contudo fez muitas insinuações que foram ofensivas para todos, principalmente a última 

que envolvia o Gabinete de apoio Psicossocial. 

 

 Ordem do dia   

 

DLB N.º 1288/10 |  Presente a acta n.º 9, referente à reunião de 12 de Abril, cuja leitura 

foi dispensada por ter sido previamente distribuída, tendo a Câmara Municipal 

deliberado por maioria  com os votos contra dos Senhores Vereadores José Benzinho, 

Neusa Magalhães, Carlos Vitorino e Filipa Alves, eleitos pelo Partido Social-Democrata 
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e com o voto de abstenção da Senhora Vereadora Isabel Gonçalves, eleita pelo partido 

Social-Democrata, aprovar a sua redacção final. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes , eleito pelo Partido Socialista apresentou 

uma justificação de voto cujo teor se transcreve: 

“A acta n.º 9 da reunião de Câmara de 12 de Abril de 2010, no que se refere à 

discussão e votação do Regulamento da Organização dos Serviços Municipais e 

Organograma, reflecte o que de mais relevante se passou, (como impõe, aliás, o n.º 1 

do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro), dai que seja pertinente sublinhar 

os 4 pontos essenciais do posicionamento político do PSD nessa reunião: 

1. Os Vereadores eleitos na lista do PSD reconheceram a legitimidade política e 

pessoal para a apresentação da proposta de Regulamento, pois decorre de uma 

orientação política do programa eleitoral que mereceu a confiança da maioria 

dos munícipes nas últimas eleições autárquicas, sendo por isso uma opção 

política que não deve ser discutida.  

2. Os Vereadores eleitos na lista do PSD centraram as suas preocupações no 

desaparecimento do organograma do Gabinete de Apoio aos Vereadores. 

3. Na reunião de 12 de Abril os Vereadores eleitos na lista do PSD nada tiveram a 

opor à criação do cargo de Director Municipal, não devendo constituir, segundo 

os Vereadores do PSD, uma preocupação pois é uma opção política legítima do 

executivo. 

4. Na reunião concordaram com a proposta de regulamento desde que este 

incluísse o Gabinete de Apoio aos Vereadores, assim como outras ligeiras 

alterações ou correcções desde que não fossem de conteúdo.  

Pretendem os Vereadores eleitos na lista do PSD que a acta nº 9 inclua a reserva do 

sentido de voto, permitindo assim expurgar o que tinha sido discutido e afirmado no dia 

12 de Abril, podendo desse modo mudar o seu sentido de voto com argumentos que 

contrariam claramente o seu posicionamento político expresso nessa reunião. 

Conforme pode ser confirmado pelo excerto final da gravação da referida reunião, que 

junto se anexa, foi nosso entendimento que as alterações deveriam ser devidamente 

comunicadas e assinaladas ainda no próprio dia da reunião e que caso não 

subsistissem dúvidas em relação a essas modificações o PSD manteria o sentido de 

voto favorável. 

Os Vereadores eleitos na lista do PSD não mencionaram qualquer dúvida ou 

comentário às alterações produzidas ao Regulamento da Organização dos Serviços 

Municipais e Organograma. Por isso, foi com estupefacção que no dia 14 de Abril 

verificámos na declaração de voto enviada pelos Vereadores eleitos na lista do PSD 

que tinham mudado o seu sentido de voto. 

Por esse motivo é que classificamos este acto como abuso de confiança e uma 

traição, só possível de explicar por qualquer bicéfalismo existente ou pela presença 
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obscura de quem quer influenciar, por fora, os actos dos Vereadores eleitos na lista do 

PSD. 

Só assim se compreende que no dia 12 de Abril a criação do cargo de Director 

Municipal não tivesse merecido, por parte dos Vereadores eleitos nas listas do PSD, 

qualquer desaprovação, tendo sido apontado, apenas, o facto de constituir uma 

novidade no novo modelo de organização, sendo uma opção política legítima do 

executivo e no dia 14 de Abril seja a criação desse cargo o principal argumento para 

votarem contra o Regulamento. 

No entanto, com o objectivo de ultrapassar quaisquer dúvidas sobre a 

legalidade do processo de conformação e externação da vontade da Câmara Municipal 

de Leiria, ao aprovar por minuta uma deliberação posteriormente alterada no que toca 

ao sentido de voto ali registado por parte dos seus Vereadores, a Câmara Municipal na 

reunião de 18 de Maio decidiu revogar a deliberação de 12 de Abril e votar novamente 

o Regulamento, encerrando deste modo qualquer equívoco ou contradições. 

Anexo 

Excerto do final da gravação da reunião de Câmara de 12 de Abril de 2010, no que se 

refere ao Regulamento da Organização dos Serviços Municipais e Organograma 

“Sr. Dr. Luciano Rodrigues de Almeida : Penso que podíamos acertar o seguinte: 

Estas questões são puramente de forma, quando houver alteração substancial tem que 

ser sublinhada, (…) desde que não nos suscitassem dúvidas informávamos que não 

suscitavam dúvidas. 

(…) 

Sr. Vice-Presidente : As alterações que estão a ser propostas, quer pela Vereadora 

Blandina, quer pelo Vereador Martinho, serão feitas ainda hoje, (…) e documento será 

ainda hoje reenviado aos Srs Vereadores. Se houver algum motivo que vocês achem 

que não concordam, é uma questão de informar que é uma alteração profunda, o 

sentido de voto não poderá ser aquele. Mas por aquilo que estou aqui a ouvir, são 

questões de pormenor. 

Sr. Dr. Luciano Rodrigues de Almeida : Enviem-nos as alterações introduzidas de 

forma que sejam analisadas. 

Sr. Vice-Presidente : Está bem, irão com uma cor diferente”. 

Gonçalo Lopes 

Vereador » 

Os Senhores Vereadores José Benzinho, Neusa Magalhães, Carlos V itorino 

e Filipa Alves , eleitos pelo Partido Social-Democrata apresentaram uma justificação de 

voto cujo teor se transcreve: 

“Considerando que a maioria persistiu teimosamente na opção consciente de alterar os 

factos ocorridos na reunião de 12 de Abril de 2010; 
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Considerando o texto da declaração de voto, subscrita por todos os vereadores eleitos 

pelo PSD e enviada por e-mail ao Senhor Presidente e a todos os Vereadores, cujo 

texto se dá aqui por integralmente reproduzido; 

Considerando que numa altura em que o Professor Doutor Luciano de Almeida, então 

líder da bancada, já não tem condições para exigir a reposição da verdade, os 

vereadores Neusa Magalhães, José Benzinho, Carlos Vitorino e Filipa Alves eleitos 

pelo PSD, votam contra a acta n.º9 da reunião de 12 de Abril de 2010 e lamentam que 

não sejam respeitadas, pelo executivo da maioria, as posições da oposição, assumidas 

e registadas ao longo deste processo. 

Neusa Magalhães (PSD) 

José Benzinho (PSD) 

Carlos Vitorino (independente) 

Filipa Alves (independente)” 

A Senhora Vereadora Isabel Gonçalves,  eleita pelo Partido Social-Democrata 

apresentou uma justificação de voto cujo teor se transcreve: 

“A abstenção na votação da acta 9, prende-se com a conclusão do ponto 16, porquanto 

no decorrer da discussão do conteúdo deste ponto, ficou subentendida uma 

concordância prévia, mas não ficou explícito a concordância plena, em relação às 

alterações que iriam ser introduzidas no documento em discussão, por se desconhecer 

se se trataria de meras alterações de pormenor ou alterações mais profundas; 

-Acresce que no final da discussão do mesmo ponto, não foi concretizada qualquer 

votação expressa do ponto em causa, razões pelas quais considera não existirem 

condições de votar favoravelmente o conteúdo da acta em que se insere este assunto. 

Isabel Gonçalves” 

*** 

DLB N.º 1289/10 |  Presentes as actas n.ºs 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  e 20 

referentes às reuniões de 20 de Abril, 11 e 18 de Maio, 1, 15 e 29 de Junho, 13 e 27 de 

Julho, e 3, 10 e 24 de Agosto, respectivamente, cuja leitura foi dispensada por terem 

sido previamente distribuídas, tendo a Câmara municipal deliberado por unanimidade  

aprovar as suas redacções finais. 

 

 

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

 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras parti culares  

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 859/05 – Nekob – café-bar, Lda. 

DLB N.º 1290/10  | De NEKOB - CAFÉ-BAR, LDA., com sede na Rua Barão de 

Viamonte, n.º 41, na localidade e freguesia de Leiria, referente ao projecto de 
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arquitectura para alteração de um estabelecimento de bebidas, sito no local supra 

mencionado. 

Foi aprovado um projecto de arquitectura por deliberação da Câmara em sua reunião, 

datada de 2009/02/03, condicionado à apresentação de um projecto de climatização. 

Na sequência da apresentação do referido projecto, foi apresentado um aditamento ao 

projecto de arquitectura. 

A pretensão obteve parecer favorável por parte da Direcção Regional de Cultura do 

Centro (folhas 499 e 500) 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/08/24, constante do 

respectivo processo (folhas 504 e 505), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 26/10 de 30 de 

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no parecer emitido pela Direcção Regional de Cultura do 

Centro – IGESPAR, IP., do cujo conteúdo deve ser transmitido ao requerente; 

2.º cumprir com o disposto nos pareceres emitidos pela Autoridade Nacional de 

Protecção Civil e Autoridade de Saúde; 

3.º cumprir com o disposto no parecer do Governo Civil quanto ao horário de 

funcionamento; 

4.º apresentar no prazo de 6 meses, projecto de climatização de acordo com o último 

aditamento apresentado ao projecto de arquitectura; 

5.º garantir o cumprimento do Código Civil relativamente às propriedades confinantes; 

6.º previamente à emissão do alvará de autorização de utilização, deverá proceder à 

reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a 

obra. 

Mais deliberou informar a firma requerente de que caso pretenda publicidade, deverá 

ser requerido o respectivo licenciamento, junto do Sector de Licenciamentos Diversos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 733/07 – Construções Ribeiro & Ferreira, 

Lda 

DLB N.º 1291/10  | De CONSTRUÇÕES RIBEIRO & FERREIRA, LDA., com sede social 

na Rua da Paz, n.º 52, na localidade de Casal da Cruz, freguesia de Caranguejeira, 

referente ao projecto de arquitectura para construção de edifício de habitação 

unifamiliar e muros de vedação, a situar na Rua do Vale, na localidade de Casais 

Novos, freguesia de Pousos, numa zona definida no Regulamento do Plano Director 

Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 
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No âmbito da localização foi consultado o MDN – Força Aérea que emitiu 

parecer favorável (folha 105). 

O projecto cumpre com os parâmetros urbanísticos definidos no Plano Director 

Municipal. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/08/26, 

constante do respectivo processo (folhas 109 e 110), e face ao disposto no artigo 20.º 

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

26/10, de 30 de Março, e tendo como base o plano municipal de ordenamento do 

território, enquadramento urbanístico e as normas técnicas gerais e específicas de 

construção, nomeadamente as descriminadas nos termos de responsabilidade dos 

técnicos autores dos projectos, e constantes no presente processo de obra, deliberou 

por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar no prazo de seis meses os seguintes projectos de engenharia das 

especialidades: 

1.1. projecto de estabilidade que inclua o projecto de escavação e contenção 

periférica; 

1.2. ficha electrotécnica ou projecto eléctrico aprovado pela CERTIEL; 

1.3. projecto de instalação de gás visado por entidade inspectora; 

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

Municipalizados de Água e Saneamento; 

1.5. projecto de águas pluviais. Mais se refere que caso não exista sistema 

público de recolha de águas pluviais na frente confinante com a via pública, 

quer através de valetas ou manilhamento, deverá prever soluções que 

permitam a condução e recolha das águas no interior da parcela; 

1.6. projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações; 

1.7. projecto de isolamento acústico; 

1.8. projectos de verificação de comportamento térmico; 

1.9. esclarecimento relativo à necessidade de apresentação de projecto de 

climatização de acordo com o Decreto-Lei n.º 79/06, de 4 de Abril; 

1.10. declaração de conformidade regulamentar no âmbito do SCE e face ao 

disposto na Portaria n.º 461/07, de 5 de Junho. 

2.º cumprir com as seguintes condicionantes: 

2.1. ceder faixa de terreno ao domínio público: 

2.1.1. no lado Poente (Rua do Vale) para alargamento do arruamento e 

execução de passeio, devendo para o efeito medir-se 3.25m ao eixo do 

referido arruamento, assim como 1.8m para o passeio;  
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2.1.2. no lado Norte (Travessa do Vale) para alargamento do arruamento e 

execução de passeio, devendo para o efeito garantir os afastamentos 

previstos no processo T-80/2007; 

2.2. no acto de levantamento do alvará de licença de construção deverá 

apresentar caução 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 45.º e 89.º do Regulamento de 

Operações Urbanísticas deste Município, na qual deverá constar a seguinte 

cláusula: “A garantia apresentada não cessará em caso algum sem 

autorização expressa da Câmara Municipal.”; 

2.3. sujeitar-se aos eventuais ajustamentos viários e restantes 

condicionalismos decorrentes das infra-estruturas previstas no âmbito do 

Processo T-80/2007; 

2.4. deve ser garantida a acessibilidade à parcela através de grelha em ferro 

fundido dúctil quando existir valeta em betão ou em calçada, caso não exista 

valeta deve prever o escoamento das águas pluviais de forma a assegurar a 

segurança dos arruamentos; 

2.5. previamente à emissão da autorização de utilização: 

2.5.1. deverá verificar-se a pavimentação da zona de passeio e 

alargamento das vias, 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; 

2.5.2. apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada 

em relação à área a ceder ao domínio público; 

2.6. cumprir com as disposições presentes no Código Civil relativamente às 

propriedades confinantes; 

2.7. caso pretenda a construção de muros confinantes com os arruamentos, 

deverá apresentar o respectivo pedido devidamente instruído nos termos do 

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

pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de Março 

Mais deliberou  dar conhecimento do parecer acima referido. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.3. Processo de obras particulares n.º 203/08 – Imparconstruções – 

Empreendimentos, lda 

DLB N.º 1292/10  | De IMPARCONSTRUÇÕES - EMPREENDIMENTOS, LDA, com 

sede na Rua dos Parceiros, n.º 1165, na localidade e freguesia de Parceiros, referente 

à exposição apresentada em fase de audiência prévia do interessado quanto aos 

motivos que estiveram na origem da proposta de indeferimento do projecto de 

arquitectura para construção de edifício misto destinado a habitação e comércio, com 

demolição do existente, a situar na Rua de S. Tiago, n.º 28, na localidade e freguesia 

de Marrazes. 

A parcela em causa encontra-se inserida numa zona definida no Plano Director 

Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

No âmbito da localização foi consultado o Ministério da Defesa Nacional – Força 

Aérea que emitiu parecer favorável (folha 149). 

O projecto cumpre com os parâmetros urbanísticos definidos no Plano Director 

Municipal.  

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, e considerando que os 

elementos apresentados em sede de audiência prévia do interessado no âmbito do 

Código do Procedimento Administrativo não suprimem a totalidade dos motivos 

indicados na Deliberação de Câmara datada de 2008/07/08, deliberou por  

unanimidade  indeferir o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei 

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

de Setembro, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em reunião de 

2008/07/08 e transmitidos através do oficio n.º 7821/08, datado de 2008/07/17, uma vez 

que: 

1.º considera-se a volumetria do 2.º andar no lado Nascente excessiva, dado que 

não prevê o correcto enquadramento urbanístico em relação às edificações existentes 

no lado Nascente (sendo estes de um único piso), e uma vez que contraria o disposto 

no artigo 59.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativamente à altura 

do edifício em relação à linha de 45º traçada a partir do plano dos edifícios fronteiros; 

2.º o projecto não prevê o alargamento da via do lado Nascente, devendo garantir o 

afastamento mínimo ao eixo do arruamento actualmente existente de 3.00m acrescido 

de 1.5m para passeio; 

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

Edificações Urbanas, nomeadamente: 

3.1. alínea d) do Artigo 69.º, não devendo a largura da sala da Fracção “A” ser 

inferior a metade do cumprimento; 
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3.2. artigo 71.º, uma vez que as cozinhas das fracções “C” e “D” não possuem 

vãos directamente para o exterior, devendo ainda as mesmas serem 

compartimentadas, face ao artigo 66.º do mesmo Regulamento; 

4.º verifica-se ainda que: 

4.1. os alçados não correspondem com o indicado nas plantas, 

nomeadamente no que se refere ao nível do rés-do-chão; 

4.2. não prevê uma ante-câmara entre a garagem n.º 5 e o estabelecimento 

comercial, por motivos de higiene e salubridade, face aos gases provenientes 

dos veículos; 

4.3. a ficha de segurança contra riscos de incêndio não se encontra 

correctamente preenchida, devendo ser apresentada uma ficha para cada 

utilização tipo; 

4.4. não foi apresentado o termo de responsabilidade do autor do projecto de 

arquitectura referente aos últimos elementos apresentados. Mais se refere que 

o termo inicialmente apresentado não refere o cumprimento das normas legais 

e regulamentares aplicáveis, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 220/2008, de 

12 de Novembro (segurança contra risco de incêndios em edifícios) e Decreto-

Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas 

com mobilidade condicionada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 459/08 – Amitei – Associação Amigos 

Mata dos Marrazes 

DLB N.º 1293/10  | De AMITEI-ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA MATA DE 

MARRAZES, INFÂNCIA E TERCEIRA IDADE, com sede em Rua Joaquim Cêa 

Simões, n.º 9, na localidade e freguesia de Marrazes, referente ao pedido de isenção 

da entrega de caução no valor de €10.000,00, para garantia de reposição das infra-

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

declarações apresentadas pela Freguesia de Marrazes, em que se responsabiliza pela 

reposição das mesmas, se necessário (folhas 850, 851 e 1239), sito na Estrada da 

Mata, na localidade de Barros, freguesia de Marrazes. 

Submete-se o assunto à consideração da Excelentíssima Câmara, uma vez que a 

exigência de caução para garantia de reposição de infra-estruturas foi uma decisão 

tomada em reunião de Câmara de 2009/01/20 (folhas 845 e 846).  

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

aceitar o pedido de isenção da entrega de caução no valor de €10.000,00. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.5. Processo de obras particulares n.º 460/09 – EDP Distribuição – Energia, SA 

DLB N.º 1294/10 |  De EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA, SA, com sede na Rua Camilo 

Castelo Branco, n.º 43, concelho de Lisboa, referente ao projecto de arquitectura para 

construção de um edifício destinado a serviços técnico-administrativos e muros, a situar 

no Vale do Mocho, Quinta dos Andrinos, freguesia de Pousos, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Média e Baixa Densidade e cumprindo com os parâmetros urbanísticos definidos no 

mesmo. 

A pretensão obteve pareceres favoráveis por parte da EP – Estradas de 

Portugal, S.A. (folha 98 e 110), EDP (folha 83) e Autoridade de Saúde (folha 87).  

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/08/25, 

constante do respectivo processo (folhas 129 e 130), e face ao disposto no artigo 20.º 

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

26/10, de 30 de Março, e tendo como base o plano municipal de ordenamento do 

território, enquadramento urbanístico e as normas técnicas gerais e específicas de 

construção, nomeadamente as descriminadas nos termos de responsabilidade dos 

técnicos autores dos projectos, e constantes no presente processo de obra, deliberou 

por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

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

projectos de engenharia das especialidades a seguir indicados: 

1.1. parecer favorável emitido pela EP-Estradas de Portugal, S.A. e respectivo 

projecto carimbado, relativamente à construção dos muros de 

vedação/suporte, face ao parecer emitido por esta entidade; 

1.2. projecto de estabilidade que inclua o projecto de escavação e contenção 

periférica; 

1.3. ficha electrotécnica ou projecto de infra-estruturas eléctricas aprovado, 

consoante a potência necessária; 

1.4. projecto de instalação de gás visado por entidade inspectora; 

1.5. projecto de redes prediais de água e esgotos aprovados pelos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento; 

1.6. projecto de drenagem de águas pluviais. Caso não exista sistema público 

de recolha de águas pluviais na frente confinante com a via pública, quer 

através de valetas ou manilhamento, deverá prever soluções que permitam a 

condução e recolha das águas no interior da parcela; 

1.7. projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações;  

1.8. projecto de instalações electromecânicas, incluindo as de transporte de 

pessoas e ou mercadorias; 
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1.9. projecto nos termos do previsto no regime jurídico da segurança contra 

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

Protecção Civil; 

1.10. projecto acústico; 

1.11. projectos para cumprimento do sistema de certificação energética, 

acompanhados da respectiva declaração de conformidade regulamentar 

(quando aplicável), nomeadamente: 

1.11.1. projecto nos termos do RCCTE (Regulamento das Características 

de Comportamento Térmico em Edifícios); 

1.11.2. projecto nos termos do RSECE (Regulamento dos Sistemas 

Energéticos de Climatização em Edifícios); 

1.12. termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador do projecto que 

ateste a compatibilidade entre os vários projectos de especialidade com o 

projecto de arquitectura, elaborado nos termos do previsto no n.º 1 do artigo 

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

conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de Março; 

2.º no acto de levantamento do alvará de licença de construção deverá apresentar 

caução no valor de €15.000,00, 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 45.º e 89.º do Regulamento 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 cumprir com as disposições presentes no Código Civil relativamente às propriedades 

confinantes; 

4.º durante a execução da obra, deverá acautelar-se a eventual interferência com as 

infra-estruturas existentes, devendo o mesmo ser solucionado com as entidades 

respectivas, e a cargo da requerente; 

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

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães referiu que havia um protocolo entre 

a EDP e o Município no sentido de haver uma cedência de espaço, ao que o Senhor 

Presidente respondeu que ainda se mantinha e a empreitada daquela zona já estava 

em fase de adjudicação. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 491/09 – Condomínio do prédio sito na 

Praça Rodrigues Lobo, n.ºs 7,8,9,10,11 e12 e Rua Va sco da Gama, n.ºs 

17,19 e 21 
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DLB N.º 1295/10 | De CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO PRAÇA RODRIGUES LOBO, 

n.ºs 7,8,9,10, 11 e 12 E RUA VASCO DA GAMA, n.ºs 17, 19 e 21, referente ao projecto 

de arquitectura para alterações e conservação de edifício destinado a comércio e 

serviços, sito no local acima referido, inserido no Centro Histórico da Cidade de Leiria, 

em área abrangida pela Zona de Especial de Protecção do Castelo de Leiria e Capela 

de S. Pedro e cumprindo com os parâmetros urbanísticos definidos no Regulamento do 

Plano Director Municipal. 

As alterações propostas ao projecto de arquitectura aprovado por deliberação 

datada de 2009/12/02, limitam-se apenas a alterações aos caixilhos inicialmente 

apresentados, tendo ainda sido objecto de parecer favorável condicionado emitido pelo 

IGESPAR- Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (folhas 285 

e 286). 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/08/25, 

constante do respectivo processo (folhas 294 e 295), uma vez que o pedido tem o 

alvará de obras n.º 400/10 válido até 2010/11/08, e que o Instituto de Gestão do 

Património Arquitectónico e Arqueológico mantém as condições inicialmente impostas e 

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

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 26/10 de 30 de Março, deliberou por  

unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, e autorizar o respectivo licenciamento, mantendo-se todas as condições 

anteriormente impostas e aprovadas por deliberação 2009/12/02, nomeadamente: 

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

aplicáveis; 

2.º colocar no local da obra placa identificativa do técnico responsável pela direcção 

da mesma, conforme previsto no artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de Março; 

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

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

26/10, de 30 de Março; 

4.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

5.º executar apenas obras de conservação, de acordo com o disposto na alínea f) do 

artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de Março, devendo manter as cores e características dos 

materiais existentes; 

6.º cumprir com o disposto no parecer do Instituto de Gestão do Património 

Arquitectónico e Arqueológico, cujo conteúdo deve ser transmitido ao requerente, 

nomeadamente quanto ao ponto n.º 2, no que se refere ao acompanhamento dos 
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trabalhos por arqueólogo, a cargo do dono da obra e devidamente autorizados pelo 

IGESPAR, IP (Condição a constar no alvará de licença de obras); 

7.º apresentar: 

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

modelo disponível no na Internet no site www.cm-leiria.pt.; 

7.2. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direcção da obra, elaborado de acordo com o anexo da Portaria n.º 216-

E/2008 de 3 de Março; 

7.3. declaração do empreiteiro relativa à adjudicação da obra por parte do 

titular da operação urbanística; 

7.4. 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); 

7.5. alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), conforme 

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

(estimativa folha). 

7.6. apólice de seguro a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo1.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; 

7.7. Plano de Segurança e Saúde; 

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

Mais deliberou  informar o condomínio de que caso pretenda publicidade, 

deverá ser requerido o respectivo licenciamento junto do Sector de Licenciamentos 

Diversos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.7 Processo de obras particulares n.º 593/09 – I lídio de Oliveira Gomes  

DLB N.º 1296/10 |  De ILÍDIO DE OLIVEIRA GOMES, residente na Rua do Barreiro, n.º 

53, na localidade de Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de edifício de habitação unifamiliar e muros de vedação, 

em parcela a destacar, a situar no Barreiro, na localidade de Pinheiros, freguesia de 

Marrazes, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como 

Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

O pedido surge no seguimento da declaração de caducidade do acto que 

aprovou o projecto de arquitectura em sede do processo com o n.º 27/07. 

O processo obteve parecer favorável da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (folha 315 e 316) e parecer do Departamento de 

Obras Municipais (folha 256). 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, concordando com a 

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/08/20, 

constante do respectivo processo (folhas 361 e 362), e face ao disposto no artigo 20.º 

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

26/10, de 30 de Março, e tendo como base o plano municipal de ordenamento do 

território, enquadramento urbanístico e as normas técnicas gerais e específicas de 

construção, nomeadamente as descriminadas nos termos de responsabilidade dos 

técnicos autores dos projectos, e constantes no presente processo de obra, deliberou 

por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado a apresentar no prazo de seis meses, o seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela EDPD - DRCTejo e 

Administração da Região Hidrográfica do Centro;  

2.º apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial com ónus de não 

fraccionamento registado, bem como rectificada relativamente à área a ceder ao 

domínio público. 

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

caução no valor de €1.000,00 a fim de garantir a reposição de infra-estruturas públicas 

susceptíveis de virem a ser deterioradas com a construção, de acordo com o 

estabelecido nos artigos 45º e 89º do Regulamento de Operações Urbanísticas do 

Município de Leiria, na qual deverá constar a seguinte cláusula: “A garantia 

apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da Câmara 

Municipal.” 

4.º previamente à emissão da autorização de utilização deverá verificar-se a execução 

do passeio com a largura de 1.5m, assim como efectuar a pavimentação do mesmo e 

do alargamento da via, devendo para o efeito utilizar materiais idênticos aos existentes 

no local e 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; 

Deliberou ainda  informar que relativamente às especialidades apresentadas, as 

mesmas foram analisadas, encontrando-se em conformidade. 

Mais deliberou  informar que, ao abrigo do disposto na alínea h) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aceitar a doação proposta pelo requerente, de uma 

faixa de terreno com 28m2, destinada a alargamento da via e passeios, conforme 

assinalado na folha 260, com vista à integração no domínio público municipal. 

Deliberou ainda  dar conhecimento dos pareceres acima referidos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.8.  Processo de obras particulares n.º 631/09 –  Manuel da Conceição dos 

Santos 

DLB N.º 1297/10 |  De MANUEL DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, residente na Rua da 

Costureira, n.º 47, na localidade de Grácios, freguesia de Colmeias, referente ao 

projecto de arquitectura para legalização de alteração e ampliação de um edifício 

destinado a oficina de automóveis, sito na Rua das Lagoeiras, n.º 218, na localidade de 

Vale Sepal, freguesia de Marrazes, numa zona definida no Regulamento do Plano 

Director Municipal como Área Industrial e cumprindo com os parâmetros urbanísticos 

definidos no mesmo. 

O projecto obteve parecer favorável condicionado da Autoridade de Saúde (folha 52). 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/08/26, 

constante do respectivo processo (folhas 62 e 63), e face ao disposto no artigo 20.º do 

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

26/10, de 30 de Março, e tendo como base o plano municipal de ordenamento do 

território, enquadramento urbanístico e as normas técnicas gerais e específicas de 

construção, nomeadamente as descriminadas nos termos de responsabilidade dos 

técnicos autores dos projectos e constantes no presente processo de obra, deliberou 

por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de seis meses, o seguinte: 

1.1. projecto de estabilidade; 

1.2. projecto de redes prediais de água e esgotos aprovados pelos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento; 

1.3. termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador do projecto que 

ateste a compatibilidade entre os vários projectos de especialidade com o projecto de 

arquitectura, elaborado nos termos do previsto no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 

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

26/2010, de 30 de Março. 

2.º cumprir em obra com: 

2.1. o disposto no parecer emitido pela Autoridade de Saúde; 

2.2. a legislação de carácter ambiental aplicável, nomeadamente a que se 

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

resíduos produzidos; 

Deliberou ainda  informar que, ao abrigo do disposto na alínea h) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aceitar a doação proposta pelo requerente, de uma 

faixa de terreno com 515,00m2, destinada a alargamento da via e passeios, conforme 

assinalado na folha 47, com vista à integração no domínio público municipal, devendo 
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previamente à emissão da autorização de utilização, apresentar Certidão da 

Conservatória do Registo Predial rectificada relativamente à área, com a confrontação 

no lado Nascente rectificada devendo constar caminho público. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 347/10 – Pousamóvel – Industria de 

Carpintaria e Marcenaria, Lda 

DLB N.º 1297/10 |  De POUSAMÓVEL - INDÚSTRIA DE CARPINTARIA E 

MARCENARIA, LDA., com sede social na Travessa do Vinagreiro, na localidade de 

Vinagreiro, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura para alteração e 

ampliação de uma unidade industrial e muros sito no local acima referido. 

O projecto cumpre com os parâmetros urbanísticos definidos no Regulamento 

do Plano Director Municipal. 

O projecto obteve pareceres favoráveis emitidos pela Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (folhas 69,70 e 110) e Direcção 

Regional de Economia do Centro (folha 66). 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/08/24, 

constante do respectivo processo (folhas 114 e 115), e face ao disposto no artigo 20.º 

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

26/10, de 30 de Março, deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura 

da operação urbanística acima referida, condicionado a apresentar, para efeitos de 

licenciamento, e no prazo de seis meses, os seguintes projectos de engenharia das 

especialidades: 

1.º projecto de estabilidade que inclua o projecto de escavação e contenção 

periférica; 

2.º ficha electrotécnica ou projecto de alimentação e distribuição de energia eléctrica, 

quando exigível nos termos da lei; 

3.º projecto de instalação de gás; 

4.º projecto de águas pluviais; 

5.º enquadrar o projecto nos termos do previsto no regime jurídico da segurança 

contra incêndios em edifícios (SCIE); 

6.º projecto acústico; 

7.º enquadrar o projecto nos termos do RCCTE (Regulamento das Características de 

Comportamento Térmico em Edifícios). 

Mais deliberou  dar conhecimento dos pareceres acima referidos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise dos seguintes pedidos de informação 
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1.2.1. Processo de pedido de informação n.º 16/09 –  Otília Santa Faria de Oliveira 

DLB N.º 1298/10 |  Presente, por OTILIA SANTA FARIA DE OLIVEIRA, residente na 

Rua Cidade de Halton, 65,Lote 10 - r/c, Quinta do Seixal, freguesia de Leiria, o pedido 

de informação prévia sobre a viabilidade de realização da operação urbanística, 

consubstanciada na construção de um edifício de habitação colectiva, anexo e muros, 

em prédio sito na localidade de Ruivaqueira, freguesia de Ortigosa. 

A parcela de terreno com 2641 m2, em área exterior à cidade de Leiria, está 

classificada de acordo com o Regulamento do Plano Director Municipal de Leiria: 

• na sua maior parte em Espaço Agrícola em Outros Solos Agrícolas em 

área de transição urbano-rural. 

• no âmbito do PMDFCI – Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º124/2006, de 28 de Junho, com a redacção 

do Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro, insere-se em zona de perigosidade baixa 

e muito baixa. 

A pretensão obteve parecer favorável por parte da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (folha 74). 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/08/25, 

constante do respectivo processo (folhas 76,77,78 e 79), e face ao disposto nos artigos 

14.º e seguintes da subsecção II, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de Março, deliberou por  

unanimidade  deferir o pedido de informação sobre a viabilidade da realização da 

operação urbanística consubstanciada na construção de um edifício de habitação 

colectiva, anexo e muros, em prédio sito na localidade de Ruivaqueira, freguesia de 

Ortigosa, formulado por OTÍLIA SANTA FARIA DE OLIVEIRA,  em sede do processo – 

Pedido de Informação Prévia n.º 16/09, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar o projecto a corresponder ao que foi apreciado em sede de 

Informação Prévia. 

Dando cumprimento ao n.º 3 do artigo 16.º do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação, e nos termos do artigo 17.º, n.º 1 por remissão do n.º 2 do mesmo artigo, o 

procedimento de gestão urbanística subsequente a este pedido é o de comunicação 

prévia, pelo que a apresentação desta, deve ser acompanhada de declaração dos 

autores e coordenador dos projectos, de que a operação urbanística respeita os limites 

constantes da decisão da informação prévia; 

2.º o respectivo beneficiário ter legitimidade, ou a tiver entretanto adquirido, para 

formular o referido pedido; 

3.º o pedido ter sido formulado no prazo de 1 ano e não existir novo quadro legal ou 

regulamentar; 

4.º o projecto de arquitectura a apresentar, instruído com Certidão da Conservatória 
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do Registo Predial com área corrigida face à cedência definida pelo n.º 3 do artigo 67.º 

do Regulamento do Plano Director Municipal (RPDM) e com elementos gráficos e 

escritos dos muros, a cumprirem com os artigos 25.º e 26.º do mesmo regulamento; 

5.º o projecto de arquitectura a apresentar, respeitar o estabelecido no P.D.M., 

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

Agosto, Decreto-Lei n.º 220/2008 de 12 de Novembro e demais legislação aplicável nos 

termos do estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação; 

6.º consoante a proposta de rejeição de efluentes atender, ou não, à apresentação 

da “Licença de Utilização dos Recursos Hídricos” a emitir pela ARHC – Administração 

da Região Hidrográfica do Centro, I.P. 

Mais deliberou  dar conhecimento do parecer emitido pela Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. 

Mais deliberou  transmitir à requerente, o conteúdo da presente deliberação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2.2. Processo de pedido de informação n.º 34/10 –  António Jacinto Gameiro 

DLB N.º 1299/10 |  Presente, por ANTÓNIO JACINTO GAMEIRO, residente na Rua 

Coronel Artur Paiva, n.º 21, na localidade e freguesia de Leiria, o pedido de informação 

prévia sobre a viabilidade de realização da operação urbanística, consubstanciada na 

construção de um edifício de habitação colectiva e muros de vedação, em prédio sito 

na Quinta do Chorão, localidade de São Romão, freguesia de Pousos, pretensão que 

nos termos do Regulamento do Plano Director Municipal em vigor para o concelho de 

Leiria, se insere em zona definida como Área Habitacional ou Residencial de Média 

Densidade, sujeita a plano de pormenor e Área Habitacional ou Residencial de Baixa 

Densidade, de acordo com a cartografia apresentada e respectiva marcação, não tendo 

a mesma, enquadramento no artigo 93.º do regulamento do Plano Director Municipal e 

sujeita a servidão e restrição de utilidade pública, zona de protecção estabelecida pela 

BA5. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2010/08/18, com o seguinte teor: 

Analisado o pedido de viabilidade ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 

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

26/2010 de 30 de Março, verifica-se que: 

1.º o edificado proposto excede o valor máximo de área bruta de construção 

permitido pelo Regulamento do Plano Director Municipal (RPDM) para o local, não 

respeitando o índice de 0,45 previsto no n.º 2 do artigo 94.º com remissão ao artigo 

93.º, na medida em que o terreno se encontra em zona definida no Plano Director 

Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade, sujeitas a 

plano de pormenor; 
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2.º a pretensão é susceptível de afectar a estética e inserção no ambiente urbano 

envolvente, uma vez que apresenta um número total de pisos, superior aos das 

construções existentes no local e estipulados no artigo 47.º do regulamento do PDM, 

em concordância com a definição da alínea m) do artigo 3.º do referido regulamento; 

Ainda, de acordo com o n.º 3 do artigo 55.º, considera-se que face às 

características urbanas daquele território e face à exigência da parcela cadastral 

apresentada, a mesma não permite que a proposta arquitectónica se articule 

isoladamente, no tecido urbano pré-existente; 

3.º no seguimento do exposto no ponto anterior, a pretensão também não cumpre 

com o artigo 59.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

4.º a proposta não garante o cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 67.º, 

relativamente ao número de lugares de estacionamento a criar junto à via pública e 

eventuais cedências para a via pública, atendendo aos alinhamentos e largura exígua 

existentes na Rua da Fonte. 

Em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

indeferimento do pedido nos moldes em que é apresentado, ao abrigo do disposto no 

n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada 

pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro e Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de Março. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/08/18, 

constante do respectivo processo (folhas 22 e 23) e face ao disposto no artigo 20.º do 

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

26/10, de 30 de Março, deliberou por  unanimidade  manifestar a intenção de indeferir 

o pedido de informação sobre a viabilidade da realização da operação urbanística, 

consubstanciada na construção de um edifício de habitação colectiva e muros de 

vedação, em prédio sito na Quinta do Chorão, localidade de São Romão, freguesia de 

Pousos, formulado por ANTÓNIO JACINTO GAMEIRO, em sede do processo – Pedido 

de Informação Prévia n.º 34/10, pelos motivos acima referidos, devendo notificar-se o 

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

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

de indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.3. Processo de pedido de informação n.º 35/10 –  Maria Isabel Pereira de Jesus 

Lopes Pinto 

DLB N.º 1300/10 |  Presente, por MARIA ISABEL PEREIRA DE JESUS LOPES PINTO, 

residente na Rua Comissão de Iniciativa, letra A -1.º direito, na localidade e freguesia 

de Leiria, o pedido de informação prévia sobre a viabilidade de realização da operação 

urbanística consubstanciada na alteração e ampliação de um edifício de habitação 

bifamiliar para edifício de habitação multifamiliar e construção de muros de vedação e 
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suporte, em prédio sito na Avenida Sociedade de Defesa e Propaganda (Avenida 

Marginal), na localidade de Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, pretensão que 

se encontra inserida no aglomerado urbano da Praia do Pedrógão, em zona sujeita a 

Plano de Pormenor (PP) da Frente Marítima e dentro da área de intervenção do POOC 

– Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Ovar - Marinha Grande (Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 142/2000 de 20/10). 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2010/08/26, com o seguinte teor: 

“Analisado o pedido ao abrigo do disposto do Decreto-Lei n.º 555/09 de 16 de 

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

pretensão não é viável na presente data, face ao disposto na alínea m) do artigo 7.º e 

n.º 2 do artigo 63.º do POOC - Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Ovar - 

Marinha Grande, dada a sua localização e características. 

O presente parecer mantém-se válido até que haja revisão do POOC - Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira de Ovar - Marinha Grande, ou aprovação do PP - Plano 

de Pormenor da Frente Marítima, nos quais venham a ser definidas novas regras 

urbanísticas que possam viabilizar a pretensão.” 

Em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o indeferimento do 

pedido.  

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/08/26, 

constante do respectivo processo (folha 27) e face ao disposto no artigo 20.º do 

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

26/10, de 30 de Março, deliberou por  unanimidade  manifestar a intenção de indeferir 

o pedido de informação sobre a viabilidade da realização da operação urbanística, 

consubstanciada na alteração e ampliação de um edifício de habitação bifamiliar para 

edifício de habitação multifamiliar e construção de muros de vedação e suporte, em 

prédio sito na Avenida Sociedade de Defesa e Propaganda (Avenida Marginal), na 

localidade de Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, formulado por MARIA 

ISABEL PEREIRA DE JESUS LOPES PINTO, em sede do processo – Pedido de 

Informação Prévia n.º 35/10, pelos motivos acima referidos, devendo notificar-se a 

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

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

de indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
��������  DEP ARTAME NTO DE OBR AS MUNI CIP AIS  
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2.1. Processo n.º T – 105/2008. Empreitada de “Cons trução de Blocos de Aulas 

para a Escola 1.º Ciclo EB 2/3 Dr. Correia Mateus, Pousos. Aprovação da 

minuta do contrato de trabalhos a mais 

DLB N.º 1301/10 |  Nos termos do artigo 116.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 Março, foi 

presente para aprovação a minuta do contrato, a celebrar entre o município de Leiria e 

a Firma SOTEOL- Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Ldª. no valor de €25.600,17 

+ IVA. 

Os trabalhos foram adjudicados por deliberação de Câmara 2010.07.27 e a referida 

despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 2579 de 2010.07.06  

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por  unanimidade  

aprovar a minuta de contrato e autorizar a celebração do respectivo contrato 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2. Processo n.ºT – 82/2009 Empreitada de “Constru ção da Ponte Pedonal de 

ligação da Rua Tenente Valadim ao Futuro Jardim da Vala Real e ao Largo da 

Antiga Ponte dos três Arcos” - Pedido de devolução de valor pago pelo 

processo de concurso 

DLB N.º 1302/10  | Presente o pedido da empresa BOSOGOL – Construções e Obras 

Públicas SA., da restituição do valor pago pela aquisição do processo de concurso para 

“CONSTRUÇÃO DA PONTE PEDONAL DE LIGAÇÃO DA RUA TENENTE VALADIM 

AO FUTURO JARDIM DA VALA REAL E AO LARGO DA ANTIGA PONTE DOS TRÊS 

ARCOS – LEIRIA“ conforme guia n.º  24378/2009, de 1 de Outubro, no valor de 

€150,00 + IVA, o que perfaz o total de €180,00. 

Face ao exposto e de acordo com o estipulado na alínea c) do artigo 134.º do 

Código dos Contratos Públicos, a empresa em causa tem direito à respectiva devolução 

do valor acima indicado. 

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

autorizar a devolução à empresa BOSOGOL – Construções e Obras Públicas SA., do 

valor pago ao Município de Leiria pela disponibilização das peças do concurso, no 

montante de €150,00 + IVA, o que perfaz o total de €180,00.  

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

3188/10, de 30 Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.3. Processo n.º T – 32/2010. Reconversão do Conve nto de Santo Agostinho. 

Aprovação para adjudicação definitiva 

DLB N.º 1303/10 |  A empreitada em epígrafe, consiste na reabilitação e requalificação 

do Convento de Santo Agostinho. 

O prazo para a execução da mesma é de 300 dias.  
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Presente o processo, acompanhado do relatório preliminar e final do Júri do 

Procedimento com o resultado do Concurso Público, realizado para a execução da 

referida empreitada. 

Apresentaram-se ao concurso público quinze concorrentes, tendo sido o critério 

de adjudicação o de mais baixo preço. 

Assim, tendo em consideração a análise realizada, propõe-se a referida 

adjudicação ao concorrente ACF - ARLINDO CORREIA & FILHOS,SA pelo valor de 

€1.998.000,00 + IVA. 

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

adjudicar a referida empreitada ao concorrente, ACF - ARLINDO CORREIA & 

FILHOS,SA, pelo valor de €1.998.000,00 + IVA. 

Mais deliberou  de acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 126.º do Código 

dos Contratos Públicos, solicitar ao adjudicatário a apresentação dos documentos de 

habilitação no prazo de 10 dias úteis. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 
��������  Depar tamen to  Admin is t ra t i vo  e  F inance i ro  
 

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

3.1.1. Pagamentos 

DLB N.º 1304/10 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento  dos pagamentos autorizados pelo 

Senhor Vice-Presidente, no período de 18 a 31 de Agosto de 2010, correspondente às 

Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 4086, 6588, 6603, 6617, 6619, 6664, 6666, 6694, 

6695, 6718 a 6721, 6723, 6724, 6728, 6806, 6816 a 6824, 6827 a 6832, 6835, 6836, 

6838 a 6843, 6845 a 6868, 6870 a 6883, 6944, 6946, às Ordens de Pagamento de 

Tesouraria n.ºs: 745, 755, 757, 758, 761, 767 a 771, Ordens de Pagamento de Facturas 

n.ºs: 3585, 3765, 4053 a 4057, 4382, 4597, 4661 a 4663, 4665, 4674 a 4676, 4679, 

4708, 4714, 4717, 4719, 4730 a 4735, 4738 a 4741, 4744 a 4751, 4759, 4795 a 4797, 

4805 a 4807, 4824, 4825, 4904, 5215, 5229, 5230, 5239, 5242, 5510, 5512, 5538, 

5540, 5553, 5779, 5935, 5954, 5958 a 5963, 5965, 5967, 5968, 5972 a 5981, 5985 a 

5999, 6001 a 6004, 6006, 6199, 6204, 6293, 6296, 6321, 6322, 6339, 6398, 6399, 6401 

a 6415, 6417 a 6419, 6461, 6499, 6517, 6519, 6539, 6542, 6546, 6547, 6563, 6571, 

6572, 6579, 6585, 6589 a 6602, 6604, 6605, 6609 a 6613, 6618, 6620 a 6644, 6646 a 

6648, 6653 a 6663, 6665, 6667 a 6673, 6675 a 6691, 6693, 6696 a 6704, 6706, 6711, 

6712, 6725 a 6727, 6729, 6730, 6732 a 6754, 6756 a 6785, 6787 a 6805, 6807 a 6815, 
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6825, 6833, 6834, 6837, 6844, 6869, 6884 a 6898, 6900 a 6904, 6909 a 6917, 6919 a 

6926, 6928 a 6943, 6945, 6947 a 6950, 6953 a 6972, no valor total de €2.670.513,50. 

O Senhor Vereador José Benzinho mencionou que como certamente o Senhor 

Presidente se lembrava, houve uma modificação onde estava prevista uma 

transferência de 60 mil euros para as Associações onde o Município tinha 

participações, e na altura, quando questionámos o Senhor Presidente, este disse que 

se referia a quotas às diferentes associações. Agora, porque volta a aparecer um 

pagamento à CIMPL, pergunta se estes pagamentos eram mais quotas. 

O Senhor Presidente  disse que for para a AMLEI tinha a ver com pagamentos 

de projectos. 

O Senhor Vereador José Benzinho  disse que, em qualquer das circunstâncias, 

gostariam de saber quais os compromissos que a Câmara Municipal de Leiria tinha por 

participar nas várias entidades e o que cabia nesses 60 mil euros anteriormente 

transferidos. 

 A segunda questão que o Senhor Vereador José Benzinho comentou foi o 

conjunto de pagamentos referente a mobiliário. Achavam que estes gastos estavam 

associados ao novo edifício, mas os valores eram relativamente elevados, e queria 

acreditar que quando os serviços mudavam de locais levavam o respectivo mobiliário. 

Mais referiu que, em tempos de contenção, poderá haver algum exagero, além 

disso ouvira alguns comentários que não gostara, acima dos nossos interesses 

pessoais, estão os interesses do Município, mas não gostou de ouvir dizer que existia 

um novo-riquismo na Câmara Municipal, e portanto se for verdade ficava preocupado e 

for mentira ficava ofendido. 

Na última reunião, o Senhor Vereador José Benzinho na sequência da questão 

colocada ao Senhor Vereador Gonçalo Lopes sobre a Offsetlis ser fornecedor do 

Município de Leiria, veio num semanário de Leiria cujo título da notícia era «Ramiro 

Antunes em situação regular» do conteúdo da notícia referiu que o próprio Ramiro 

Antunes pedira um parecer jurídico, e que não padecia de qualquer incompatibilidade. 

Mais questionou sobre o que os serviços municipais tinham alguma informação 

sobre esta situação. Gostaria que houvesse resposta dos serviços, desejando que a 

situação fosse regular, mas não podia aceitar que fosse regular só porque o próprio o 

diz. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes  afirmou que no próprio dia da reunião 

passada, 24 de Agosto, fez um pedido à Divisão Jurídica e que infelizmente ainda não 

pudera preparar esse parecer para vir hoje à reunião de Câmara. 

O Senhor Presidente  referiu que se estávamos numa época de «novo-

riquismo», convidaria os Senhores Vereadores a irem ao seu gabinete, explicando que 

todo aquele material era em 2.ª mão e que houve que fazer alterações internas, face à 

transição de pessoal e face ao material existente. 



1557(35) 

CMLeiria/Acta n.º 21, de 2010.09.07 

Im-DA-15-09_A0 

 

 

3.1.2. XVII Modificação ao Orçamento e às Grandes O pções 

DLB N.º 1305/10  | Presente a XVII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2010 que se consubstancia na 17.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 16.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 16.ª 

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

POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 

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

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

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

Vitorino, eleitos pelo Parido Social-Democrata, autorizar a XVII Modificação às Grandes 

Opções do Plano para o presente ano de 2010, com inscrições/reforços e 

diminuições/anulações no montante de €910.378,58 cada, e a XVII alteração ao 

Orçamento da Despesa para o presente ano de 2010, com inscrições/reforços e 

diminuições/anulações no montante de €942.772,39 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. 

 

3.1.3. Extinção de Postos de Cobrança 

DLB N.º 1306/10  | Considerando que os Postos de Cobrança foram criados com o 

fundamento de melhorar de forma continuada os serviços municipais localizados fora 

do Edifício-Sede promovendo a sua aproximação aos utentes e garantir, 

simultaneamente, a segurança e a integridade da informação e a salvaguarda dos 

activos. 

Considerando que se verificou o regresso de alguns serviços ao Edifício-Sede, e que 

em termos de operacionalidade deixou de existir interesse em manter alguns Postos de 

Cobrança propõe-se a anulação dos seguintes Postos de Cobrança, bem como a 

anulação dos respectivos fundos de caixa atribuídos: 

1. Departamento de Obras Municipais – fundo de caixa de €20,00; 

2. Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território – fundo de caixa de €20,00; 

3. Casa dos Pintores – fundo de caixa de €20,00; 

4. Banco Portugal – fundo de caixa de €20,00. 

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

autorizar a anulação dos Postos de cobrança criados para o Departamento de Obras 

Municipais, Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território, Casa dos Pintores e 

Banco Portugal, assim como autorizar a anulação dos respectivos fundos de caixa 

atribuídos no montante de €80,00. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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3.1.4. Fixação das taxas  

a) Derrama 

DLB N.º 1307/10  | A Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é conferida 

pela alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e tendo em 

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

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

para o ano de 2011 sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o 

rendimento das pessoas colectivas (IRC), que corresponde à proporção do rendimento 

gerado na área geográfica do Município de Leiria por sujeitos passivos residentes em 

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

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

território, para reforço da capacidade financeira do Município nas seguintes taxas: 

 - 1,25% para um volume de negócios até €150.000,00; 

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

Mais deliberou submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal na 

sua próxima sessão ordinária. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

b) IMI  

DLB N.º 1308/10 | Presente pelo Senhor Presidente proposta de fixação das taxas do 

Imposto Municipal sobre Imóveis para aplicação no ano de 2011. 

Para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal 

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

a) do n.º 6 do artigo 64.º e para efeitos do disposto na alínea f) do n.º 2 do artigo 53.º, 

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

Assembleia Municipal que fixe as seguintes taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis 

(IMI) para aplicação no ano de 2011: 

1) prédios urbanos [alínea b) do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI] – 0,675% 

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

112.º do CIMI] – 0,375% 

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

Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística do Centro Histórico da Cidade de 

Leiria, conforme delimitação estabelecida no Decreto n.º 15/2001, de 22 de Março 

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

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

taxa efectiva de 0,52%; 

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

taxa efectiva de 0,30%. 
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4) para a área territorial definida pelo perímetro da zona declarada Área 

Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística do Centro Histórico da Cidade de 

Leiria, conforme delimitação estabelecida no Decreto n.º 15/2001, de 22 de Março 

(Diário da República I Série B, n.º 69, pág. 1613) majoração de 30% para os prédios 

urbanos devolutos e/ou degradados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

c) IRS 

DLB N.º 1309/10 | Presente pelo Senhor Presidente uma proposta de fixação da 

percentagem da participação no IRS – Imposto sobre Rendimento de Pessoas 

Singulares dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no território do Município de Leiria 

para os rendimentos do ano 2011. 

Para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 19.º conjugado com o artigo 20.º 

ambos da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais), a Câmara 

Municipal, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, deliberou por maioria  com os votos contra dos Senhores 

Vereadores José Benzinho, Neusa Magalhães, Isabel Gonçalves, Carlos Vitorino e 

Filipa Alves eleitos pelo Partido-Social Democrata propor à Assembleia Municipal a 

fixação de uma taxa de 4% para a Participação variável no IRS para os sujeitos 

passivos com domicílio fiscal no território do Município de Leiria para os rendimentos do 

ano 2011. 

Os Senhores Vereadores José Benzinho, Neusa Magalhães, Carlos Vitorino e Filipa 

Alves, eleitos pelo Partido Social Democrata apresentaram a justificação de voto cujo 

teor se transcreve: 

“Considerando que a redução da percentagem de participação de IRS proposta, para 

além de não responder à promessa eleitoral da maioria eleita, atingirá todos os 

munícipes, de igual modo, independentemente dos seus rendimentos e 

consequentemente terá um efeito mais significativo naqueles que detenham maiores 

rendimentos em detrimento daqueles que tenham menores rendimentos, os 

Vereadores Dra. Neusa Magalhães, Dr. José Benzinho,  Arq. Carlos Vitorino e Dra. 

Filipa Alves , eleitos pelo Partido Social-Democrata votam contra  a proposta de propor 

à Assembleia Municipal a fixação de uma taxa de 4% para a participação variável no 

IRS para os sujeitos passivos com domicílio fiscal no território do Município de Leiria 

para os rendimentos do ano de 2011, com os seguintes fundamentos: 

1. A proposta apresentada conduz a uma redução cega, beneficiando os que têm 

mais rendimentos, sem permitir ajudar cirurgicamente, como uma correcta 

política social exige, os mais vulneráveis à crise que se atravessa; 

2. Em alternativa, seria preferível assumir o compromisso de canalizar o valor da 

receita equivalente à redução da percentagem do IRS para acrescer ao 



1560(38) 

CMLeiria/Acta n.º 21, de 2010.09.07 

Im-DA-15-09_A0 

 

investimento ou à despesa que a Câmara Municipal tem no domínio da Acção 

Social, permitindo assim ajudar efectivamente quem mais precisa. 

Os Vereadores 

José Benzinho 

Neusa Magalhães 

Carlos Vitorino 

Filipa Alves” 

A Senhora Vereadora Isabel Gonçalves, eleita pelo Partido Social-Democrata 

apresentou a justificação de voto cujo teor se transcreve: 

“A redução de participação de IRS proposta é uma medida “cega” que atingirá todos os 

munícipes, de igual modo, independentemente dos respectivos rendimentos, e 

consequentemente terá um efeito mais significativo em termos absolutos naqueles que 

detenham maiores rendimentos em detrimento dos que têm menores rendimentos. 

Constata-se que cada vez mais há maior número de pessoas em situação de 

vulnerabilidade e de pobreza, a que não é excepção o concelho de Leiria. A diminuição 

de receita que esta medida implica, contribuirá, naturalmente, para a redução de 

benefícios no âmbito dos apoios sociais que a Câmara deverá assumir como uma das 

suas prioridades, impossibilitando a ajuda a pessoas e famílias em situação precária e 

que dela necessitam cada vez mais, o que é em minha opinião uma medida 

socialmente desajustada. 

A Vereadora 

Isabel Gonçalves” 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.5. Resumos de tesouraria  

DLB N.º 1310/10 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 31 de Agosto de 

2010 apresentando um Total de Disponibilidades de €5.346.230,28 sendo de 

Operações Orçamentais €4.416.322,77 e de Operações de Tesouraria €929.907,51., 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

 

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

Património 

3.2.1 Concurso Público com publicação internacional  n.º 6/2010. Prestação de 

Serviços para o Ensino da Música no âmbito do Progr ama de Actividades de 

Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Bá sico. Caducidade da 

Adjudicação do lote 6. Ratificação do Despacho prof erido pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, em 26 de Agosto de 2010. 
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DLB N.º 1311/10  | Foi presente o despacho proferido, em 26/08/2010, pelo Senhor 

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

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

“INFORMAÇÃO  

DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO 

Assunto : Concurso Público com publicação internacional n.º 6/2010. Prestação de 

Serviços para o Ensino da Música no âmbito do Programa de Actividades de 

Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico. Caducidade da Adjudicação 

do lote 6.  

Em 18/08/2010, pela Divisão de Aprovisionamento e Património foi prestada 

informação propondo que a Câmara Municipal de Leiria manifestasse, ao abrigo do 

disposto no n.º 1 e n.º 2 do artigo 86.º do Código de Contratos Públicos (CCP), a sua 

intenção de declarar a caducidade do acto de adjudicação do lote 6, que por si havia 

sido praticado na reunião camarária de 03/08/2010, porquanto o adjudicatário “Janela 

Redonda, Lda.” não tinha apresentado os seguintes documentos de habilitação, 

exigidos através do Ofício n.º 11178, de 03/08/2010:  

 - Documento comprovativo em como os titulares dos órgãos sociais de 

administração, direcção ou gerência que se encontram em efectividade de funções, não 

foram condenados por sentença transitada em julgado por qualquer crime que afecte a 

sua honorabilidade profissional, se entretanto não tiver ocorrido a sua reabilitação.  

 - Documento comprovativo em como os titulares dos órgãos sociais de 

administração, direcção ou gerência que se encontram em efectividade de funções, não 

tenham sido condenados por sentença transitada em julgado por algum dos seguintes 

crimes, se entretanto não tiver ocorrido a sua reabilitação:  

 - Participação em actividades de uma organização criminosa, tal como definida no 

n.º 1 do artigo 2.º da Acção Comum n.º 98/773/JAI, do Conselho;  

 - Corrupção, na acepção do artigo 3.º do Acto do Conselho, de 26 de Maio de 

1997, e do n.º 1 do artigo 3.º da Acção Comum n.º 98/742/JAI, do Conselho;  

 - Fraude, na acepção do artigo 1.º da Convenção relativa à Protecção dos 

Interesses Financeiros das Comunidades Europeias;  

 - Branqueamento de capitais, na acepção do artigo 1.º da Directiva n.º 

91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho, relativa à prevenção da utilização do 

sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais.  

Em 18/08/2010, o Senhor Presidente da Câmara Municipal proferiu despacho de 

concordância com a informação anteriormente referida e, em consequência, determinou 

que fosse fixado o prazo de 2 (dois) dias para que o adjudicatário se pronunciasse 

sobre o assunto, por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia, conforme 

disposto no n.º 2, do artigo 86.º do CCP.  
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Em 24/08/2010, a Câmara Municipal de Leiria, em sua reunião, ratificou o despacho 

precedente, 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.  

Devidamente notificado para o efeito, o adjudicatário exerceu o seu direito de audiência 

prévia, tendo alegado, em síntese, que o facto impeditivo do envio do competente 

documento de habilitação em falta não lhe era imputável, pois durante o tempo de que 

dispôs para o efeito foi acometido de um de um problema de saúde. Juntou à sua 

exposição cópia do Registo Criminal da gerente Lídia Susete de Oliveira Domingues, 

atestado médico emitido em 05/08/2010.  

Após a análise da exposição apresentada pelo adjudicatário, bem como dos 

documentos por si apresentados, considera-se que o facto impeditivo que emerge que 

deles emerge lhe é imputável, devendo por conseguinte a Câmara Municipal, enquanto 

o órgão competente para a decisão de contratar, reconhecê-lo como tal e declarar a 

caducidade da adjudicação da proposta apresentada pela entidade “Janela Redonda, 

Lda.”, ao lote 6 nos termos do n.º 1, do artigo 86.º, do CCP.  

Mais se propõe que, nos termos do n.º 4 do mesmo preceito legal, a Câmara Municipal 

de Leiria, enquanto o órgão competente para a decisão de contratar, proceda à 

adjudicação da proposta ao lote 6 da entidade “Atelier de Saberes – Centro de Estudos 

e Explicações, Lda.”, por ser esta a concorrente cuja proposta foi ordenada em lugar 

subsequente à anteriormente referida, nos termos que se segue:  

 - Lote 6 , adjudicado à entidade “Atelier de Saberes – Centro de Estudos e 

Explicações, Lda .”, pelo valor de € 25.646,40 acrescido de IVA à taxa legal, sendo o 

valor por sessão de € 12,48 acrescido de IVA à taxa legal.  

À consideração do Senhor Presidente da Câmara.  

Leiria, 26/08/2010.  

O Chefe de Divisão de Aprovisionamento e Património,  

(Pedro Bernardino)” 

 “DESPACHO  

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

deste meu despacho, e decido:  

 a) Declarar, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º do CCP, a 

caducidade da adjudicação da proposta apresentada pela entidade “Janela Redonda, 

Lda.” ao lote 6; e,  

 b) Adjudicar, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 86.º do CCP, a proposta 

apresentada pela entidade “Atelier de Saberes – Centro de Estudos e Explicações, 

Lda.” ao lote 6; e  

 c) Aprovar, nos termos do n.º 2 do artigo 98.º do CCP as minutas dos respectivos 

contratos.  
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Proceda-se à notificação desta minha decisão ao adjudicatário e aos demais 

concorrentes, nos termos e para os efeitos do preceituado no artigo 77.º do Código dos 

Contratos Públicos (CCP), fixando ao adjudicatário um prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

conforme decorre do n.º 1, da Cláusula 14.ª do respectivo programa de concurso, para 

apresentação dos documentos de habilitação exigidos pelo artigo 81.º do CCP.  

Notifique-se igualmente o adjudicatário para que aceite as minutas dos contratos ou 

sobre elas se pronuncie nos termos do disposto no artigo 101.º e 102.º, ambos do CCP.  

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

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

pena de anulabilidade, conforme determina o n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 

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

Leiria, 26/08/2010.  

O Presidente da Câmara Municipal,  

(Raul Castro)” 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo disposto no n.º 3 do artigo 

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

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

José Benzinho, Neusa Magalhães, Filipa Alves e Carlos Vitorino, eleitos pelo Partido 

Social-Democrata ratificar o teor do despacho acima transcrito proferido, em 26 de 

Agosto de 2010, pelo Senhor Presidente da Câmara, no âmbito do Concurso Público 

com publicação internacional n.º 6/2010. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.2.  Concurso Público com publicação internacion al n.º 7/2010. Prestação de 

Serviços para o Ensino da Actividade Física e Despo rtiva no âmbito do 

Programa de Actividades de Enriquecimento Curricula r no 1.º Ciclo do 

Ensino Básico. Caducidade da Adjudicação dos lotes 1, 7 e 8. Ratificação 

do Despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câm ara Municipal, em 

26 de Agosto de 2010. 

DLB N.º 1312/10  | Foi presente o despacho proferido, em 26/08/2010, pelo Senhor 

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

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

“INFORMAÇÃO  

DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO 

Assunto : Concurso Público com publicação internacional n.º 7/2010. Prestação de 

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

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

Adjudicação dos lotes 1, 7 e 8.  
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Em 18/08/2010, pela Divisão de Aprovisionamento e Património foi prestada 

informação propondo que a Câmara Municipal de Leiria manifestasse, ao abrigo do 

disposto no n.º 1 e n.º 2 do artigo 86.º do Código de Contratos Públicos (CCP), a sua 

intenção de declarar a caducidade do acto de adjudicação dos lotes 1, 7 e 8, que por si 

havia sido praticado na reunião camarária de 03/08/2010, porquanto o adjudicatário 

entidade “Associação de Solidariedade Académico de Leiria”, não tinha apresentado os 

seguintes documentos de habilitação, exigidos através do Ofício n.º 11180, de 

03/08/2010:  

 - Documento comprovativo em como os titulares dos órgãos sociais de 

administração, direcção ou gerência que se encontram em efectividade de funções, não 

foram condenados por sentença transitada em julgado por qualquer crime que afecte a 

sua honorabilidade profissional, se entretanto não tiver ocorrido a sua reabilitação.  

 - Documento comprovativo em como os titulares dos órgãos sociais de 

administração, direcção ou gerência que se encontram em efectividade de funções, não 

tenham sido condenados por sentença transitada em julgado por algum dos seguintes 

crimes, se entretanto não tiver ocorrido a sua reabilitação:  

 - Participação em actividades de uma organização criminosa, tal como definida no 

n.º 1 do artigo 2.º da Acção Comum n.º 98/773/JAI, do Conselho;  

 - Corrupção, na acepção do artigo 3.º do Acto do Conselho, de 26 de Maio de 

1997, e do n.º 1 do artigo 3.º da Acção Comum n.º 98/742/JAI, do Conselho;  

 - Fraude, na acepção do artigo 1.º da Convenção relativa à Protecção dos 

Interesses Financeiros das Comunidades Europeias;  

 - Branqueamento de capitais, na acepção do artigo 1.º da Directiva n.º 

91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho, relativa à prevenção da utilização do 

sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais.  

 - Documento comprovativo de que a(s) pessoa(s) que intervêm no contrato têm 

poderes para tal.  

Em 18/08/2010, o Senhor Presidente da Câmara Municipal proferiu despacho de 

concordância com a informação anteriormente referida, fazendo dela parte integrante 

do mesmo e, em consequência, determinou que fosse fixado o prazo de 2 (dois) dias 

para que o adjudicatário se pronunciasse sobre o assunto, por escrito, ao abrigo do 

direito de audiência prévia, conforme disposto no n.º 2, do artigo 86.º, do CCP.  

Em 24/08/2010, a Câmara Municipal de Leiria, em sua reunião, ratificou o despacho 

precedente, 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 .º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  

Devidamente notificado para o efeito, o adjudicatário não exerceu o seu direito de 

audiência prévia.  

Face ao exposto, propõe-se que, nos termos do n.º 4, do artigo 86.º, do CCP, a 

Câmara Municipal, enquanto órgão competente para a decisão de contratar, declare a 
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caducidade da adjudicação das propostas apresentadas pela entidade “Associação de 

Solidariedade Académico de Leiria” aos lotes 1, 7 e 8 e, em consequência, proceda à 

adjudicação das propostas apresentadas pela entidade “Atelier de Saberes – Centro de 

Estudos e Explicações, Lda.” para os lotes 1, 7 e 8, por ser esta a concorrente cujas 

propostas foram ordenadas em lugar subsequente às anteriormente referidas, conforme 

decorre da deliberação tomada pela Câmara Municipal de Leiria em 03/08/2010.  

Assim, propõe-se que a adjudicação seja feita da forma como se segue:  

- Lote 1 , adjudicado à entidade “Atelier de Saberes – Centro de Estudos e 

Explicações, Lda .”, pelo valor de € 14.914,12 (catorze mil novecentos e catorze euros 

e doze cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal, sendo o valor por sessão de € 12,47 

acrescido de IVA à taxa legal.  

- Lote 7 , adjudicado à entidade “Atelier de Saberes – Centro de Estudos e 

Explicações, Lda .”, pelo valor de € 39.155,80 (trinta e nove mil cento e cinquenta e 

cinco euros e oitenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal, sendo o valor por sessão 

de € 12,47 acrescido de IVA à taxa legal.  

 - Lote 8 , adjudicado à entidade “Atelier de Saberes – Centro de Estudos e 

Explicações, Lda .”, pelo valor de € 27.982,68 (vinte e sete mil novecentos e oitenta e 

dois euros e sessenta e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal, sendo o valor por 

sessão de € 12,47 acrescido de IVA à taxa legal.  

À consideração do Senhor Presidente da Câmara.  

Leiria, 26/08/2010.  

O Chefe de Divisão de Aprovisionamento e Património,  

(Pedro Bernardino)” 

 “DESPACHO 

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

deste meu despacho, e decido:  

 a) Declarar, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º do Código 

dos Contratos Públicos (CCP) a caducidade da adjudicação das propostas 

apresentadas pela entidade “Associação de Solidariedade Académico de Leiria”, aos 

lotes 1, 7 e 8;  

 b) Adjudicar, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 86.º do CCP, as propostas 

apresentadas pela entidade “Atelier de Saberes – Centro de Estudos e Explicações, 

Lda.”, aos lotes 1, 7 e 8; e  

 c) Aprovar, nos termos do n.º 2 do artigo 98.º do CCP as minutas dos respectivos 

contratos.  

Proceda-se à notificação desta minha decisão ao adjudicatário e aos demais 

concorrentes, nos termos e para os efeitos do preceituado no artigo 77.º do Código dos 

Contratos Públicos (CCP), fixando ao adjudicatário um prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
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conforme decorre do n.º 1, da Cláusula 14.ª do respectivo programa de concurso, para 

apresentação dos documentos de habilitação exigidos pelo artigo 81.º do CCP.  

Notifique-se igualmente o adjudicatário para que aceite as minutas dos contratos ou 

sobre elas se pronuncie nos termos do disposto no artigo 101.º e 102.º, ambos do CCP.  

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

em apreço reclama, fica sujeito a ratificação na próxima reunião de Câmara, sob pena 

de anulabilidade, conforme determina o n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

Leiria, 26/08/2010.  

O Presidente da Câmara Municipal,  

(Raul Castro)” 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo disposto no n.º 3 do artigo 

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

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

José Benzinho, Neusa Magalhães, Filipa Alves e Carlos Vitorino, eleitos pelo Partido 

Social-Democrata ratificar o teor do despacho acima transcrito proferido, em 26 de 

Agosto de 2010, pelo Senhor Presidente da Câmara, no âmbito do Concurso Público 

com Publicação Internacional n.º 7/2010. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes esteve ausente aquando a análise e votação 

do presente assunto. 

 

3.2.3. Concurso Público com publicação internaciona l n.º 7/2010. Prestação de 

Serviços para o Ensino da Actividade Física e Despo rtiva no âmbito do 

Programa de Actividades de Enriquecimento Curricula r no 1.º Ciclo do 

Ensino Básico. Caducidade da Adjudicação dos lotes 2, 3 e 5. Ratificação 

do Despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câm ara Municipal em 26 

de Agosto de 2010. 

DLB N.º 1313/10  | Foi presente o despacho proferido, em 26/08/2010, pelo Senhor 

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

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

“INFORMAÇÃO  

DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO 

Assunto : Concurso Público com publicação internacional n.º 7/2010. Prestação de 

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

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

Adjudicação dos lotes 2, 3 e 5.  

Em 18/08/2010, pela Divisão de Aprovisionamento e Património foi prestada 

informação propondo que a Câmara Municipal de Leiria manifestasse, ao abrigo do 
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disposto no n.º 1 e n.º 2 do artigo 86.º do Código de Contratos Públicos (CCP), a sua 

intenção de declarar a caducidade do acto de adjudicação dos lotes 2, 3 e 5, que por si 

havia sido praticado na reunião camarária de 03/08/2010, porquanto o adjudicatário 

“Atlético Clube da Sismaria” não tinha apresentado os seguintes documentos de 

habilitação, exigidos através do Ofício n.º 11181, de 03/08/2010:  

 - Documento comprovativo de que a(s) pessoa(s) que intervêm no contrato têm 

poderes para tal.  

Em 18/08/2010, o Senhor Presidente da Câmara Municipal proferiu despacho de 

concordância com a informação anteriormente referida e, em consequência, determinou 

que fosse fixado o prazo de 2 (dois) dias para que o adjudicatário se pronunciasse 

sobre o assunto, por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia, conforme 

disposto no n.º 2, do artigo 86.º do CCP.  

Em 24/08/2010, a Câmara Municipal de Leiria, em sua reunião, ratificou o despacho 

precedente, 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.  

Devidamente notificado para o efeito, o adjudicatário exerceu o seu direito de audiência 

prévia, tendo alegado, em síntese, que os documentos que havia apresentado 

anteriormente não eram suficientes para demonstrar os poderes da pessoa que iria 

intervir na outorga do contrato e que por tal facto apresentava agora novos documentos 

que entendia serem totalmente esclarecedores da legitimidade do representante 

indicado. Juntou cópia do regulamento interno da associação “Atlético Clube da 

Sismaria”, cópia certificada da acta da Assembleia Geral Extraordinária, de 19/12/1997, 

e cópia certificada da acta Assembleia Geral datada de 10/05/2010.  

O adjudicatário termina a sua exposição referindo que se encontra agora devidamente 

habilitado por considerar que a pessoa designada para o efeito tem poderes para 

intervir na outorga do contrato.  

Após a análise da exposição apresentada pelo adjudicatário, bem como dos 

documentos por si apresentados, considera-se que o facto impeditivo que deles 

emerge lhe é imputável, devendo por conseguinte a Câmara Municipal, enquanto o 

órgão competente para a decisão de contratar, reconhecê-lo como tal e declarar a 

caducidade da adjudicação dos lotes 2, 3 e 5 à entidade “Atlético Clube da Sismaria”, 

nos termos do n.º 4, do artigo 86.º, do CCP.  

Mais se propõe que a Câmara Municipal, em consequência, proceda à adjudicação das 

propostas apresentadas pela entidade “Associação Desportiva cultural e Recreativa do 

Bairro dos Anjos” aos lotes 2 e 3 e à adjudicação da proposta apresentada pela 

entidade “Atelier de Saberes – Centro de Estudos e Explicações, Lda.”ao lote 5, por 

serem estas as concorrentes cujas propostas foram ordenadas em lugar subsequente 

às apresentadas para os lotes 2, 3, e 5 pela entidade “Atlético Clube da Sismaria”, 
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conforme decorre da deliberação tomada pela Câmara Municipal de Leiria em 

03/08/2010.  

Assim, propõe-se que a adjudicação seja feita da forma como se segue:  

 - Lote 2 , adjudicado à entidade “Associação Desportiva Cultural e Recreativa 

do Bairro dos Anjos ”, pelo valor de € 21.505,00 (vinte e um mil quinhentos e cinco 

euros), acrescido de IVA à taxa legal, sendo o valor por sessão de € 11,50 acrescido de 

IVA à taxa legal.  

 - Lote 3 , adjudicado à entidade “Associação Desportiva Cultural e Recreativa 

do Bairro dos Anjos ”, pelo valor de € 43.861,00 (quarenta e três mil oitocentos e 

sessenta e um euros), acrescido de IVA à taxa legal, sendo o valor por sessão de € 

11,50 acrescido de IVA à taxa legal.  

 - Lote 5 , adjudicado à entidade “Atelier de Saberes – Centro de Estudos e 

Explicações, Lda. ”, pelo valor de € 78.361,48 (setenta e oito mil trezentos e sessenta 

e um euros e quarenta e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal, sendo o valor 

por sessão de € 12,47 acrescido de IVA à taxa legal.  

À consideração do Senhor Presidente da Câmara.  

Leiria, 26/08/2010. 

O Chefe de Divisão de Aprovisionamento e Património, 

(Pedro Bernardino)” 

 

“DESPACHO  

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

deste meu despacho, e decido:  

 a) Declarar, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º do CCP a 

caducidade da adjudicação das propostas apresentadas para os lotes 2, 3 e 5 pela 

entidade “Atlético Clube da Sismaria”; e  

 b) Adjudicar, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 86.º do CCP, as propostas 

apresentadas pela entidade “Associação Desportiva cultural e Recreativa do Bairro dos 

Anjos” para os lotes 2 e 3 e as propostas apresentadas pela entidade “Atelier de 

Saberes – Centro de Estudos e Explicações, Lda.” ao lote 5; e  

 c) Aprovar, nos termos do n.º 2 do artigo 98.º do CCP as minutas dos respectivos 

contratos.  

Proceda-se à notificação desta minha decisão aos adjudicatários e aos demais 

concorrentes, nos termos e para os efeitos do preceituado no artigo 77.º do Código dos 

Contratos Públicos (CCP), fixando ao adjudicatário um prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

conforme decorre do n.º 1, da Cláusula 14.ª do respectivo programa de concurso, para 

apresentação dos documentos de habilitação exigidos pelo artigo 81.º do CCP.  

Notifiquem-se igualmente os adjudicatários para que aceitem as minutas dos contratos 

ou sobre elas se pronunciem nos termos do disposto no artigo 101.º e 102.º, ambos do 

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

em apreço reclama, fica sujeito a ratificação na próxima reunião de Câmara, sob pena 

de anulabilidade, conforme determina o n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

Leiria, 26/08/2010.  

O Presidente da Câmara Municipal,  

(Raul Castro)” 

 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo disposto no n.º 3 do artigo 

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

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

José Benzinho, Neusa Magalhães, Filipa Alves e Carlos Vitorino, eleitos pelo Partido 

Social-Democrata ratificar o teor do despacho acima transcrito proferido, em 26 de 

Agosto de 2010, pelo Senhor Presidente da Câmara, no âmbito do Concurso Público 

com Publicação Internacional n.º 7/2010. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes esteve ausente aquando a análise e votação do 

presente assunto. 

 

3.2.4. Concurso Público com publicação internaciona l n.º 7/2010. Prestação de 

Serviços para o Ensino da Actividade Física e Despo rtiva no âmbito do 

Programa de Actividades de Enriquecimento Curricula r no 1.º Ciclo do 

Ensino Básico. Caducidade da Adjudicação do lote 6.  Ratificação do 

Despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara  Municipal, em 26 

de Agosto de 2010. 

DLB N.º 1314/10  | Foi presente o despacho proferido, em 26/08/2010, pelo Senhor 

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

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

“INFORMAÇÃO  

DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO 

Assunto : Concurso Público com publicação internacional n.º 7/2010. Prestação de 

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

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

Adjudicação do lote 6.  

Em 18/08/2010, pela Divisão de Aprovisionamento e Património foi prestada 

informação propondo que a Câmara Municipal de Leiria manifestasse, ao abrigo do 

disposto no n.º 1 e n.º 2 do artigo 86.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), a sua 

intenção de declarar a caducidade do acto de adjudicação do lote 6, que por si havia 

sido praticado na reunião camarária de 03/08/2010, porquanto o adjudicatário entidade 

“Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos”, não tinha 
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apresentado os seguintes documentos de habilitação, exigidos através do Ofício n.º 

11183, de 03/08/2010:  

 - Documento comprovativo em como os titulares dos órgãos sociais de 

administração, direcção ou gerência que se encontram em efectividade de funções, não 

foram condenados por sentença transitada em julgado por qualquer crime que afecte a 

sua honorabilidade profissional, se entretanto não tiver ocorrido a sua reabilitação.  

 - Documento comprovativo em como os titulares dos órgãos sociais de 

administração, direcção ou gerência que se encontram em efectividade de funções, não 

tenham sido condenados por sentença transitada em julgado por algum dos seguintes 

crimes, se entretanto não tiver ocorrido a sua reabilitação:  

 - Participação em actividades de uma organização criminosa, tal como definida no 

n.º 1 do artigo 2.º da Acção Comum n.º 98/773/JAI, do Conselho;  

 - Corrupção, na acepção do artigo 3.º do Acto do Conselho, de 26 de Maio de 

1997, e do n.º 1 do artigo 3.º da Acção Comum n.º 98/742/JAI, do Conselho;  

 - Fraude, na acepção do artigo 1.º da Convenção relativa à Protecção dos 

Interesses Financeiros das Comunidades Europeias;  

 - Branqueamento de capitais, na acepção do artigo 1.º da Directiva n.º 

91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho, relativa à prevenção da utilização do 

sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais.  

 - Documento comprovativo de que a(s) pessoa(s) que intervêm no contrato têm 

poderes para tal.  

Em 18/08/2010, o Senhor Presidente da Câmara Municipal proferiu despacho de 

concordância com a informação anteriormente referida e, em consequência, determinou 

que fosse fixado o prazo de 2 (dois) dias para que o adjudicatário se pronunciasse 

sobre o assunto, por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia, conforme 

disposto no n.º 2, do artigo 86.º, do CCP.  

Em 24/08/2010, a Câmara Municipal de Leiria, em sua reunião, ratificou o despacho 

precedente, 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.  

Devidamente notificado para o efeito, o adjudicatário exerceu o seu direito de audiência 

prévia, tendo alegado, em síntese, que os documentos que havia apresentado 

anteriormente não eram suficientes para demonstrar os poderes da pessoa que iria 

intervir na outorga do contrato e que por tal facto apresentava agora novos documentos 

que entendia serem totalmente esclarecedores da legitimidade do representante 

indicado. Mais alegou que a impossibilidade de obter autorização para requerer os 

certificados de registo criminal, em falta, se ficou a dever ao facto dos membros da 

respectiva Direcção se encontrarem de férias.  

O adjudicatário juntou cópia da convocatória da Assembleia Geral a ter lugar no dia 25 

/08/2010; cópia dos bilhetes de identidade, números de contribuinte e registos criminais 



1571(49) 

CMLeiria/Acta n.º 21, de 2010.09.07 

Im-DA-15-09_A0 

 

de oito dos elementos da Direcção; estatutos da “Associação Desportiva Cultural e 

Recreativa do Bairro dos Anjos” e procuração conferindo poderes a Sílvia Adriana 

Santos Roda para proceder à assinatura digital de toda a documentação necessária 

para concorrer para concorrer ao anúncio de procedimento n.º 2509/2010 – Concurso 

Público Internacional AEC´S para o ano lectivo 2010/2011.  

O adjudicatário termina a sua exposição referindo que se encontra agora devidamente 

habilitado para considerar que a pessoa designada para o efeito tem poderes para 

intervir na outorga do contrato.  

Após a análise da exposição apresentada pelo adjudicatário, bem como dos 

documentos que à mesma juntou, considera-se que o facto impeditivo que deles 

emerge lhe é imputável, devendo por conseguinte a Câmara Municipal, enquanto o 

órgão competente para a decisão de contratar, reconhecê-lo como tal e declarar a 

caducidade da adjudicação das propostas apresentadas pela entidade “Associação 

Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos”, ao lote 6, nos termos do n.º 1, do 

artigo 86.º, do CCP.  

Mais se propõe que a Câmara Municipal, em consequência, proceda, nos termos do 

disposto no n.º 4 do artigo 86.º do CCP, à adjudicação da proposta apresentada pela 

entidade “Atelier de Saberes – Centro de Estudos e Explicações, Lda.” ao lote 6, por 

ser esta a concorrente cuja proposta foi ordenada em lugar subsequente 

imediatamente referida, conforme decorre da deliberação tomada pela Câmara 

Municipal de Leiria em 03/08/2010.  

Assim, propõe-se que a adjudicação seja feita da forma como se segue:  

 - Lote 6 , adjudicado à entidade “Atelier de Saberes – Centro de Estudos e 

Explicações, Lda.”,  pelo valor de € 30.800,90 (trinta mil trezentos e oitocentos euros e 

noventa cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal, sendo o valor por sessão de € 12,47 

acrescido de IVA à taxa legal.  

À consideração do Senhor Presidente da Câmara.  

Leiria, 26/08/2010.  

O Chefe de Divisão de Aprovisionamento e Património,  

(Pedro Bernardino)” 

“DESPACHO 

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

deste meu despacho, e decido:  

 a) Declarar ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º do Código 

dos Contratos Públicos (CCP) a caducidade da adjudicação da proposta apresentada 

pela entidade “Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos” ao lote 

6; e  
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 b) Adjudicar, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 86.º do CCP, a proposta 

apresentada pela entidade “Atelier de Saberes – Centro de Estudos e Explicações, 

Lda.”, ao lote 6; e  

 c) Aprovar, nos termos do n.º 2 do artigo 98.º do CCP a minutas do respectivo 

contrato.  

Proceda-se à notificação desta minha decisão ao adjudicatário e aos demais 

concorrentes, nos termos e para os efeitos do preceituado no artigo 77.º do Código dos 

Contratos Públicos (CCP), fixando ao adjudicatário um prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

conforme decorre do n.º 1, da Cláusula 14.ª do respectivo programa de concurso, para 

apresentação dos documentos de habilitação exigidos pelo artigo 81.º do CCP.  

Notifique-se igualmente o adjudicatário para que aceite a minuta do contrato ou sobre 

ela se pronuncie nos termos do disposto no artigo 101.º e 102.º, ambos do CCP.  

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

em apreço reclama, fica sujeito a ratificação na próxima reunião de Câmara, sob pena 

de anulabilidade, conforme determina o n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

Leiria, 26/08/2010.  

O Presidente da Câmara Municipal,  

(Raul Castro)” 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo disposto no n.º 3 do artigo 

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

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

José Benzinho, Neusa Magalhães, Filipa Alves e Carlos Vitorino, eleitos pelo Partido 

Social-Democrata ratificar o teor do despacho acima transcrito proferido, em 26 de 

Agosto de 2010, pelo Senhor Presidente da Câmara, no âmbito do Concurso Público 

com Publicação Internacional n.º 7/2010. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes esteve ausente aquando a análise e votação 

do presente assunto. 

 

3.2.5. Concurso Público com publicação internaciona l n.º 8/2010. Prestação de 

Serviços para o Ensino do Inglês no âmbito do Progr ama de Actividades 

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

da Adjudicação dos lotes 2, 6 e 8. Ratificação do D espacho proferido pelo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, em 26 de Ago sto de 2010. 

DLB N.º 1315/10  | Foi presente o despacho proferido, em 26/08/2010, pelo Senhor 

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

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

“INFORMAÇÃO  

DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO  
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Assunto : Concurso Público com publicação internacional n.º 8/2010. Prestação de 

Serviços para o Ensino do Inglês no âmbito do Programa de Actividades de 

Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico. Caducidade da Adjudicação 

dos lotes 2, 6 e 8.  

Em 18/08/2010, pela Divisão de Aprovisionamento e Património foi prestada 

informação propondo que a Câmara Municipal de Leiria manifestasse, ao abrigo do 

disposto no n.º 1 e n.º 2 do artigo 86.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), a sua 

intenção de declarar a caducidade do acto de adjudicação aos lotes 2, 6 e 8, que por si 

havia sido praticado na reunião camarária de 03/08/2010, porquanto o adjudicatário 

“Janela Redonda, Lda.” não tinha apresentado os seguintes documentos de habilitação, 

exigidos através do Ofício n.º 11203, de 03/08/2010:  

 - Documento comprovativo em como os titulares dos órgãos sociais de 

administração, direcção ou gerência que se encontram em efectividade de funções, não 

foram condenados por sentença transitada em julgado por qualquer crime que afecte a 

sua honorabilidade profissional, se entretanto não tiver ocorrido a sua reabilitação.  

 - Documento comprovativo em como os titulares dos órgãos sociais de 

administração, direcção ou gerência que se encontram em efectividade de funções, não 

tenham sido condenados por sentença transitada em julgado por algum dos seguintes 

crimes, se entretanto não tiver ocorrido a sua reabilitação:  

 - Participação em actividades de uma organização criminosa, tal como definida no 

n.º 1 do artigo 2.º da Acção Comum n.º 98/773/JAI, do Conselho;  

 - Corrupção, na acepção do artigo 3.º do Acto do Conselho, de 26 de Maio de 

1997, e do n.º 1 do artigo 3.º da Acção Comum n.º 98/742/JAI, do Conselho;  

 - Fraude, na acepção do artigo 1.º da Convenção relativa à Protecção dos 

Interesses Financeiros das Comunidades Europeias;  

 - Branqueamento de capitais, na acepção do artigo 1.º da Directiva n.º 

91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho, relativa à prevenção da utilização do 

sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais.  

Em 18/08/2010, o Senhor Presidente da Câmara Municipal proferiu despacho de 

concordância com a informação anteriormente referida e, em consequência, determinou 

que fosse fixado o prazo de 2 (dois) dias para que o adjudicatário se pronunciasse 

sobre o assunto, por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia, conforme 

disposto no n.º 2, do artigo 86.º, do CCP.  

Em 24/08/2010, a Câmara Municipal de Leiria, em sua reunião, ratificou o despacho 

precedente, 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.  

Devidamente notificado para o efeito, o adjudicatário exerceu o seu direito de audiência 

prévia, tendo alegado, em síntese, que o facto impeditivo do envio do competente 

documento de habilitação em falta não lhe era imputável, pois durante o tempo de que 



1574(52) 

CMLeiria/Acta n.º 21, de 2010.09.07 

Im-DA-15-09_A0 

 

dispôs para o efeito foi acometido de um de um problema de saúde. Juntou à sua 

exposição cópia do Registo Criminal da gerente Lídia Susete de Oliveira Domingues, 

atestado médico emitido em 05/08/2010.  

Após a análise da exposição apresentada pelo adjudicatário, bem como dos 

documentos que a ela juntou, considera-se que o facto impeditivo que emerge que 

deles emerge lhe é imputável, devendo por conseguinte a Câmara Municipal, enquanto 

o órgão competente para a decisão de contratar, reconhecê-lo como tal e declarar a 

caducidade da adjudicação das propostas apresentadas pela entidade “Janela 

Redonda, Lda.”, aos lotes 2, 6 e 8 nos termos do n.º 1, do artigo 86.º, do CCP.  

Mais se propõe que a Câmara Municipal, em consequência, proceda, nos termos do 

disposto no n.º 4 do artigo 86.º do CCP, à adjudicação das propostas apresentadas 

pela entidade “Atelier de Saberes – Centro de Estudos e Explicações, Lda.”, aos lotes 

aos lotes 2, 6 e 8, por ser esta a concorrente cujas propostas foram ordenadas em 

lugar subsequente às anteriormente referidas, conforme decorre da deliberação tomada 

pela Câmara Municipal de Leiria em 03/08/2010.  

Assim, propõe-se que a adjudicação seja feita da forma como se segue:  

 - Lote 2 , adjudicado à entidade “Atelier de Saberes – Centro de Estudos e 

Explicações , Lda .”, pelo valor de € 23.337,60 (vinte e três mil trezentos e trinta e sete 

euros e sessenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal, sendo o valor por sessão de 

€ 12,48 acrescido de IVA à taxa legal.  

 - Lote 6 , adjudicado à entidade “Atelier de Saberes – Centro de Estudos e 

Explicações, Lda. ”, pelo valor de € 25.646,40 (vinte e cinco mil seiscentos e quarenta 

e seis euros e quarenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal, sendo o valor por 

sessão de € 12,48 acrescido de IVA à taxa legal.  

 - Lote 8 , adjudicado à entidade “Atelier de Saberes – Centro de Estudos e 

Explicações, Lda .”, pelo valor de € 37.801,92 (trinta e sete mil oitocentos e um euros e 

noventa e dois cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal, sendo o valor por sessão de € 

12,48 acrescido de IVA à taxa legal.  

À consideração do Senhor Presidente da Câmara.  

Leiria, 26/08/2010.  

O Chefe de Divisão de Aprovisionamento e Património,  

(Pedro Bernardino)” 

“DESPACHO  

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

deste meu despacho, e decido:  

 a) Declarar, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º do CCP, a 

caducidade da adjudicação das propostas apresentadas pela entidade “Janela 

Redonda, Lda.” aos lotes 2, 6 e 8; e  
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 b) Adjudicar, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 86.º do CCP, as propostas 

apresentadas pela entidade “Atelier de Saberes – Centro de Estudos e Explicações, 

Lda.” aos lotes 2, 6 e 8;e  

 c) Aprovar, nos termos do n.º 2 do artigo 98.º do CCP, as minutas dos respectivos 

contratos.  

Proceda-se à notificação desta minha decisão ao adjudicatário e aos demais 

concorrentes, nos termos e para os efeitos do preceituado no artigo 77.º do Código dos 

Contratos Públicos (CCP), fixando ao adjudicatário um prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

conforme decorre do n.º 1, da Cláusula 14.ª do respectivo programa de concurso, para 

apresentação dos documentos de habilitação exigidos pelo artigo 81.º do CCP.  

Notifique-se igualmente o adjudicatário para que aceite as minutas dos contratos ou 

sobre elas se pronuncie nos termos do disposto no artigo 101.º e 102.º, ambos do CCP.  

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

em apreço reclama, fica sujeito a ratificação na próxima reunião de Câmara, sob pena 

de anulabilidade, conforme determina o n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

Leiria, 26/08/2010.  

O Presidente da Câmara Municipal,  

(Raul Castro)” 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo disposto no n.º 3 do artigo 

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

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

José Benzinho, Neusa Magalhães, Filipa Alves e Carlos Vitorino, eleitos pelo Partido 

Social-Democrata ratificar o teor do despacho acima transcrito proferido, em 26 de 

Agosto de 2010, pelo Senhor Presidente da Câmara, no âmbito do Concurso Público 

com Publicação Internacional n.º 8/2010. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes esteve ausente aquando a análise e votação do 

presente assunto. 

 

3.2.6. Concurso Público n.º 11/2010 – Contratualiza ção do Serviço de 

Acompanhamento do Fornecimento de Refeições Escolar es e Componente 

de Apoio às Famílias do Pré-escolar. Caducidade da Adjudicação dos lotes 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10. Ratificação do Des pacho proferido pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, em 26 de Agosto de 2010. 

DLB N.º 1316/10  | Foi presente o despacho proferido, em 26/08/2010, pelo Senhor 

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

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

“INFORMAÇÃO  
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DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO 

Assunto : Concurso Público n.º 11/2010 – Contratualização do Serviço de 

Acompanhamento do Fornecimento de Refeições Escolares e Componente de Apoio 

às Famílias do pré-escolar. Caducidade da Adjudicação dos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, e 10. 

Em 18/08/2010, pela Divisão de Aprovisionamento e Património foi prestada 

informação propondo que a Câmara Municipal de Leiria manifestasse, ao abrigo do 

disposto no n.º 1 e n.º 2 do artigo 86.º do Código de Contratos Públicos (CCP), a sua 

intenção de declarar a caducidade do acto de adjudicação dos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, e 10, que por si havia sido praticado na reunião camarária de 03/08/2010, porquanto 

o adjudicatário “Associação de Solidariedade Académico de Leiria” não tinha 

apresentado os seguintes documentos de habilitação, exigidos através do Ofício n.º 

11192, de 03/08/2010: 

 Documento comprovativo em como os titulares dos órgãos sociais de 

administração, direcção ou gerência que se encontram em efectividade de funções, não 

foram condenados por sentença transitada em julgado por qualquer crime que afecte a 

sua honorabilidade profissional, se entretanto não tiver ocorrido a sua reabilitação. 

 Documento comprovativo em como os titulares dos órgãos sociais de 

administração, direcção ou gerência que se encontram em efectividade de funções, não 

tenham sido condenados por sentença transitada em julgado por algum dos seguintes 

crimes, se entretanto não tiver ocorrido a sua reabilitação: 

 Participação em actividades de uma organização criminosa, tal como definida no 

n.º 1 do artigo 2.º da Acção Comum n.º 98/773/JAI, do Conselho;  

 Corrupção, na acepção do artigo 3.º do Acto do Conselho, de 26 de Maio de 

1997, e do n.º 1 do artigo 3.º da Acção Comum n.º 98/742/JAI, do Conselho;  

 Fraude, na acepção do artigo 1.º da Convenção relativa à Protecção dos 

Interesses Financeiros das Comunidades Europeias;  

 Branqueamento de capitais, na acepção do artigo 1.º da Directiva n.º 

91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho, relativa à prevenção da utilização do 

sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais. 

 Documento comprovativo  de que a(s) pessoa(s) que intervêm no contrato têm 

poderes para tal. 

Em 18/08/2010, o Senhor Presidente da Câmara Municipal proferiu despacho 

de concordância com a informação anteriormente referida, fazendo dela parte 

integrante do mesmo e, em consequência, determinou que fosse fixado o prazo de 2 

(dois) dias para que o adjudicatário se pronunciasse sobre o assunto, por escrito, ao 

abrigo do direito de audiência prévia, conforme disposto no n.º 2, do artigo 86.º do 

CCP. 
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Em 24/08/2010, a Câmara Municipal de Leiria, em sua reunião, ratificou o 

despacho precedente, 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. 

Devidamente notificado para o efeito, o adjudicatário não exerceu o seu direito 

de audiência prévia. 

Face ao exposto, propõe-se que, nos termos do n.º 1, do artigo 86.º do CCP, a 

Câmara Municipal de Leiria, enquanto órgão competente para a decisão de contratar, 

declare a caducidade da adjudicação das propostas apresentadas pela entidade 

“Associação de Solidariedade Académico de Leiria” aos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 

10. 

Mais se propõe que, nos termos do n.º 4 do mesmo preceito legal, a Câmara 

Municipal de Leiria, enquanto órgão competente para a decisão de contratar, proceda à 

adjudicação das propostas aos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 à entidade 

“Plena.mente – Eventos e Serviços Educativos, Lda.”, por ser esta a concorrente cujas 

propostas foram ordenadas em lugar subsequente àquelas, nos termos que se segue: 

 Lote 1  pelo valor de €8.293,32, (oito mil duzentos e noventa e três euros e trinta 

e dois cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal; 

 Lote 2  pelo valor € 8.119,37, (oito mil cento e dezanove euros e trinta e sete 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal; 

 Lote 3  pelo valor de € 4.209,38 (quatro mil duzentos e nove euros e trinta e oito 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal; 

 Lote 4  pelo valor de € 8.133,62 (oito mil cento e trinta e três euros e sessenta e 

dois cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal; 

 Lote 5  pelo valor de € 7.757,17 (sete mil setecentos e cinquenta e sete euros e 

dezassete cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal; 

 Lote 6  pelo valor de € 23.401,88 (vinte e três mil e quatrocentos e um euros e 

oitenta e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal; 

 Lote 7  pelo valor de € 24.576,75 (vinte e quatro mil quinhentos e setenta e seis 

euros e setenta e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal; 

 Lote 8  pelo valor de € 44.487,54 (quarenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e 

sete euros e cinquenta e quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal; 

 Lote 9  pelo valor de € 20.565,60 (vinte mil quinhentos e sessenta e cinco euros 

e sessenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal. 

 Lote 10  pelo valor de € 22.873,05 (vinte e dois mil oitocentos e setenta e três 

euros e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal. 

À consideração do Senhor Presidente da Câmara.  
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Leiria, 26/08/2010.  

O Chefe de Divisão de Aprovisionamento e Património,  

(Pedro Bernardino)” 

“DESPACHO 

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

deste meu despacho, e decido: 

a) Declarar a caducidade da adjudicação das propostas apresentadas para os 

lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 da entidade “Associação de Solidariedade 

Académico de Leiria”, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º 

do Código de Contratos Públicos (CCP); e 

b) Adjudicar, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 86.º do CCP, as propostas 

apresentadas para os lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, da entidade 

“Plena.mente – Eventos e Serviços Educativos, Lda.”; e  

c) Aprovar, nos termos do n.º 2 do artigo 98.º do CCP, as minutas dos respectivos 

contratos.  

Proceda-se à notificação desta minha decisão ao adjudicatário e aos demais 

concorrentes, nos termos e para os efeitos do preceituado no artigo 77.º do Código dos 

Contratos Públicos (CCP), fixando ao adjudicatário um prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

conforme decorre do n.º 1, da Cláusula 14.ª do respectivo programa de concurso, para 

apresentação dos documentos de habilitação exigidos pelo artigo 81.º do CCP.  

Notifique-se igualmente o adjudicatário para que aceite as minutas dos contratos ou 

sobre elas se pronuncie nos termos do disposto no artigo 101.º do CCP.  

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

em apreço reclama, fica sujeito a ratificação na próxima reunião de Câmara, sob pena 

de anulabilidade, conforme determina o n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

Leiria, 26/08/2010.  

O Presidente da Câmara Municipal,  

(Raul Castro)” 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo disposto no n.º 3 do artigo 

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

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

José Benzinho, Neusa Magalhães, Filipa Alves e Carlos Vitorino, eleitos pelo Partido 

Social-Democrata ratificar o teor do despacho acima transcrito proferido, em 26 de 

Agosto de 2010, pelo Senhor Presidente da Câmara, no âmbito do Concurso Público 

n.º 11/2010. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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3.2.7. Concurso Público com Publicação Internaciona l n.º 6/2010. Anúncio do 

Procedimento n.º 2510/2010. Notificação da decisão relativa ao Recurso 

Hierárquico apresentado pela concorrente “Espalha I deias – Actividades 

de Tempos Livres, Ld.ª”, tomada nos termos do artig o 274.º do Código dos 

Contratos Públicos. Ratificação do Despacho proferi do pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, em 26 de Agosto de 2010. 

DLB N.º 1317/10  | Foi presente o despacho proferido, em 26/08/2010, pelo Senhor 

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

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

“Despacho 

Assunto:  Recurso hierárquico apresentado pela concorrente “Espalha Ideias – 

Actividades de Tempos Livres, Ld.ª”, no âmbito do Concurso Público com publicação 

internacional n.º 6/2010. Anúncio do Procedimento n.º 2510/2010.  

Após o decurso do prazo para o exercício do direito de audiência fixado no artigo 273.º 

do Código dos Contratos Públicos (CCP), e não se tendo pronunciado os concorrentes, 

não obstante a sua devida notificação para o efeito, sobre o teor do meu despacho 

proferido em 17 de Agosto de 2010, o qual foi ratificado pela Câmara Municipal, em sua 

reunião de 24 de Agosto de 2010, decido, nos termos do artigo 274.º do CCP e ao 

abrigo do disposto nas alíneas a) e d) do artigo 173.º do Código do Procedimento 

Administrativo, por força do preceituado no n.º 1 do artigo 267.º do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 19 de Janeiro, alterado, 

rejeitar o recurso hierárquico interposto pela recorrente “Espalha Ideias – Actividades 

de Tempos Livres, Ld.ª”, com fundamento na ausência de competência do órgão 

recorrido para a sua reapreciação e na extemporaneidade de que enferma e, ainda, 

com os fundamentos de facto e de direito constantes da informação jurídica n.º 

171/2010, cujo teor foi já transmitido à recorrente e a todos os concorrentes mediante o 

ofício que lhes foi dirigido em 17 de Agosto de 2010. 

Nestes termos, notifique-se a recorrente e os demais os concorrentes do teor deste 

meu despacho, ao abrigo do disposto no artigo 66.º e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo. 

Tendo em conta as circunstâncias excepcionais e urgentes que exigiram este meu 

despacho, sujeite-se o mesmo a ratificação na próxima reunião da Câmara Municipal, 

conforme determina o n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

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

Leiria, 26 de Agosto de 2010. O Presidente da Câmara Municipal de Leiria | (Raul 

Castro)” 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo disposto no n.º 3 do artigo 

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

Janeiro, deliberou por maioria com os votos de abstenção dos Senhores Vereadores 
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José Benzinho, Neusa Magalhães, Filipa Alves e Carlos Vitorino, eleitos pelo Partido 

Social-Democrata ratificar o teor do despacho acima transcrito proferido, em 26 de 

Agosto de 2010, pelo Senhor Presidente da Câmara, no âmbito do Concurso Público 

com Publicação Internacional n.º 6/2010. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

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

Procedimento n.º 2509/2010. Notificação da decisão relativa ao Recurso 

Hierárquico apresentado pela concorrente “Espalha I deias – Actividades 

de Tempos Livres, Ld.ª”, tomada nos termos do artig o 274.º do Código dos 

Contratos Públicos. Ratificação do Despacho proferi do pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, em 26 de Agosto de 2010. 

DLB N.º 1318/10  | Foi presente o despacho proferido, em 26/08/2010, pelo Senhor 

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

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

“Despacho 

Assunto:  Recurso hierárquico apresentado pela concorrente “Espalha Ideias – 

Actividades de Tempos Livres, Ld.ª”, no âmbito do Concurso Público com publicação 

internacional n.º 7/2010. Anúncio do Procedimento n.º 2509/2010.   

Após o decurso do prazo para o exercício do direito de audiência fixado no artigo 273.º 

do Código dos Contratos Públicos (CCP), e não se tendo pronunciado os concorrentes, 

não obstante a sua devida notificação para o efeito, sobre o teor do meu despacho 

proferido em 17 de Agosto de 2010, o qual foi ratificado pela Câmara Municipal, em sua 

reunião de 24 de Agosto de 2010, decido, nos termos do artigo 274.º do CCP e ao 

abrigo do disposto nas alíneas a) e d) do artigo 173.º do Código do Procedimento 

Administrativo, por força do preceituado no n.º 1 do artigo 267.º do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 19 de Janeiro, alterado, 

rejeitar o recurso hierárquico interposto pela recorrente “Espalha Ideias – Actividades 

de Tempos Livres, Ld.ª”, com fundamento na ausência de competência do órgão 

recorrido para a sua reapreciação e na extemporaneidade de que enferma e, ainda, 

com os fundamentos de facto e de direito constantes da informação jurídica n.º 

172/2010, cujo teor foi já transmitido à recorrente e a todos os concorrentes mediante 

ofício que lhes foi dirigido em 17 de Agosto de 2010. 

Nestes termos, notifique-se a recorrente e os demais os concorrentes do teor deste 

meu despacho, ao abrigo do disposto no artigo 66.º e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo. 

Tendo em conta as circunstâncias excepcionais e urgentes que exigiram este meu 

despacho, sujeite-se o mesmo a ratificação na próxima reunião da Câmara Municipal, 
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conforme determina o n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

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

Leiria, 26 de Agosto de 2010. O Presidente da Câmara Municipal de Leiria | (Raul 

Castro)” 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo disposto no n.º 3 do artigo 

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

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

José Benzinho, Neusa Magalhães, Filipa Alves e Carlos Vitorino, eleitos pelo Partido 

Social-Democrata ratificar o teor do despacho acima transcrito proferido, em 26 de 

Agosto de 2010, pelo Senhor Presidente da Câmara, no âmbito do Concurso Público 

com Publicação Internacional n.º 7/2010. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes esteve ausente aquando a análise e votação 

do presente assunto. 

 

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

Procedimento n.º 2507/2010.Notificação da decisão r elativa ao Recurso 

Hierárquico apresentado pela concorrente “Espalha I deias – Actividades 

de Tempos Livres, Ld.ª”, tomada nos termos do artig o 274.º do Código dos 

Contratos Públicos. Ratificação do Despacho proferi do pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, em 26 de Agosto de 2010. 

DLB N.º 1319/10  | Foi presente o despacho proferido, em 26/08/2010, pelo Senhor 

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

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

“Despacho 

Assunto:  Recurso hierárquico apresentado pela concorrente “Espalha Ideias – 

Actividades de Tempos Livres, Ld.ª”, no âmbito do Concurso Público com publicação 

internacional n.º 8/2010. Anúncio do Procedimento n.º 2507/2010. 

Após o decurso do prazo para o exercício do direito de audiência fixado no artigo 273.º 

do Código dos Contratos Públicos (CCP), e não se tendo pronunciado os concorrentes, 

não obstante a sua devida notificação para o efeito, sobre o teor do meu despacho 

proferido em 17 de Agosto de 2010, o qual foi ratificado pela Câmara Municipal, em sua 

reunião de 24 de Agosto de 2010, decido, nos termos do artigo 274.º do CCP e ao 

abrigo do disposto nas alíneas a) e d) do artigo 173.º do Código do Procedimento 

Administrativo, por força do preceituado no n.º 1 do artigo 267.º do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 19 de Janeiro, alterado, 

rejeitar o recurso hierárquico interposto pela recorrente “Espalha Ideias – Actividades 

de Tempos Livres, Ld.ª”, com fundamento na ausência de competência do órgão 

recorrido para a sua reapreciação e na extemporaneidade de que enferma e, ainda, 
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com os fundamentos de facto e de direito constantes da informação jurídica n.º 

173/2010, cujo teor foi já transmitido à recorrente e a todos os concorrentes mediante 

ofício que lhes foi dirigido em 17 de Agosto de 2010. 

Nestes termos, notifique-se a recorrente e os demais os concorrentes do teor deste 

meu despacho, ao abrigo do disposto no artigo 66.º e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo. 

Tendo em conta as circunstâncias excepcionais e urgentes que exigiram este meu 

despacho, sujeite-se o mesmo a ratificação na próxima reunião da Câmara Municipal, 

conforme determina o n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

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

Leiria, 26 de Agosto de 2010. O Presidente da Câmara Municipal de Leiria | (Raul 

Castro)” 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo disposto no n.º 3 do artigo 

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

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

José Benzinho, Neusa Magalhães, Filipa Alves e Carlos Vitorino, eleitos pelo Partido 

Social-Democrata ratificar o teor do despacho acima transcrito proferido, em 26 de 

Agosto de 2010, pelo Senhor Presidente da Câmara, no âmbito do Concurso Público 

com Publicação Internacional n.º 8/2010. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes esteve ausente aquando a análise e votação do 

presente assunto. 

 

3.2.10. Concurso Público n.º 11/2010. Notificação d a decisão relativa à 

Reclamação apresentada pela concorrente “Relógio Gl obal, Ld.ª”, 

tomada nos termos do artigo 274.º do Código dos Con tratos Públicos. 

Ratificação do Despacho proferido pelo Senhor Presi dente da Câmara 

Municipal, em 26 de Agosto de 2010 

DLB N.º 1320/10  | Foi presente o despacho proferido, em 26/08/2010, pelo Senhor 

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

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

“Despacho 

Assunto:  Reclamação apresentada pela concorrente “Relógio Global, Ld.ª”, no âmbito 

do Concurso Público n.º 11/2010 – “Contratualização do Serviço de Acompanhamento 

do Fornecimento de Refeições Escolares e Componentes de Apoio às Famílias do Pré-

escolar”. 

1. Considerando que a Câmara Municipal de Leiria, em sua reunião de 03.08.2010, 

decidiu excluir as propostas apresentadas pela concorrente “Relógio Global, Lda.”, no 

âmbito do Concurso Público n.º 11/2010 – “Contratualização do Serviço de 
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Acompanhamento do Fornecimento de Refeições Escolares e Componentes de Apoio 

às Famílias do Pré-escolar”, com os fundamentos de facto e de direito constantes no 

Relatório Preliminar elaborado pelo Júri do Concurso, a saber: “Exclusão das propostas 

apresentadas para os Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ao abrigo do disposto na alínea 

d) do n.º 2 do artigo 146.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 57.º, ambos do Código dos 

Contrato Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, por 

não ter assinado electronicamente todos os documentos com a devida assinatura 

electrónica qualificada, conforme exigido no n.º 5 da Cláusula 7.ª e no n.º 4 da Cláusula 

8.ª, ambas do Programa do Concurso, no n.º 1 do artigo 27.º da Portaria n.º 701-

G/2008, de 29 de Julho, no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 143-A/2008, de 25 de 

Julho”, dando, deste modo, concordância ao Ponto 3 da Conclusão do respectivo 

Relatório Final. 

2. Considerando que a concorrente “Relógio Global, Lda.” veio apresentar reclamação 

da decisão de adjudicação tomada pela Câmara Municipal de Leiria, na reunião atrás 

mencionada, alegando, para o efeito: 

a) Que havia procedido à entrega de todos os elementos solicitados no Programa do 

Concurso electronicamente, de acordo com as regras da plataforma electrónica de 

contratação pública indicadas na Cláusula 2.ª do Programa do Concurso; 

b) Que no Relatório final já não constava o argumento para a exclusão “a falta de 

assinatura digital em todos os documentos” mas apenas na “proposta base 8”, o que 

conduziria, apenas, à exclusão da reclamante do lote 8 e não de todo o concurso; 

c) Que havia sido apresentado um novo argumento para a exclusão da reclamante, “a 

assinatura electrónica de submissão das suas propostas não foi efectuada por 

assinante que revelasse poderes para tanto”, o qual não constava no Relatório 

Preliminar; 

d) Que a omissão deste argumento no Relatório Preliminar e sua invocação no 

Relatório Final levava ao não cumprimento de uma formalidade essencial do 

procedimento concursal, o direito de audiência prévia; 

e) Que a Certidão Comercial Permanente permitia aferir que a assinante era sócia e 

gerente da reclamante, assim como atestava os seus poderes de representação. 

3. Considerando que os argumentos apresentados pela reclamante com vista a obter a 

anulação da decisão de adjudicação foram objecto de análise no Relatório Final, em 

virtude de terem sido invocados em sede de reclamação do Relatório Preliminar. 

4. Considerando que os referidos argumentos não constituíram fundamento para a 

exclusão das propostas apresentadas pela reclamante e que os mesmos não se 

revelam aptos a inverter o sentido da decisão de adjudicação tomada pela Câmara 

Municipal de Leiria, em sua reunião de 03.08.2010. 
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5. Considerando que os concorrentes não exerceram o seu direito de audiência prévia, 

não obstante terem sido devidamente notificados nos termos e para os efeitos do 

disposto no artigo 273.º do Código dos Contratos Públicos (CCP). 

Nestes termos, decido, ao abrigo do disposto no artigo 274.º do CCP, negar provimento 

à reclamação apresentada pela concorrente “Relógio Global, Ld.ª”. 

Mais decido, tendo em conta as circunstâncias excepcionais e urgentes que exigiram 

este meu despacho, que o mesmo seja sujeito a ratificação na próxima reunião da 

Câmara Municipal, conforme determina o n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 

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

Notifique-se a reclamante e os demais concorrentes do ter deste meu despacho, ao 

abrigo do disposto no artigo 66.º do Código do Procedimento Administrativo. 

Leiria, 26 de Agosto de 2010. O Presidente da Câmara Municipal de Leiria | (Raul 

Castro) 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo disposto no n.º 3 do artigo 

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

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

José Benzinho, Neusa Magalhães, Filipa Alves e Carlos Vitorino, eleitos pelo Partido 

Social-Democrata ratificar o teor do despacho acima transcrito proferido, em 26 de 

Agosto de 2010, pelo Senhor Presidente da Câmara, no âmbito do Concurso Público 

n.º 11/2010. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.11. Providência relativa a procedimento de form ação de contratos (DEL n.º 

825/05). Procedimento n.º 1310/10.4 BELRA – resoluç ão fundamentada nos 

termos do n.º 1 do artigo 128.º do CPTA 

DLB N.º 1321/10 | Pelo Senhor Presidente da Câmara foi dado conhecimento de que o 

Município de Leiria foi citado para, nos termos do n.º 5 do artigo 132.º do Código de 

Processo nos Tribunais Administrativos, responder ao requerido por GERTAL – 

Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, SA, nos autos de PROVIDÊNCIA 

CAUTELAR supra identificados. 

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

enquanto autoridade administrativa competente para proferir a resolução fundamentada 

a que alude o n.º 1 do artigo 128.º do CPTA, emitir a resolução fundamentada com o 

seguinte teor: 

 “Resolução fundamentada tomada ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 128.º do 

Código de Processo nos Tribunais Administrativos, no âmbito do Processo n.º 

1310/10.4BELRA – Providências relativas a procedimentos de formação de contratos 

[DEL. 825/05].  
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O Município de Leiria, citado como entidade requerida na Providência Cautelar relativa 

a procedimentos de formação de contratos, interposta pela GERTAL – Companhia 

Geral de Restaurantes e Alimentação, SA, a correr os seus termos no Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Leiria sob o Processo n.º 1310/10.4BELRA, vem, pelo 

presente, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 128.º do Código 

de Processo nos Tribunais Administrativos, manifestar a intenção de continuar a 

executar os actos subsequentes ao procedimento do Concurso Público com publicação 

internacional n.º 9/2010, Anúncio de Procedimento n.º 2508/2010, publicado na 2.ª 

Série do Diário da República n.º 112, de 11 de Junho de 2010, pelos motivos que infra 

se expõem: 

1. Motivação do procedimento concursal 

Do vasto leque de atribuições que presentemente se encontram confiadas aos órgãos 

municipais em matéria de educação e acção social, destaca-se pela importância que 

assume na situação em apreço, o fornecimento de refeições às crianças da educação 

pré-escolar e aos alunos do 1.º Ciclo do ensino básico, garantindo-lhes assim pelo 

menos uma refeição equilibrada e adequada às suas necessidades de 

desenvolvimento físico e cognitivo. 

Aquando do planeamento do ano lectivo 2010/2011, o Município de Leiria verificou a 

necessidade de assegurar a contratação do serviço de fornecimento de 521.696 

refeições para um total de 47 estabelecimentos de ensino do concelho, 

correspondendo a 24 Jardins de Infância e a 23 escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

Com vista à satisfação desta necessidade e atendendo ao montante envolvido, o 

Município de Leiria lançou o concurso público com publicação internacional, não 

apenas por garantir os imprescindíveis princípios que norteiam a contratação pública, 

em especial o da transparência, da publicidade, da concorrência e da imparcialidade, 

como também por apresentar, a par das económicas e financeiras, vantagens 

significativas sobretudo em relação à melhoria da qualidade das refeições fornecidas, 

que assim ficam asseguradas pelo perfil da prestação de serviço inerente às empresas 

de restauração colectiva, mediante o cumprimento dos requisitos impostos por 

legislação comunitária no âmbito da higiene dos géneros alimentícios, traduzidos no 

Regulamento (CE) nº 852/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril 

de 2004, e dos princípios comuns em matéria de saúde pública e controlo de qualidade 

proporcionados pelo sistema de segurança alimentar, Hazard Analysis Critical Control 

Points (Análise de perigos e controlo de pontos críticos ao longo de toda a linha de 

processamento alimentar), vulgo HACCP, cuja implementação se afigura obrigatória e 

de monitorização sistemática, a concretizar por técnicos com formação reconhecida 

para o efeito e, ainda, através da uniformização das dietas direccionadas para uma 

população em idade pré-escolar e escolar (dos 3 aos 10 anos). 
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Importa referir que este procedimento, que conta com um valor global estimado de 

€911.462,72, para o fornecimento de 2329 refeições escolares diárias , durante o 

período de 1 de Setembro de 2010 a 31 de Julho de 2010, pela sua natureza inovadora 

e também pela sua complexidade, exigiu uma preparação demorada que foi iniciada 

em Fevereiro de 2010, implicando a participação de uma equipa multidisciplinar, 

envolvendo vários serviços do Município. 

2. Síntese do Procedimento concursal 

Concurso Público com publicação internacional n.º 9/2010, Anúncio de Procedimento 

n.º 2508/2010, publicado na 2.ª Série do Diário da República n.º 112, de 11 de Junho 

de 2010. 

Abertura do concurso por deliberação de Câmara Municipal de Leira de 11-05-2010;  

Adjudicação por deliberação de Câmara Municipal de Leira de 10-08-2010;  

Outorga dos Contratos: 31-08-2010. 

3. Dos graves prejuízos para o interesse público 

Estatui o n.º 1 do artigo 128.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos 

(CPTA), que a autoridade administrativa poderá iniciar ou prosseguir a execução do 

acto administrativo se, mediante resolução fundamentada, reconhecer, no prazo de 15 

dias, que o diferimento da execução seria gravemente prejudicial para o interesse 

público. 

Na Resolução Fundamentada, cabe à entidade administrativa demonstrar que a espera 

provocada pela suspensão da eficácia do acto administrativo até à decisão do Tribunal 

proferida quanto à providência cautelar será gravemente prejudicial para o interesse 

público. 

É essa demonstração que a seguir se pretende fazer. Não com exaustivos elencos 

normativos esvaziados de qualquer conteúdo fáctico, mas sim com dados, números, 

consequências práticas e riscos inerentes às diferentes decisões, numa explicação 

clara de que o deferimento da pretensão requerida trará, não ao Município, mas ao 

próprio interesse público, prejuízos irrecuperáveis. Dito de outro modo, pretende-se 

demonstrar, de forma precisa e inequívoca, que as consequências da suspensão da 

eficácia do acto administrativo provocam grave e indiscutível lesão do interesse público, 

de forma irreversível e irremediável. Ora vejamos, 

A melhor sistematização dos argumentos que se apresentam requer a sua repartição 

por três categorias, a saber: 

a) Dos alunos; 

b) Do cumprimento das responsabilidades do Município de Leiria; 

c) Da inexistência de alternativas que possam satisfazer o interesse público. 

a) Dos alunos 

O fornecimento de refeições relativo aos lotes 4, 5 e 7, em causa na Providência 

Cautelar requerida, destina-se a um total de 257 crianças de 8 Jardins-de-infância  e 
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de 726 alunos do 1.º ciclo do ensino básico repartidos por 11 escolas , compreendendo 

um total de 983 refeições diárias . 

Deste universo de crianças, cumpre referir que 30% são beneficiários dos escalões A e 

B da Acção Social Escolar, traduzido o primeiro numa total isenção de pagamento das 

refeições escolares e o segundo do pagamento de 50% do valor das mesmas, 

conforme se alcança do quadro que se segue. 

   

Acção Social Escolar  2009/2010 

   

Escalão A Escalão B 
Total 

abrangidos  

Não 

abrangidos 

Lote 
Estabelecimentos 

ensino 

N.º alunos 

2009/2010 
N.º % N.º % N.º % N.º % 

 

Lote 4 

EB 1 Courelas 89 13 15 9 10 22 25 67 75 

 
EB 1 Pousos 27 4 15 3 11 7 26 20 74 

 
EB 1 Touria 47 0 0 8 17 8 17 39 83 

 
JI Pousos 20 4 20 8 40 12 60 8 40 

 
JI Campo Amarelo 25 2 8 4 16 6 24 19 76 

 
EB 1 Vidigal 30 4 13 2 7 6 20 24 80 

 
JI Vidigal 25 2 8 2 8 4 16 21 84 

 
EB 1 Andrinos 44 6 14 6 14 12 28 32 72 

 
JI Andrinos 25 7 28 6 24 13 52 12 48 

Lote 5 

EB 1 Cruz da Areia 161 33 21 15 9 48 30 113 70 

JI Cruz da Areia 62 10 16 15 24 25 40 37 60 

EB 1 Branca 113 15 13 12 11 27 24 86 76 

EB 1 Arrabalde 65 15 23 17 26 32 49 33 51 

 

Lote 7 

 

EB 1 Lavegadas 26 10 38 3 12 13 50 13 50 

EB 1 Monte Redondo 85 15 18 17 20 32 38 53 62 

EB 1 Sismarias 39 8 21 8 21 16 42 23 58 

JI Monte Redondo 41 0 0 1 2 1 2 40 98 

JI Casal Novo 14 1 7 1 7 2 14 12 86 

JI Outeiro da Fonte 45 2 4 9 20 11 24 34 76 

TOTAIS: 983 151 15 146 15 297 30 686 70 

 

Nota: Legislação aplicável - Despacho n.º 18987/2009, de 17 de Agosto.  

Dados referentes ao ano lectivo 2009/2010 

Ainda a propósito, cabe aqui referir que, não obstante alguns jardins de infância e a 

quase totalidade das escolas do 1.º ciclo do ensino básico se encontrarem encerrados 

ou a funcionar aquém da sua total capacidade, motivado pelo período de férias em que 

se encontram os pais e pelo início do ano lectivo, cuja abertura será no dia 13 de 
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Setembro, logo no dia 1 de Setembro de 2010 , foram fornecidas as seguintes 

refeições, a saber: 

Data Lote  Jardins de Infância e 
EB1 

N.º de 
refeições 

Total de refeições p/ 
lote 

01/09/2010 Lote 4 JI Campo Amarelo 15 refeições 75 refeições 

JI Vidigal - 10 refeições 

EB 1 Courelas 40 refeições 

JI Andrinos 10 refeições 

Lote 5 EB 1 e JI Cruz da Areia 40 refeições 40 refeições 

Lote 7 JI Outeiro da Fonte 4 refeições 4 refeições 

    Total de  refeições: 119  

A partir do dia 6 de Setembro , encontram-se também já calendarizadas 291 refeições 

escolares para as mesmas escolas e quando todas abrirem no dia 13 de Setembro  

serão servidas 983 refeições diárias. 

Do enquadramento que aqui se deixa exposto, facilmente se alcança o impacto 

negativo e nefasto que o diferimento da execução do acto administrativo em apreço 

acarreta para o interesse público, bem como os graves prejuízos dos seus efeitos, 

porquanto implicará como consequência directa e necessária o não fornecimento de 

refeições escolares às crianças envolvidas, em especial às integradas em agregados 

familiares, cuja situação sócio-económica é menos favorecida, (e, por maioria de razão, 

as beneficiárias da acção social escolar a que nos referimos supra) e, que sem sombra 

de dúvida, se revelam como as que mais carecem de uma refeição equilibrada e 

adequada às suas necessidades de desenvolvimento físico e cognitivo.  

E se estas serão as consequências que se fazem sentir de imediato, outras existem 

que paulatinamente se vão instalando, como o aumento das dificuldades de 

aprendizagem e a diminuição consequente do aproveitamento escolar; o crescimento 

de problemas de integração no ambiente escolar e até mesmo do provável abandono 

escolar, mercê da inexistência de soluções alternativas para socorrer as famílias mais 

carenciadas, ferindo gravemente a igualdade de oportunidades que se deseja para 

todas as crianças. 

b) Do cumprimento das responsabilidades do Municípi o de Leiria 

É vasto o leque de atribuições que presentemente se encontram confiadas aos órgãos 

municipais em matéria de educação e acção social. Para tanto basta observar o 

disposto no n.º 3 do artigo 19.º, no que toca à rede pública escolar, e no n.º 1 do artigo 

23.º, no que concerne à acção social, ambos da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, que 

estabelece o quadro de transferência de atribuições e competências para as autarquias 

locais, e, ainda, nas alíneas l) e m) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 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, que 

estabelece o regime jurídico do funcionamento dos órgãos dos municípios e da 

freguesias, assim como a respectivas competências. 
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De entre todas as atribuições e competências destacam-se, pela importância que 

assumem na situação em apreço, as relativas ao apoio às crianças da educação pré-

escolar e aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico; ao desenvolvimento de actividades 

complementares de acção educativa na educação pré-escolar, no 1.º ciclo do ensino 

básico e extra-escolar; à gestão dos refeitórios dos estabelecimentos de educação pré-

escolar e do 1.º ciclo do ensino básico; ao transporte escolar; à implementação de 

medidas de combate à exclusão social e ao abandono escolar, e à promoção da 

igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolar. 

Estas atribuições não podem ser exercidas senão de uma forma integrada e 

transversal, querendo com isto dizer-se que se torna impossível o exercício de apenas 

uma ou outra atribuição isoladamente. A educação tem de ser vista como um todo 

sistémico, assim como a acção social. 

Deste modo, a operar-se o diferimento da execução do acto administrativo em apreço, 

os seus efeitos não comprometerão unicamente o fornecimento de refeições escolares 

a 983 crianças  do concelho de Leiria, causando um dano já de si irremediável, como 

comprometerão o bom desenvolvimento e sucesso de muitas outras acções 

programadas e já em execução, que não se dispensa aqui de esmiuçar. Assim, veja-se: 

Quanto aos transportes escolares, também objecto de contratação pública por parte do 

Município de Leiria, Ajuste Directo n.º 55/2010, e sua atribuição, o grave e irreparável 

prejuízo que o diferimento da execução do acto administrativo posto em crise 

acarretará, sobretudo a nível financeiro é, sem mais, intuitivo, porquanto destinando-se 

uma parte daqueles a assegurar as deslocações das crianças dos estabelecimentos de 

ensino para os refeitórios escolares, não existindo fornecimento de refeições, terão 

pura e simplesmente de paralisar. 

E nem se diga que poderiam conduzir estas crianças a outros refeitórios, pois como 

mais adiante se verá, tal não é de todo possível de concretizar. 

Também no que se refere ao desenvolvimento de actividades complementares de 

acção educativa na educação pré-escolar, no 1.º ciclo do ensino básico na educação 

extra-escolar, como sejam as actividades de enriquecimento curricular, igualmente 

objecto de contratação pública por parte do Município de Leiria, Concursos Públicos 

com publicação internacional n.os 6/2010, 7/2010 e 8/2010, dúvidas não subsistem 

quanto aos graves e igualmente irreparáveis prejuízos que o diferimento da execução 

do acto administrativo importa, porquanto, vendo-se os pais e encarregados de 

educação obrigados a ir a buscar os seus filhos e educandos para almoçar em 

qualquer outra parte, rapidamente tomarão conduta diversa, optando por permitir que 

estes deixem de frequentar tais actividades que em muito contribuem para a 

concretização da política que actualmente se requer de uma “Escola a tempo inteiro” e 

cujo eixo fundamental é precisamente constituído pelo serviço de refeições escolares.  
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O que vai aqui dito vale do mesmo modo e com os mesmos efeitos para a componente 

de apoio à família, também ela objecto de contratação pública pelo Município de Leiria, 

Concurso Público n.º 11/2010. Na verdade, inexistindo o fornecimento de refeições 

escolares a sua finalidade e funcionalidade encontram-se quase na totalidade 

comprometidas, já que os trabalhadores não poderão exercer as suas funções. 

Quantificando, ficarão por prestar os serviços relativos a 7 dos 9 lotes que integram o 

respectivo concurso público. 

Não restam dúvidas pois que o diferimento da execução do acto administrativo se 

revela de tal forma pernicioso e irremediável que impedirá, como se viu, o Município de 

Leiria de exercer as suas atribuições legais e respectivas competências, e, 

consequentemente, de prosseguir os interesses das suas populações. 

c) Da inexistência de alternativas que possam satis fazer o interesse público  

É certo e legitimo questionar nesta fase, se em último recurso, não restarão 

outras alternativas às quais o Município de Leiria possa lançar mão. 

Mas outra não pode ser a resposta deste Município que não a negativa. Atente-se nas 

suas razões: 

1.º As estruturas logísticas que, em anos anteriores, serviram estes estabelecimentos 

escolares para a confecção de refeições escolares, por força da opção tomada pelo 

Município de Leiria em recorrer à contratação pública para assegurar o fornecimento 

daquelas, encontram-se presentemente desactivadas; 

2.º O Município de Leiria não dispõe actualmente de recursos humanos qualificados, 

pois apenas conta no seu Mapa de Pessoal com uma cozinheira; 

3.º Revela-se completamente impossível ao Município de Leiria, em tempo útil, garantir 

um sistema de distribuição de refeições, independentemente dos custos; 

4.º O recurso a nova contratação pública para minorar as consequências da eventual 

decretação da providência cautelar revela-se também inacessível; 

5.º As refeições escolares começaram a ser servidas no passado dia 1 de Setembro, 

após a celebração dos respectivos contratos no dia 31 de Agosto. 

Em conclusão: 

Ponderando os interesses em conflito constata-se que os efeitos que, no caso em 

apreço, resultam da suspensão imediata da eficácia do acto administrativo em virtude 

da apresentação respectiva de providência cautelar, Processo n.º 1310/10.4BELRA, 

são irreversíveis, irremediáveis e perniciosos, porquanto, se repercutem, em suma: 

- No bem-estar e saúde das crianças visadas, com reflexos directos sobre a sua 

aprendizagem e inerente aproveitamento escolar, sobre o seu provável abandono 

escolar e, ainda, sobre a igualdade de oportunidades em relação as demais crianças do 

Concelho de Leiria; 

- Na impossibilidade de oferecer a toda a comunidade escolar a tão desejada “Escola a 

tempo inteiro” composta, não apenas por actividades lectivas, mas igualmente pelas de 
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enriquecimento curricular, indispensáveis ao desenvolvimento das capacidades sociais 

e cognitivas das crianças; 

- Nos transportes escolares que deixarão de se realizar por ausência de crianças a 

deslocar para os refeitórios escolares, embora continuem a ser pagos; 

- No programa de componente de apoio à família que paralisará quase por completo, 

por força da destruição da sua finalidade e funcionalidade, não obstante continuar a ser 

pago; 

- No cumprimento das atribuições e competências que legalmente estão cometidas ao 

Município de Leiria, em matéria de educação e acção social; 

- Na impossibilidade de recorrer a outros meios que possam colmatar a falta de 

fornecimento das refeições escolares, quer pelo desmantelamento das infra-estruturas 

para tanto indispensáveis, quer pela falta de recursos humanos qualificados no 

competente Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Leira e pelo impedimentos da 

sua contratação, quer pela impossibilidade de recurso a um novo procedimento de 

contratação pública, quer porque as refeições começaram a ser servidas no dia 1 de 

Setembro, dia imediatamente a seguir à outorga dos respectivos contratos. 

Face ao exposto, o Município de Leiria considera que a presente resolução 

fundamentada logra demonstrar a existência de um relevante interesse público e, 

concomitantemente, a existência da sua grave lesão, consubstanciada no diferimento 

da execução do acto suspendendo, que foi prolatado em ordem, justamente a 

salvaguardar o cumprimento das obrigações sociais, educativas e até humanas, que 

sobre ele impendem. 

E mais considera o Município de Leiria ter suficientemente demonstrado, de forma 

muito clara e concreta, não só que os interesses públicos em causa são de primordial 

relevância, como também em que medida o diferimento da execução paralisará as 

escolas abrangidas e o impacto que tal facto terá em todas as demais actividades 

lectivas e educativas que se encontram já em marcha, por força da abertura do ano 

lectivo que agora se inicia, mas sobretudo na vida das 983 crianças afectadas.” 

Mais deliberou  aprovar a presente resolução fundamentada em minuta a fim de 

produzir efeitos imediatos até que seja proferida decisão final no âmbito do Processo 

n.º 1310/10.4BELRA – Providências relativas a procedimentos de formação de 

contratos [DEL. 825/05].  

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes esteve ausente aquando a análise e votação 

do presente assunto. 

 

 

Ponto quatro 
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��������  DEP ARTAME NTO DE PL ANE AMENTO E ORDEN AMENTO DO TERRI TÓRIO 

 

Análise do seguinte assunto relacionado com a Divis ão de Reabilitação Urbana 

4.1. Alienação de imóvel na Rua Barão de Viamonte, n.º 60 e 62 , Leiria. Exercício 

do Direito de Preferência. Ratificação 

DLB N.º 1322/10  | Relativamente ao assunto em epígrafe e considerando: 

1.  Que o exercício do direito de preferência por parte do Município de Leiria no 

processo de alienação do imóvel em causa está previsto no artigo 7.º do Decreto-Lei 

n.º 105/96, de 31 de Julho; 

2.  Que se propõe que o Município de Leiria não exerça o Direito de Preferência 

segundo a informação prestada pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana que 

se transcreve: 

“Trata-se da alienação de um edifício sito na Rua de Viamonte n.ºs 60 e 62 em Leiria, 

inscrito na matriz urbana sob o artigo n.º 587 e descrito em ficha sob o n.º 3059, que se 

pretende vender pelo valor de 158500 Euros conforme se encontra publicitado no site 

do programa “Casa Pronta” Anúncio 72719/2010, sendo o requerente Tiago Miguel 

Rafael contribuinte n.º 232915520. 

O edifício em causa encontra-se localizado no Centro Histórico e abrangido pela Área 

Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística da Cidade de Leiria.  

No contexto actual, considera-se não haver interesse na aquisição do imóvel, uma vez 

que este não põe em causa nenhum tipo de intervenção prevista pelo Município. 

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

3.         Que segundo as disposições combinadas do artigo 7º do Decreto-Lei nº 105/96 

de 31 de Julho e dos artigos 27º e 28º do Decreto-Lei nº 794/76, de 5 de Novembro, e 

da alínea g), do nº 1 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 

Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a competência para a tomada da decisão é da 

Câmara Municipal; 

4.         Que devido à alienação do imóvel estar a decorrer no âmbito do processo “Casa 

Pronta”, cujo prazo para pronuncia é de 10 dias úteis, findo os quais a ausência de 

resposta será entendida como resposta negativa (o prazo em causa terminaria a  27 de 

Agosto), pelo que não seria útil a tomada de decisão posterior a essa data; 

5.        Foi a decisão tomada pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara, conforme o disposto 

no nº 3 do artigo 68º da lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, carecendo a mesma de ratificação da Câmara Municipal. 

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

informação prestada pela Divisão de Reabilitação Urbana, deliberou por unanimidade 

ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente no sentido do não exercício do direito 

de preferência pelo Município de Leiria relativamente à alienação do imóvel em causa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 
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Ponto cinco 
��������  DIV IS ÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICOE PL ANE AMENTO 

 

5.1. Publicidade (Intenção de remoção)  

DLB N.º 1323/10 |  No seguimento de vários processos de licenciamento de 

publicidade, foram os locais de afixação visitados pelos Fiscais Municipais, tendo estes 

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

Município. 

Assim, propôs-se que a Câmara deliberasse no sentido de ordenar a intenção de 

remoção, nos termos  dos n.ºs 2, 3 e 4, do art. 21º do Regulamento da Publicidade do 

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

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

tabela seguinte: 

Registo  Entidade  Tipo de Publicidade  Localização da 
Publicidade 

Int. 
2003/10980 

Soc. Comercial Huambo, 
Lda. 

Um anúncio luminoso; 
Uma tabuleta 
perpendicular na fachada 
da sua área comercial 

Edifício D. João III, Lj. 19, 
R/C, Leiria 

Ent. 
2008/14812 

Churrasqueira Rei dos 
Frangos, Lda. 

Duas sequências de letras 
soltas em metal; 
Uma lona com os dizeres 
“Rei dos Frangos” na 
fachada do seu 
estabelecimento 

Rua Cap. Mouzinho de 
Albuquerque, Leiria 

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

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

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

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

encontram licenciados.  

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

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

pagamento de todas as despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4, 5 e 6 do mesmo 

artigo. 

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

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

Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2. Remoção de publicidade (Decisão final)  

DLB N.º 1324/10 |  No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal a 

manifestar intenção de ordenar a remoção de publicidade afixada sem prévio 

licenciamento, foi o responsável pela mesma publicidade notificado do teor dessa 
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deliberação para exercer o direito de audição, nos termos dos artigo 100.º e 101.º do 

CPA. Não tendo exercido esse direito de audição, é de novo presente o processo a 

seguir indicado, propondo-se que a Câmara, ao abrigo do disposto no artigo 21º, n.º 2, 

al. a), e nos nºs 3, 4, 5 e 6 do Regulamento da Publicidade do Município de Leiria, 

delibere ordenar a remoção da publicidade afixada sem prévio licenciamento, pelo 

mesmo motivo constante da deliberação anterior: 

Registo  Entidade 
responsáv
el 

Delib. 
da int. 
de 
remoç
ão 
(data) 

Data de 
visita ao 
local 

Tipo de 
Publicidade 

Localizaçã
o da 
Publicidad
e 

Observ.  

Ent. 
2009/1169
4 

Ramiro 
Antunes 
Rodrigues 

2010/06/
15 

2009/06/2
9 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Um anúncio 
monoface 
luminoso na 
fachada do 
estabelecime
nto;  
Um anúncio 
biface (tipo 
totem) 

Rua 25 de 
Abril, Lt. 32, 
r/c Dto, 
Rego 
D`Àgua, 
Gândara 
dos Olivais, 
Marrazes 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 9206, 
de 2010/06/22. 

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

ordenar a remoção da publicidade e respectivos suportes supra mencionados, no prazo 

de oito dias, em cumprimento do art. 21º, n.º 2, alínea a) e 3 do Regulamento da 

Publicidade do Município de Leiria, pelo mesmo motivo constante 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 o infractor responsável pelo 

pagamento de todas as despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4, 5 e 6 do citado art. 

21.º, do mesmo Regulamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.3. Publicidade – Anulação de Guia de recebimento 

DLB N.º 1325/10 | Tendo sido feito pedido de licenciamento de publicidade e ter sido 

deferido, o requerente não procedeu ao pagamento das taxas devidas, propõe-se a sua 

anulação conforme mapa infra: 

Proc.  
Ent.  

Entidades  Guia de 
Recebimento 

Montante 
(€) 

Motivos de Anulação  

Ent. 
2008/372
5 

Henrimar 
Actividades 
Hoteleiras, 
Lda 

16784/08 239,36 O requerente não efectuou o 
pagamento dentro do prazo legalmente 
previsto pelo que o despacho de 
deferimento caducou. Tendo o novo 
proprietário do estabelecimento alterado 
a publicidade. 

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

anular a guia de recebimento mencionada no mapa supra, conforme motivo invocado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.4. Remoção de publicidade colocada abusivamente e m espaço público 
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DLB N.º 1326/10 | Retirado.  

 

5.5. Caça – restituição do valor de guia de recebim ento 

DLB N.º 1327/10 | Presente a informação do Serviço de Licenciamentos Diversos do 

seguinte teor:  

No dia 2010/06/18, foi efectuada a renovação de carta de caçador fora de prazo, 

em nome de Manuel Jesus Ferreira, quando deveria ter sido cobrada uma renovação 

de carta de caçador dentro do prazo, pelo que procedeu-se à cobrança da guia de 

recebimento n.º 14177/10, no valor total €29,95. Sucede que houve lapso na indicação 

dos seguintes valores: 

Na classificação TCC4-1701-26.8.1.2.5 considerou-se o valor de €20,79, 

quando deveria ter sido €13,86; 

Na classificação TCC2-04012305-72.4.5.2, contabilizou-se o valor de €8,91, 

quando deveria ter sido €5,94. 

 Assim, face ao exposto deverão efectuar-se as seguintes correcções: 

-Emitir ordem de pagamento de OT-17.01-26.8.1.2.5 no valor de €6,93 a restituir 

ao contribuinte Manuel Jesus Ferreira, bem como a restituir o valor €2,97 através da 

emissão de ordem de pagamento de despesa orçamental – classificação 01.03/ 

06020301 – Restituições. 

Foi efectuada proposta de cabimento nº 3089/10 de 17/08/2010, bem como foi 

emitida a OT-769/10 a restituir ao contribuinte Manuel Jesus Ferreira, o valor total de 

€9,90. 

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

autorizar o pagamento de €9,90 e proceder aos restantes movimentos contabilísticos 

para sua regularização. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 

Análises dos assuntos relacionados com a Divisão de  Juventude e Educação 

6.1. Comparticipação Familiar - Refeições e Compone nte Apoio à Família do Pré-

escolar 

DLB N.º 1328/10 |  Presente informação do Senhor Vereador da Juventude e Educação, 

referente à actualização dos valores das refeições a pagar pelas famílias dos alunos do 

pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, cujo teor se transcreve: 

O Despacho n.º 18986/2009, de 17 de Agosto de 2009, do Secretário de Estado 

Adjunto e da Educação, actualiza os valores a pagar por refeição, pelas famílias dos 

alunos dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico para o ano lectivo de 2009/2010, sendo 
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que, de acordo com o nº 3 do art. 4º, o preço a pagar por refeição pelos alunos do 1.º 

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

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 1º ciclo, de acordo com o Regulamento 

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

06 de Agosto de 2009. 

Considerando, ainda, o Protocolo de Colaboração tripartido, celebrado em 28 de 

Julho de 1998 entre os Ministérios da Educação, do Trabalho e Solidariedade e a 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, que define as condições de 

participação dos Municípios no Programa de Expansão e Desenvolvimento do Pré-

escolar; 

Considerando o parecer da ANMP sobre o regime jurídico da Acção Social 

Escolar – Serviço de Refeições, que aponta para a adopção, no Pré-Escolar, de 

critérios idênticos ao 1.º Ciclo e as vantagens em uniformizar de procedimentos para a 

atribuição de escalões níveis de ensino da competência do Município; 

Propõe-se: 

1 - Para definição dos beneficiários de apoios no âmbito das refeições e 

prolongamentos do pré-escolar, sejam aplicados os critérios e escalões idênticos aos 

definidos para o 1.º ciclo; 

2 – A comparticipação familiar para os serviços da CAF seja de acordo com os 

escalões da Acção Social Escolar, nos montantes que constam na tabela seguinte: 

Escalões Comparticipação Familiar 

Refeição Prolongamentos 
(valor mensal) 

A 0€ 18€ 

B De acordo com os valores 
definidos em Despacho de Sua 
Excelência O Secretário de 
Estado Adjunto e da Educação 

37,50€ 

C 60€ 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, nos termos da alínea d) do 

n.º 3 do artigo 19.º na Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro, conjugado com a alínea d) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  

aprovar os valores referentes à comparticipação familiar do Pré-escolar para o ano 

lectivo de 2010/2011. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

6.2. Cessação do acordo de colaboração ente as Obras Soc iais da Câmara 

Municipal de Leiria e o Município de Leiria, refere nte à Ludoteca Afonso 

Lopes Vieira. 
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DLB N.º 1329/10 |  Presente o Acordo de Colaboração entre o Município de Leiria e a 

Associação Obras Sociais do Pessoal da CML, a 4 de Março de 2008, relativamente à 

gestão e dinamização da Ludoteca Afonso Lopes Vieira (Deliberação n.º 0315/08, 

constante da Acta n.º 5 de 2008, alterado em reunião de Câmara de 1 de Setembro de 

2009), propõe-se a cessação do referido acordo de colaboração motivada pelo 

encerramento do espaço da Ludoteca Afonso Lopes Vieira. 

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

disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, 

conjugadas com a alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º e o artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade concordar com a cessação do referido 

acordo colaboração. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

6.3. Regime de autonomia, administração e gestão do s estabelecimentos 

públicos da educação pré-escolar e dos ensinos bási co e secundário – Alteração 

de Representante do Município no “Conselho Geral” d o Agrupamento de Escolas 

de Maceira 

DLB N.º 1330/10 | Presente uma proposta do Senhor Vereador Gonçalo Lopes que é 

do seguinte teor: 

O decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, aprovou o regime de autonomia, 

administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos 

ensinos básico e secundário. 

Considerando que: 

1- De acordo com o número 3, do artigo 14.º, do referido diploma, os representantes 

do Município são designados pela Câmara Municipal, podendo esta delegar tal 

competência nas juntas de freguesia; 

2- Por deliberação camarária de 2009.11.16, foram indicados os representantes do 

Município nos vários Conselhos; 

3- Por indisponibilidade do Sr. Vereador José Manuel Seabra Benzinho da Silva, é 

necessário proceder à respectiva substituição. 

Assim, de acordo com o estabelecido nos termos do respectivo regulamento interno, 

conjugado com a deliberação camarária de 2009.11.16, proponho que a representação 

do Município no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Maceira, seja 

assegurada conforme se indica: 

AGRUPAMENTO DE ESCOL AS REPRESENTANTES 

 

Agrupamento de Escolas de Maceira (2) 

- Vereador Gonçalo Nuno Bértolo Goardalina Lopes (que 

em caso de impedimento se fará representar pelo Chefe de 

Divisão); 

- Presidente da Junta de Freguesia de Maceira; 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e ao abrigo das disposições 

conjugadas do n.º 3, do artigo 14.º e n.º1 e alínea e) do n.º 2, do artigo 60.º, do decreto-

lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, deliberou por  unanimidade  concordar com a proposta 

apresentada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

 

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

 

Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão da Cultura 

7.1. Apoio ao evento “ ORTIFAE – Feira de Actividades Económicas e Tasquin has 

da Freguesia de Ortigosa” . 

DLB N.º 1331/10  | Presente um ofício da Freguesia de Ortigosa com a 

ENT.17383/2010 solicitando apoio financeiro para a realização da 8.ª edição da 

ORTIFAE – Feira das Actividades Económicas e Tasquinhas da Freguesia de Ortigosa 

que terá lugar de 1 a 4 de Outubro. 

Considerando de interesse municipal o valor das iniciativas deste género, que 

para além de movimentarem as forças culturais das freguesias, fomentam a divulgação 

das tradições locais e atraem público de fora do Concelho, propõe o Senhor Vereador 

da Cultura que se atribua à Freguesia de Ortigosa um apoio de €2.000,00 (dois mil 

euros) para ajudar a custear o evento em causa. 

Este apoio fica sujeito à apresentação prévia dos documentos comprovativos 

das despesas até ao total do montante atribuído. 

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

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

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

Setembro, atribuir à Freguesia de Ortigosa, a importância de €2.000,00 para apoio nas 

despesas com a organização da 8.ª edição da ORTIFAE – Feira das Actividades 

Económicas e Tasquinhas da Freguesia de Ortigosa 

O valor implicado nesta despesa  foi objecto de cabimento n.º 3213/10, de 1 de 

Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2. . “Há música na cidade” 

DLB N.º 1332/10  | O evento “Há música na cidade”  é um projecto de animação de 

rua, a realizar no dia 2 de Outubro do ano em curso, promovido pelo Município de Leiria 

e pelo Jornal de Leiria e que conta com o apoio das duas principais escolas de música 

do Concelho - Orfeão de Leiria e SAMP – Sociedade Artística e Musical de Pousos.  



1599(77) 

CMLeiria/Acta n.º 21, de 2010.09.07 

Im-DA-15-09_A0 

 

Trata-se da segunda edição deste evento cujo objectivo principal é o de criar uma 

marca da cidade, associada à música, à cultura e à cidadania, como forma de 

promoção e de divulgação que se pretende faça parte da agenda nacional de eventos 

culturais. 

A acção do “Há música na cidade”  decorre no Centro Histórico e desenvolve-

se nas principais ruas e artérias de Leiria, entre as 14h00m e as 22h00m, em cerca de 

duas dezenas de palcos e com a participação de Filarmónicas, Grupos Corais, música 

clássica e contemporânea, escolas de dança, entre outros. 

Ao Município de Leiria, enquanto entidade organizadora do evento, compete 

assegurar os seguintes aspectos: 

— Reserva dos espaços públicos necessários à execução das actividades; 

— Proceder ao corte total de trânsito, entre as 14h00m e as 22h00m, nas 

seguintes ruas: 

−  Rua Pedro Nunes; 

− Rua Padre António Vieira; 

− Rua Cónego Sebastião da Costa Brites; 

− Rua D. Sancho I; 

− Rossio de Leiria, entre a Rotunda do Sinaleiro e a via de ligação entre a 

Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque e a Avenida Heróis de Angola; 

− Rua de Alcobaça, no troço entre a Avenida Combatentes da Grande 

Guerra e o Largo Cândido dos Reis 

− .Rua João de Deus 

Apenas poderão ter acesso às zonas encerradas ao trânsito os seguintes casos: 

− . Veículos da organização; 

− . Veículos afectos à prestação de socorro urgente e veículos de polícia; 

− . Veículos que assegurem a realização de serviços de interesse público 

indispensáveis e urgentes; 

No caso específico da Rua João de Deus, serão ainda permitidas as seguintes 

excepções à interdição de circulação: 

− Veículos de residentes; 

− Veículos afectos ao serviço de deficientes motores; 

− Veículos de detentores de contratos de avença com o Parque de 

Estacionamento do Edifício “Centro comercial D. Dinis” 

— Garantir o pagamento à PSP pelo serviço remunerado a prestar na 

implementação das alterações ao trânsito (valor aproximado de €300,00); 

— Disponibilizar o Welcome Center (quiosque do Largo 5 de Outubro) para apoio 

de Secretariado; 

— Garantir recursos humanos necessários às montagens e desmontagens de 

estruturas de apoio, tais como estrados palco e cadeiras, em locais a indicar 
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para o efeito, a colocação de grades e sinalização rodoviária onde necessário e 

o acompanhamento técnico e logístico no dia do evento; 

— Fornecimento de energia eléctrica, montagem dos respectivos quadros e 

circuitos e pagamento da energia à EDP (valor aproximado de €200,00); 

— Emitir as licenças necessárias, nomeadamente de recinto improvisado; 

— Respeitar as normas de cumprimento dos limites fixados no n.º 5 do artigo 15.º 

do Regulamento Geral do Ruído, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 9/07, 

de 17 de Janeiro, por força da aplicação da alínea a) do n.º 7 do citado artigo 

15.º do mesmo diploma legal, no que respeita às actividades de animação 

agendadas para o período entre as 14h00m e as 22h00m. 

— Pagar o cachet dos músicos referente ao concerto de encerramento (valor 

aproximado de €1.000,00). 

Ao Jornal de Leiria, enquanto entidade organizadora do evento, compete assegurar os 

seguintes aspectos: 

— Preparar e coordenar o programa de animação; 

— Promover a iniciativa através dos diversos meios de divulgação, nomeadamente 

imprensa local, publicidade, flyers, programas, internet e rádio, entre outros; 

— O pagamento das despesas devidas por lei à Sociedade Portuguesa de 

Autores; 

— O pagamento das despesas relacionadas com a contratação dos equipamentos 

de som; 

— O fornecimento e distribuição de lanches às várias centenas de participantes. 

No que respeita aos custos a cargo do Município, estima-se um custo total de 

€1.500,00 e será utilizada a Rubrica 2010/A/258 – Outros Eventos, tendo sido 

elaboradas as propostas de cabimento n.ºs 3214/10, 3215/10 e 3219/10, de 1 de 

Setembro. 

A Câmara Municipal, tendo tomado conhecimento da iniciativa “Há música na 

Cidade”, considerando-a de interesse municipal que contribuirá para a dinamização da 

cidade, formação e captação de públicos, promovendo ainda o intercâmbio entre o 

associativismo do concelho deliberou por unanimidade  autorizar os cortes de trânsito 

referidos, considerando que o n.º 1 do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a 

utilização da via pública para a realização de actividades de carácter desportivo, festivo 

ou outras que possam afectar o trânsito normal só é permitida desde que autorizada 

pelas entidades competentes e que se entende por entidade gestora das vias em causa 

a Câmara Municipal, de acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei 

n.º 44/2005. Deve ser dado conhecimento desta decisão à PSP, entidades 

coordenadoras de emergência médica, empresas concessionárias de serviços públicos, 

empresas relacionadas com transportes públicos e a Junta de Freguesia de Leiria. 
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Mais deliberou  garantir todas as licenças necessárias e o respeito pelo 

cumprimento dos limites fixados no n.º 5 do artigo 15.º do Regulamento Geral do 

Ruído, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 9/07, de 17 de Janeiro, por força da 

aplicação da alínea a) do n.º 7 do citado artigo 15.º do mesmo diploma legal, no que 

respeita às actividades de animação agendadas para o período entre as 14h00m e as 

22h00m, bem como autorizar que seja assegurado todo o apoio logístico e de recursos 

humanos mencionado na informação da DIC, a reserva dos espaços públicos e assumir 

o pagamento das despesas com o consumo de energia eléctrica, com os serviços 

prestados pela PSP e com o cachet para o concerto de encerramento, com o custo total 

previsto de €1.500,00. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.3. Cedências do Teatro Miguel Franco – Rectificaç ão de deliberação 

DLB N.º 1333/10  | Tendo em consideração instruções superiores para os 

procedimentos correctos a adoptar no movimento de bilheteira aquando da cedência 

das instalações do Teatro Miguel Franco, importa rectificar a deliberação de 24 de 

Agosto, apenas no que a este aspecto diz respeito, pelo que deverá ser considerada a 

seguinte redacção: 

“Dias 21 e 28 de Setembro – cedência gratuita ao Nariz – Teatro de Grupo para 

apresentação das peças de teatro “O Príncipe de Spandau” e “O Fetichista”. 

A receita de bilheteira proveniente da apresentação destas duas peças de teatro 

reverterá na íntegra para o grupo de teatro “O Nariz – Teatro de Grupo”; 

Dias 23 e 24 de Setembro – cedência gratuita ao grupo de teatro ContráCorrente para 

apresentação da peça de teatro “Casa de Penhores”. 

A receita de bilheteira proveniente da apresentação destas duas peças de teatro 

reverterá na íntegra para o grupo de teatro “ContráCorrente” da Associação Artística 

“Deixa D’Actor”; 

Dia 2 de Outubro – cedência gratuita à Fade In – Associação de Acção Cultural para a 

realização de um concerto pela banda “Paus”. 

A receita de bilheteira proveniente da apresentação deste evento reverterá na íntegra 

para a Fade In - Associação de Acção Cultural; 

Dias 5 e 6 de Novembro – cedência gratuita à Célula e Membrana – Associação para a 

realização de dois concertos pelas bandas “SEI MIGUEL” E “U.S. GIRLS”. 

A receita de bilheteira proveniente da apresentação destes eventos reverterá na íntegra 

para a Associação Célula e Membrana / Colectivo a9)))); 

Dia 27 de Novembro – cedência gratuita à Fade In – Associação de Acção Cultural 

para a realização de um concerto musical por uma banda a definir. 

A receita de bilheteira proveniente da apresentação deste evento reverterá na íntegra 

para a Fade In - Associação de Acção Cultural; 
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Dias 26 e 30 de Outubro e 02, 09, 16, 19, 23 e 30 de Novembro - cedência gratuita ao 

Nariz – Teatro de Grupo para a realização da 15.ª Edição do ACASO – Festival de 

Teatro. 

A receita de bilheteira proveniente da apresentação das peças de teatro integradas no 

ACASO – Festival de Teatro reverterá na íntegra para O Nariz – Teatro de Grupo.” 

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

autorizar as cedências do Teatro Miguel Franco às entidades requerentes, nos termos 

das Normas de Funcionamento em vigor e tendo em consideração as condições de 

bilheteira na informação agora prestada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

 

Ponto oito 
��������  DIV IS ÃO DE MUSEUS,  P ATRIMÓNIO E BI BLIOTEC AS  

 

Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão de museus, 

património e bibliotecas 

8.1. Apoio ao evento “Festival de Dança no Castelo” . 

DLB N.º 1334/10  | Presente um pedido da Fame Dance Academy (Ent-2010/16982), 

solicitando a cedência das instalações do Castelo de Leiria, no dia 18 de Setembro, das 

16h00 às 24h00, para promover um festival de danças Afro-Latinas com Workshops, 

exibições e baile a qual mereceu, de acordo com o Regulamento vigente, a informação 

da Divisão de Museus, Património e Bibliotecas, que a seguir se transcreve: 

“Por se tratar de um evento de interesse para a comunidade, sugere-se a cedência do 

Castelo, incluindo as salas abertas ao público dos Paços Novos do Castelo bem como 

a Igreja da Pena para o fim proposto, sem encargos para os requerentes; 

A cedência de material de apoio do Município a eventos nomeadamente: linóleo de 

cerca de 110 metros quadrados, duas tendinhas e arca congeladora; 

Deverá ser previsto o pagamento de trabalho extraordinário para dois funcionários do 

Município; 

O proponente compromete-se a: 

Assegurar a contratação do serviço de segurança necessário para o evento bem como 

o seguro de responsabilidade civil de acordo com o previsto no Regulamento Interno; 

Suportar toda a logística incluindo o transporte no interior do Castelo; 

Observar e respeitar o limite máximo de 150 participantes nos Paços Novos e 350 

participantes na Igreja da Pena; 

Observar todas as regras constantes do regulamento de cedência do Castelo, que lhe 

será remetido; 
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A proposta de actividade tem ainda enquadramento no projecto global de dinamização 

cultural do Castelo, através de actividades culturais que sejam motivo de atracção de 

novos públicos e que dignifiquem o Monumento.” 

A Câmara Municipal, concordando com os motivos expostos, deliberou por  

unanimidade  e ao abrigo do disposto nas alínea f) do n.º 2 e a) do n.º 4, ambas do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, autorizar a cedência, sem encargos 

para os requerentes, dos espaços do Castelo nos termos da informação acima 

mencionada, devendo observar-se os condicionalismos constantes do Regulamento do 

Castelo que lhes será enviado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

8.2. Ciclo de cinema português: “ 3 Ciclos, 3 meses e 3 autores”. Ratificação ao 

despacho do Senhor Vice Presidente 

DLB N.º 1335/10  | Presente pelo Vereador Gonçalo Lopes a proposta de programação 

de um conjunto de três ciclos de cinema dedicados a três autores nacionais - António 

Cunha Telles, António Campos e Pedro Costa - correspondendo à projecção de 12 

filmes. A iniciativa resulta de uma co-organização do Município de Leiria, através do 

m|i|mo - Museu da Imagem em Movimento, integrado na Divisão de Museus, 

Património e Bibliotecas, em articulação com a Divisão da Cultura, e do Teatro José 

Lúcio da Silva, e da associação Célula & Membrana.  

O programa dos ciclos é apresentado em anexo, que faz parte integrante da presente 

acta. 

A iniciativa conta com o apoio da Cinemateca Portuguesa/ANIM, que a título 

excepcional cede os filmes dos seus arquivos, e com a colaboração do Instituto do 

Cinema e do Audiovisual. 

É da responsabilidade do Município de Leiria: 

- contactos com as entidades detentoras dos direitos de exibição dos filmes para 

reserva dos filmes; 

- assegurar os custos directos da realização de um seguro no valor de €5.000,00 por 

Cópia com apólice nº 0060.10 da AXA Portugal, Companhia de Seguros, S.A., 

correspondente ao Valor de €286,75 cabimentado na Rubrica 2111/0202 12; 

- transporte dos filmes entre o local de exibição, Teatro Miguel Franco, o m|i|mo, e as 

entidades detentoras dos direitos de exibição; 

- emissão de declaração de responsabilidade e disponibilização de caução exigida pela 

Cinemateca Portuguesa/ANIM, no valor de €500,00 por filme, accionada em caso de 

danos nas cópias; 

- garantir a guarda, durante o tempo dos ciclos, das cópias de filmes da Cinemateca 

Portuguesa/ANIM no Arquivo Fílmico climatizado do m|i|mo; 

- concepção gráfica dos materiais de divulgação e folhas de sala; 
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- divulgação dos ciclos de cinema, em conjunto com a Associação; 

- disponibilização do Teatro Miguel Franco, do projeccionista, do pessoal de sala e das 

bilheteiras, nos horários estabelecidos. 

É da responsabilidade da associação Célula & Membrana: 

- a programação dos ciclos de cinema; 

- contacto inicial com as entidades detentoras dos direitos de exibição dos filmes para 

verificar das disponibilidade dos filmes; 

- acompanhamento de dois realizadores nas sessões de abertura dos ciclos e 

animação dos períodos de debate; 

- assegurar o pagamento das despesas de representação dos convidados (refeições e 

transporte); 

- elaboração dos conteúdos da folha de sala; 

- divulgação dos ciclos de cinema, em conjunto com o Município. 

Considerando que não houve comunicação atempada do acordo da Cinemateca 

Portuguesa/ANIM a tempo para agendar a proposta para a reunião de Câmara anterior 

à data do início dos ciclos, o Senhor Vice-Presidente da Câmara, após analisar o 

assunto, concedeu despacho de aprovação do programa, das tarefas e encargos 

referidos e determinou que a receita reverte na íntegra para a associação Célula & 

Membrana, datado de 27 de Agosto, a ser ratificado em reunião de Câmara, nos termos 

do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  ratificar 

o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.3. Candidatura ao Programa PROMUSEUS (Rede Portug uesa de Museus) – 

Ratificação ao despacho do Senhor Vice Presidente 

DLB N.º 1336/10 |  Presente pelo Vereador Gonçalo Lopes a proposta de candidatura 

ao Programa de Apoio a Museus da Rede Portuguesa de Museus – Promuseus. 

A Rede Portuguesa de Museus é um sistema organizado de museus, baseado na 

adesão voluntária, configurado de forma progressiva e que visa a descentralização, a 

mediação, a qualificação e a cooperação entre museus. 

No âmbito do Plano de Actividades do IMC para 2010, o Programa de Apoio a Museus 

da Rede Portuguesa de Museus – ProMuseus constitui uma prioridade estratégica 

deste instituto as seguintes áreas: 

1. A valorização e a qualificação da realidade museológica nacional;  

2. A cooperação institucional e a articulação entre museus;  

3. A descentralização de recursos;  

4. O planeamento e a racionalização dos investimentos públicos em museus;  
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5. A difusão da informação relativa aos museus;  

6. A promoção do rigor e do profissionalismo das práticas museológicas e das 

técnicas museográficas;  

7. O fomento da articulação entre museus. 

No sentido da valorização e qualificação dos museus nacionais surge o aviso de 

abertura do Concurso do Programa de Apoio a Museus da Rede Portuguesa de 

Museus, (n.º 14934/2010, com publicação em 28 de Julho de 2010 em Diário da 

República). O Aviso de Abertura é conjugado com o estabelecido no Despacho 

Normativo n.º 3/2006, D.R., 2.ª Série, n.º 134, de 13 de Julho, que publica o 

Regulamento do Programa de Apoio a Museus da Rede Portuguesa de Museus. 

A apresentação das candidaturas a este Programa por parte dos Museus da 

Rede Portuguesa de Museus, na qual se integra o m|i|mo – museu da imagem em 

movimento, terá de ser efectuada até ao dia 3 de Setembro de 2010.   

Propõem-se a apresentação de candidatura ao ponto 4 – área de apoio, 

reservas, com o objectivo de equipar as reservas visitáveis do museu, de forma a 

garantir que o espaço ofereça conforto e boa visibilidade das colecções expostas em 

condições termohigrométricas estáveis. Desta forma propomos equipar com estantes 

de prateleiras de vidro de forma a rentabilizar o espaço disponível. Da proposta fazem 

parte 2 vitrinas 3000x900x190cm com portas de correr com 4 prateleira em vidro e 2 

vitrinas com 4000x500x190cm com portas de correr e quatro prateleiras em vidro, com 

um orçamento de €18.472, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, com dotação 

orçamental pela Rubrica 12/07011099, sendo a taxa de comparticipação do programa 

50% dos encargos dos equipamentos para a reserva visitável do museu, sem 

contabilizar o IVA. 

Considerando que não houve elementos suficientes para a instrução da 

candidatura a tempo de ser presente a reunião de Câmara anterior à data limite da 

submissão da candidatura, o Senhor Vice-Presidente da Câmara, após analisar o 

assunto, concedeu despacho de aprovação da candidatura, datado de 27 de Agosto, a 

ser ratificado em reunião de Câmara, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  ratificar 

o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal. 

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

3225/10 de 2 de Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
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��������  DIV IS ÃO DE MOBIL ID ADE E TR ÂNSI TO  
 

9.1. Análise dos assuntos relacionados com a Divisã o de Mobilidade e Trânsito 

9.1.1. Alterações ao trânsito decorrentes de pedido s de licenciamento de 

realização de espectáculos desportivos e divertimen tos públicos ao ar 

livre. Ratificação de despachos. 

DLB N.º 1337/10  | Pelo Senhor Vereador António Martinho foram presentes os pedidos 

de licenciamento de realização de espectáculos desportivos e divertimentos públicos ao 

ar livre descrito na tabela seguinte, tendo sido, no decorrer do processo relativo ao 

licenciamento ou autorização de espectáculos de natureza desportiva para provas ou 

passeios, solicitados os pareceres necessários, cumprindo-se o disposto no n.º 2 do 

artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de Dezembro: 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar as propostas 

para a reunião de Câmara anterior à realização das iniciativas, o Senhor Vice-

Presidente da Câmara, após analisar o assunto, concedeu os despachos de 

autorização das alterações ao trânsito supra mencionados, a serem ratificados em 

Reunião de Câmara, nos termos do n.º 3 do Artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

Artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  ratificar 

os despachos do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.1.2. Alterações ao trânsito na Rua Comissão de In iciativa e Rua Anzebino da 

Cruz Saraiva. Ratificação do despacho do Senhor Vic e-Presidente 

(Ent.2010/5870). 

Entidade  Actividade  Registos 

Entrada 

Pareceres  Data de 

despacho 

do Sr. 

Presidente 

Data / 

Horário 

Freguesias  Alterações ao 

Trânsito 

Fábrica da 

Igreja 

Paroquial de 

Barosa 

Festa em 

Honra de 

São 

Mateus 

Entrada 

16848/2010 

PSP – Entrada 

17650/2010 

27 de 

Agosto 

3 a 5 de 

Setembro 

 

21h às 

02h 

Barosa Troço da 

Estrada da 

Barosa, com 

desvios 

alternativos 

Fábrica da 

Igreja 

Paroquial de 

Barosa 

Corrida de 

carros de 

rolamentos 

Entrada 

16848/2010 

PSP – Entrada 

17650/2010 

27 de 

Agosto 

4 de 

Setembro 

 

15h00 às 

19h00 

Barosa Troço da 

Estrada da 

Barosa, com 

desvios 

alternativos 
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DLB N.º 1338/10  | Presente o despacho do Senhor Vice-Presidente, relativo à 

solicitação da SIMLIS para autorização dos trabalhos limpeza e inspecção vídeo no 

emissário 3. 

Os trabalhos, com duração prevista de uma semana, foram iniciados no dia 30 de 

Agosto, originando alguns constrangimentos de tráfego na Ruas Comissão da Iniciativa 

e Anzebino da Cruz Saraiva.  

A inspecção/limpeza do emissário foi efectuada no sentido da Rua do Liz, Rua 

Comissão da Iniciativa e Rua Anzebino da Cruz Saraiva. Como foi prevista uma faixa 

de rodagem livre para a circulação de trânsito, a operação decorreu com apoio por 

parte da PSP. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para a 

reunião de Câmara anterior à data da intervenção, o Senhor Vice-Presidente da 

Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização das alterações 

ao trânsito solicitadas pela SIMLIS, datado de 25 de Agosto, a ser ratificado em 

Reunião de Câmara, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

9.1.3. Alterações ao trânsito na Rua Beatriz Machad o. Ratificação do despacho do 

Senhor Vice-Presidente (Entfe.2010/6032). 

DLB N.º 1339/10  | Presente a carta da empresa CBE, Engenharia e Construção em 

Telecomunicações, solicitando um adiamento ao pedido de ocupação na Rua Beatriz 

Machado, junto ao Hotel São Luis, para acesso às antenas de telecomunicações 

posicionadas na Torre deste edifício, com a utilização de uma grua de grande 

dimensão, já autorizado por deliberação de 27 de Julho de 2010, ratificando despacho 

do Senhor Presidente da Câmara datado de 20 de Julho.  

A nova data da intervenção, dia 28 de Agosto, minimizou o efeito negativo do corte de 

trânsito durante um período de 8 horas, com a interrupção total de tráfego na referida 

rua.  

Considerando que o n.º 1 do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a 

realização de obras nas vias públicas que possam afectar o trânsito normal só é 

permitida desde que autorizada pelas entidades competentes e que se entende por 

entidade gestora da via em causa a Câmara Municipal, de acordo com o estipulado no 

n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior à intervenção da empresa, o Senhor Vice-Presidente da 
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Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização das alterações 

ao trânsito, datado de 25 de Agosto, a ser ratificado em Reunião de Câmara, nos 

termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
9.1.4. Plano de Sinalização Temporária. Ratificação  do despacho do Senhor Vice-

Presidente (Ent. 2010/17251). 

DLB N.º 1340/10 |  Presente o pedido de aprovação do Plano de Sinalização 

Temporária da empresa Novopca, responsável pela execução de obras no âmbito da 

Subconcessão Litoral. 

O Plano de Sinalização Temporária PST.30.N é necessário à execução da Obra de 

Arte PS9, na Freguesia de Azóia, dado que haverá a necessidade de interromper um 

troço da via municipal com o topónimo Rua Vale do Horto, que obrigará ao 

condicionamento do tráfego rodoviário local. 

As obras tiveram início no dia 30 de Agosto, tendo o desvio do trânsito sido 

implementado utilizando as via municipais com topónimo Rua da Paz, Rua Cruz de S. 

Tomé, EN356-1, Rua da Liberdade e Rua de Santo António. 

O projecto de sinalização temporária foi objecto de informação favorável da 

Divisão de Infra-Estruturas Viárias e Trânsito, dado que se verifica o cumprimento do 

disposto nos Decretos Regulamentares n.º 22-A/98, de 1 de Outubro e n.º 41/2002, de 

20 de Agosto, e de proposta de aprovação do Senhor Vereador António Martinho. 

Considerando que o n.º 1 do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a 

realização de obras nas vias públicas que possam afectar o trânsito normal só é 

permitida desde que autorizada pela entidade gestora da via, neste caso a câmara 

municipal, de acordo com o estipulado no n.º 2 do Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior à intervenção da empresa, o Senhor Vice-Presidente da 

Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização das alterações 

ao trânsito e do Plano de Sinalização Temporária, datado de 25 de Agosto, a ser 

ratificado em Reunião de Câmara, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  ratificar 

os despachos do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 



1609(87) 

CMLeiria/Acta n.º 21, de 2010.09.07 

Im-DA-15-09_A0 

 

9.1.5. Festival Gótico “Entremuralhas” - alterações  ao trânsito. Ratificação do 

despacho do Senhor Vice-Presidente (Int.2010/9642).  

DLB N.º 1341/10 |  Presente o registo Int.2010/9642 relativo às alterações ao trânsito a 

implementar no âmbito do Festival Gótico “Entremuralhas”. 

O Castelo de Leiria foi palco do festival nos dias 27 e 28 de Agosto. Este festival 

saldou-se num grande sucesso, trazendo ao Castelo conferências, animação, 

projecção de filmes, comércio alternativo e exposições, além dos espectáculos 

musicais. 

Considerando que se espera um grande número de participantes, foi necessário 

determinar alterações ao trânsito, aprovadas em deliberação de 10 de Agosto.  

Posteriormente, após indicações dos Bombeiros Municipais, baseadas nos 

dados da meteorologia, que indicam um risco acrescido de incêndios, e de reunião com 

a PSP, ficou decidido que iria ser formalizado um corredor prioritário de segurança, 

entre o Castelo e a Rua dos Mártires, abarcando os seguintes arruamentos: 

• Largo de São Pedro; 

• Largo Manuel da Arriaga; 

• Avenida Ernesto Korrodi, sendo que o troço situado entre o Largo Serafim Lopes 

Pereira a Rua dos Mártires será efectuado em sentido inverso ao habitual. 

O estabelecimento deste corredor de segurança obrigou a alterar pontualmente o 

estipulado na deliberação, modificando as alterações ao trânsito para: 

• Encerramento ao trânsito da Rua de Santiago e da Rua Christiano Cruz; 

• Encerramento ao trânsito de troço da Avenida Ernesto Korrodi (entre o Largo  

Serafim Lopes Pereira e o Largo Manuel da Arriaga), do Largo de São Pedro e do 

arruamento de acesso ao Castelo. 

Apenas puderam ter acesso às zonas encerradas ao trânsito os seguintes casos: 

• Veículos da organização; 

• Veículos de residentes; 

• Veículos afectos ao serviço de deficientes motores; 

• Veículos afectos à prestação de socorro urgente e veículos de polícia; 

• Veículos que assegurem a realização de serviços de interesse público 

indispensáveis e urgentes; 

• Veículos do Governo Civil do Distrito de Leiria e do CDOS; 

• Veículos próprios dos agentes da PSP e demais funcionários do Comando 

Distrital da PSP; 

• Veículos de cidadãos que se desloquem aos serviços da PSP, do Governo Civil 

ou das Estradas de Portugal, nos respectivos horários de expediente. 

As alterações ao trânsito são propostas nos seguintes horários: 

• entre as 16h00 do dia 27 de Agosto e as 3h00 do dia 28 de Agosto; 
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• entre as 16h00 do dia 28 de Agosto e as 3h00 do dia 29 de Agosto: 

Considerando que o n.º 1 do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a 

utilização da via pública para a realização de actividades de carácter desportivo, festivo 

ou outras que possam afectar o trânsito normal só é permitida desde que autorizada 

pelas entidades competentes e que se entende por entidade gestora da via em causa a 

câmara municipal, de acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 

44/2005. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior à intervenção da empresa, o Senhor Vice-Presidente da 

Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização das alterações 

ao trânsito e do Plano de Sinalização Temporária, datado de 24 de Agosto, a ser 

ratificado em Reunião de Câmara, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade ratificar 

os despachos do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 
��������  Gab inete  de apo io  à  Senhora Vereado ra B land ina Ol i ve i ra  
 

10.1. Contrato de arrendamento – Feira Praia do Ped rógão  

DLB N.º 1342/10 |  Presente a minuta de contrato de arrendamento destinado à 

instalação do Mercado de Levante da Praia do Pedrógão, Feira Anual, Parque de 

Estacionamento para veículos automóveis, ou qualquer outro tipo de mercado ou 

actividade inerente a estes fins, cujo teor se transcreve:  

CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

 --------- Entre Agostinho Luís de Oliveira Cunha, casado, natural da freguesia de São 

Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente na Rua Engenheiro Duarte 

Pacheco, n.º 41, Praia do Pedrógão, Coimbrão, Leiria, portador do Bilhete de 

Identidade n.º 1247363, emitido pelos Serviços de Identificação de Leiria em 

12/04/2004, contribuinte fiscal n.º 124 517 218, doravante designado por Primeiro 

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

Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Leiria, Raul Castro, no uso dos poderes conferidos por deliberação camarária de 

____/____/____, doravante designado por Segundo Contraente, é celebrado o 

presente contrato de arrendamento, nos termos do artigo 1022.º e seguintes do Código 

Civil, o qual se rege pelas cláusulas que seguem: -------------------------------------------------  
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CLÁUSULA PRIMEIRA 

 --------- O Primeiro Contraente é dono e legítimo possuidor do prédio rústico sito na 

freguesia de Coimbrão, concelho de Leiria, inscrito na respectiva matriz predial rústica 

sob o artigo 2507.º, freguesia de Coimbrão, concelho de Leiria, com a área de 6000 m2.  

CLÁUSULA SEGUNDA 

 --------- Pelo presente contrato o Primeiro Contraente dá de arrendamento ao Segundo 

Contraente, que o aceita, mediante retribuição, o prédio rústico descrito na cláusula 

anterior, que se destina à instalação do Mercado de Levante da Praia do Pedrógão, 

Feira Anual, Parque de Estacionamento para veículos automóveis, ou qualquer outro 

tipo de mercado ou actividade inerente a estes fins. ----------------------------------------------  

CLÁUSULA TERCEIRA 

---------O presente arrendamento tem a duração de um ano, renovando-se 

automaticamente por iguais períodos até um limite máximo de 5 (cinco) anos, salvo se 

houver oposição de qualquer das partes, com uma antecedência não inferior a um ano 

da data da cessação, caso seja por parte do Primeiro Contraente, ou não inferior a 120 

dias, caso a oposição seja manifestada pelo Segundo Contraente. ---------------------------- 

CLÁUSULA QUARTA 

 --------- A renda mensal é de €300 (trezentos euros), vencendo-se a primeira no 

momento da celebração do presente contrato e cada uma das restantes no primeiro dia 

útil do mês a que a mesma diga respeito, devendo ser paga por depósito ou 

transferência bancária para a conta com NIB 0035.0393.00043001200.49, da Caixa 

Geral de Depósitos, da titularidade do Primeiro Contraente, ou por qualquer outro modo 

e local por este indicado no futuro, por escrito, com a antecedência mínima de 30 

(trinta) dias em relação à data de pagamento da renda. -----------------------------------------  

CLÁUSULA QUINTA 

 --------- O quantitativo da renda é actualizado anualmente, de acordo com os 

coeficientes de actualização vigentes a publicar por Portaria, conforme o disposto no 

artigo 1077.º do Código Civil. ----------------------------------------------------------------------------- 

CLÁUSULA SEXTA 

 --------- É expressamente proibida a sublocação, no todo ou em parte, ou a cedência por 

qualquer outra forma dos direitos deste arrendamento, sem consentimento escrito do 

Primeiro Contraente. --------------------------------------------------------------------------------------  

CLÁUSULA SÉTIMA 

 --------- No prédio ora dado de arrendamento, o Segundo Contraente não poderá fazer 

quaisquer obras sem autorização escrita do Primeiro Contraente, e as que fizer com 

esta autorização, não poderão ser levantadas ou demolidas, ficando desde logo a 

pertencer ao prédio arrendado, sem que aquele possa alegar o direito de retenção ou 

exigir indemnização. ---------------------------------------------------------------------------------------  

CLÁUSULA OITAVA 
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 --------- Cessando o contrato, o Segundo Contraente deverá restituir ao Primeiro 

Contraente o prédio no mesmo estado de conservação e funcionalidade em que se 

encontrava à data em que lhe foi entregue. ---------------------------------------------------------  

CLÁUSULA NONA 

 --------- O Segundo Contraente obriga-se a fazer uso prudente do prédio arrendado, 

mantendo-o em perfeito estado de conservação e funcionalidade, realizando a 

expensas suas as obras de reparação, conservação e manutenção de que careça. -----  

CLÁUSULA DÉCIMA 

 --------- Em tudo o omisso, o presente contrato regular-se-á pelas disposições legais 

aplicáveis. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA 

 --------- Para resolução dos litígios emergentes do presente contrato serão competentes 

os tribunais da comarca de Leiria, com expressa exclusão de quaisquer outros. ----------  

*** 

 --------- Parágrafo Único: O presente contrato é feito em triplicado, valendo as cópias 

como originais, destinando-se um exemplar ao primeiro contraente, outro ao segundo e 

outro à repartição de finanças competente, sendo devidamente assinado pelas partes 

depois de declararem ter lido, compreendido e aceite todas as suas cláusulas. -----------  

Leiria, 1 de Outubro de 2010. 

O Primeiro Contraente | (Agostinho Luís de Oliveira Cunha) 

Pel’O Segundo Contraente | (Raul Castro) 

*** 

Imposto de selo pago mediante a guia n.º ___ do ___.º Serviço de Finanças de Leiria. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, no âmbito das competências 

previstas na alínea e) do artigo 16.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, deliberou 

por  unanimidade  aprovar a minuta do contrato e conferir poderes ao Senhor 

Presidente para a outorga do mesmo. 

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

3190/2010 de 30 de Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.2. Adesão do Município de Leiria à Semana Europe ia da Mobilidade/Dia 

Europeu sem Carros 2010. Ratificação do despacho do  Sr. Presidente. 

DLB N.º 1343/10 | Presente o despacho do Senhor Presidente, relativo à adesão do 

Município de Leiria à Semana Europeia da Mobilidade/Dia Europeu Sem Carros 2010. 

1.- Introdução 

Tal como qualquer das cidades europeias de hoje, Leiria apresenta características de 

uma cidade congestionada: 
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I - Cidade cheia de carros  

1. Dificuldade de circulação dentro da zona central da cidade pelo excesso de 

veículos aí existentes;  

2. Dificuldade de viver o espaço público pela excessiva área ocupada devido à 

presença de veículos em circulação e de estacionamento legal e ilegal; 

3. Sensação de confusão gerada pelo conflito entre as várias funções: cargas e 

descargas de mercadorias e passageiros, manobras de estacionamento, circulação 

automóvel, circulação de peões, etc. 

II – Poluição  

1. Elevadas emissões de gases provocadas pela circulação de veículos a baixa 

velocidade;  

2. O excesso de ruído derivado da circulação automóvel e da impaciência dos 

automobilistas;  

3. A poluição visual gerada pela impossibilidade de uma boa visualização do espaço. 

III - Segurança  

1. Os problemas de segurança rodoviária gerados pela convivência difícil entre 

automobilistas, peões, ciclistas, etc; 

2. O estacionamento dos automóveis nos passeios; 

3. O excesso de velocidade praticada pelos condutores. 

A Semana Europeia da Mobilidade/Dia Europeu Sem Carros nasceu como um período 

que subverte a habitual hegemonia do automóvel nas grandes cidades, permitindo que 

a mobilidade passe a ser considerada como forma de habitação do meio e de 

sociabilização. 

Na sequência do êxito da realização das campanhas anteriores, o Ministério do 

Ambiente decidiu repeti-la em 2010, alargando-a a todos os municípios que cumpram 

os critérios estabelecidos pela Agência Portuguesa do Ambiente. 

2.- Objectivos 

A Semana Europeia da Mobilidade/Dia Europeu Sem Carros tem por objectivos:  

1. encorajar a adopção de comportamentos compatíveis com o desenvolvimento 

sustentável e, em particular, com a protecção da qualidade do ar, com a 

prevenção do efeito de estufa e com a redução do ruído; 

2. promover melhores condições para as pessoas utilizarem um transporte 

alternativo ao seu carro; 

3. proporcionar aos cidadãos uma oportunidade de redescobrirem a sua cidade, os 

seus habitantes e o seu património; 

4. consciencializar o público - gerando formas de informação e debate sobre a 

questão da mobilidade urbana (congestionamento, poluição, segurança,...) e 

soluções para os actuais problemas neste domínio; 
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5. dar uma oportunidade às autoridades locais para introduzirem e/ou testarem 

novos meios de transporte e novas medidas de gestão do tráfego urbano, num 

contexto favorável do ponto de vista da opinião pública.  

6. Serão enviados todos os reforços para que desta iniciativa resultem medidas 

inovadoras, de carácter demonstrativo ou de implementação real, com vista a 

melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida nas cidades e vilas de 

forma geral. 

3.- Modelo organizativo 

Para a preparação da iniciativa, a Câmara Municipal de Leiria contará com duas 

estruturas: 

1. Comissão de acompanhamento 

2. Comissão executiva 

A Comissão de acompanhamento é representativa dos parceiros que estão mais 

directamente envolvidos na operacionalização do evento e responsável pela estratégia 

da acção. Será formada por: 

1. Município de Leiria; 

2. ACILIS; 

3. PSP; 

4. Rodoviária do Tejo, SA; 

A Comissão executiva será constituída por elementos da Câmara Municipal de Leiria, 

com o objectivo de organizar os eventos da Semana Europeia da Mobilidade e a 

comunicação local, tendo por membros: 

1. Vereadora Blandina Oliveira; 

2. Vereador António Martinho; 

3. Gabinetes de Apoio aos Vereadores; 

4. Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

5. Divisão de Mobilidade e Trânsito; 

6. Divisão de Relações Públicas e Cooperação; 

7. Divisão de Desporto; 

8. Divisão de Assuntos Sociais; 

9. Divisão de Cultura; 

10. Divisão de Reabilitação Urbana; 

11. Divisão de Juventude e Educação. 

12. Divisão de Parques e Espaços Verdes; 

13. Divisão de Máquinas, Viaturas e Oficinas; 

14. Divisão de Aprovisionamento e Património. 

4.- Proposta 

Com base nos considerandos anteriores, propõe-se: 
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a) a adesão da Câmara Municipal de Leiria à iniciativa Semana Europeia da 

Mobilidade/Dia Europeu Sem Carros de 2010; 

b) a constituição das comissões referidas no ponto 3, para análise e operacionalização 

da proposta de Programa Operacional de Leiria da Semana Europeia da 

Mobilidade/Dia Europeu Sem Carros; 

c) a manutenção da linha de orientação da campanha anterior, de estabelecer 

parcerias com entidades externas, de forma a empenhar o maior número de sectores 

da vida da Cidade e o maior número de pessoas, de forma a atingir os objectivos 

nacionais e locais da Semana Europeia da Mobilidade/Dia Europeu Sem Carros. 

d) a aprovação da Zona Sem Trânsito Automóvel, a implementar nos dias 18 e 19 de 

Setembro, entre as 14h00 e as 20h00, e no dia 22 de Setembro, entre as 8h00 e as 

20h00. 

e) a implementação das seguintes medidas permanentes: 

  i) Implementação da rede pública de carregamento de veículos eléctricos, no 

âmbito da Rede Piloto para a Mobilidade Eléctrica, da qual o Município de Leiria é 

membro fundador; 

  ii) Aquisição de veículos eléctricos para a frota do Município de Leiria, no âmbito 

do Plano de Acção da Rede Urbana do Conhecimento e Inovação do Pinhal 

Litoral; 

  iii) Extensão da rede de transportes públicos colectivos de passageiros ao 

interior do Hospital Distrital de Leiria e do Campus 2 do Instituto Politécnico de 

Leiria; 

   iv) Melhoria da comunicação com o utilizador dos transportes públicos 

colectivos de passageiros, com a introdução de avisadores de paragens no 

serviço mobilis; 

Considerando que não foi possível determinar as medidas permanentes a tempo para 

agendar a proposta para a reunião de Câmara anterior à data de envio da candidatura 

de adesão à iniciativa, o Senhor Presidente da Câmara, após analisar o assunto, 

concedeu despacho de autorização, datado de 30 de Agosto, a ser ratificado em 

Reunião de Câmara, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.3. Protocolo Simplex Autárquico 2010/2011 

DLB N.º 1344/10 | Presente a seguinte minuta de protocolo: 

«PROTOCOLO SIMPLEX AUTÁRQUICO 
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CONSIDERANDO QUE: 

A simplificação administrativa e a administração electrónica são hoje reconhecidas 

como instrumentos fundamentais para a melhoria da competitividade e da qualidade de 

vida dos cidadãos, contribuindo ainda para aumentar a transparência e a confiança na 

administração pública. 

São muitos os Municípios que têm vindo a desenvolver com sucesso medidas de 

simplificação e de administração electrónica que importa publicitar e replicar para os 

restantes, bem como retirar ensinamentos para outros serviços públicos; 

A experiência colhida da vigência dos Programas Simplex e Simplex Autárquico, em 

especial no desenvolvimento de serviços integrados, balcões únicos e outras medidas 

transversais, organizadas por acontecimentos de vida, aponta para a necessidade de 

uma maior colaboração entre os diferentes níveis de administração pública. 

É livremente celebrado o presente protocolo entre o Governo, o Município de Leiria, e a 

Agência para a Modernização Administrativa, IP (AMA), que se rege pelas seguintes 

regras:  

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O presente protocolo tem como objectivo formalizar a adesão do Município de Leiria ao 

Programa Simplex Autárquico, cujos princípios e regras constam do anexo ao presente 

protocolo, que dele faz parte integrante.   

CLÁUSULA SEGUNDA 

O objecto deste Programa consiste na execução de um conjunto de medidas de 

simplificação administrativa que o Município outorgante se compromete a desenvolver e 

aplicar, bem como a divulgar as boas práticas de simplificação e contribuir para sua 

replicação, nomeadamente em colaboração com outros municípios e com organismos 

da administração central. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

O Município outorgante compromete-se a comunicar trimestralmente à AMA o estado 

da execução do programa e a enviar no final de cada período anual o balanço da 

execução do programa, bem como as medidas a adoptar no ano seguinte. 

CLÁUSULA QUARTA 

O Governo, o Município outorgante e a AMA comprometem se a respeitar integralmente 

os princípios e regras do programa constantes do Anexo a este Protocolo e a mobilizar 

os serviços sob a sua respectiva tutela para o cumprimento dos seus objectivos.   

CLÁUSULA QUINTA 

Este Protocolo renova-se automaticamente todos os anos, salvo denúncia de qualquer 

das partes.   

Assinado em __________, a _______________, em três vias originais. 

PELO GOVERNO | Maria Manuel Leitão Marques | Secretária de Estado da 

Modernização Administrativa 
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PELA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA | Raul Castro | Presidente da Câmara 

Municipal 

PELA AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, IP | Elísio Borges Maia 

| Presidente da Agência para a Modernização Administrativa 

ANEXO 

1. PRINCÍPIOS DO PROGRAMA 

O “Simplex Autárquico” assenta numa cooperação entre Municípios e organismos da 

Administração central, tendo em vista melhorar a qualidade dos serviços prestados aos 

cidadãos e às empresas. Baseia-se na assunção livre de um compromisso assente na 

liberdade de participação e de acção, de acordo com os seguintes princípios: 

− Entrada e saída do programa por decisão própria e exclusiva de cada Município; 

− Possibilidade de integração autónoma no programa das medidas de simplificação 

que forem determinadas pelos órgãos de governo municipal, incluindo os órgãos 

das freguesias (medidas municipais); 

− Possibilidade de adesão a medidas propostas por outros municípios ou 

comunidades intermunicipais (medidas intermunicipais) 

− Possibilidade de adesão a medidas cuja execução é da responsabilidade conjunta 

de municípios e entidades da administração central (medidas intersectoriais); 

− Livre escolha do modo, do tempo e dos ritmos de desenvolvimento e de aplicação 

das medidas; 

− Livre escolha dos parceiros; 

− Publicidade das medidas e da respectiva data de conclusão; 

− Prestação pública de contas sobre a execução das medidas na data previamente 

fixada para esse efeito e divulgação dos resultados pelos meios mais adequados; 

− Monitorização e avaliação dos resultados, sempre que possível, através do uso de 

indicadores comuns; 

− Envio na data previamente fixada para esse efeito das medidas a desenvolver no 

período seguinte. 

2. DURAÇÃO 

O “Simplex Autárquico” terá uma duração anual.  

3. ORIENTAÇÕES PARA A SIMPLIFICAÇÃO  

Para serem incluídas no “Simplex Autárquico”, as medidas de simplificação devem 

assentar na análise dos processos de uma dada actividade administrativa e ter como 

objectivo modificá-los, de tal forma que sejam reduzidos os custos de contexto e os 

encargos administrativos para os cidadãos e para as empresas. 

As medidas de simplificação deverão ser desenvolvidas, respeitando, designadamente, 

os seguintes princípios: 

a) Partilha da informação 
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A informação já disponível na administração pública não deve ser repetidamente 

solicitada em cada nova interacção com os cidadãos ou as empresas. Os serviços e as 

autoridades públicas devem partilhar e utilizar racionalmente essas informações, sem 

prejuízo da protecção dos dados pessoais. 

Nas acções de simplificação deve ainda ser escrupulosamente avaliada a pertinência 

das informações solicitadas e sua utilidade para a administração. 

b) Transparência da actividade administrativa 

Sempre que possíveis, os administrados devem poder conhecer o estado dos 

respectivos processos administrativos. 

c) Participação  

Os cidadãos devem poder participar nas acções de identificação dos constrangimentos 

burocráticos que afectam o seu quotidiano e ainda, sempre que possível, na avaliação 

e monitorização dos resultados.  

4. COORDENAÇÃO 

A necessidade de partilhar conhecimentos e de fazer uma gestão racional dos meios 

justifica o estabelecimento de três níveis de coordenação do Programa: 

- Coordenação do programa no seu conjunto e das medidas intersectoriais em 

particular, a cargo da AMA , IP, envolvendo as seguintes acções: 

• coordenação das medidas intersectoriais; 

• recepção e publicitação no sítio Internet do Simplex de todas as medidas incluídas 

no “Simplex Autárquico”; 

• recolha e publicitação dos resultados no sítio Internet do Simplex, na data de 

conclusão das medidas. 

- Coordenação das medidas intermunicipais, a cargo de um Município a escolher entre 

os Municípios proponentes/aderentes ou do órgão executivo da comunidade 

intermunicipal em que estes estejam integrados, a quem caberá, em colaboração com a 

AMA, IP, o acompanhamento da execução do projecto nos diversos municípios 

participantes; 

- Coordenação das medidas municipais, a cargo de cada Município proponente. 

Caberá a cada um dos coordenadores das medidas intersectoriais e intermunicipais a 

promoção de reuniões de controlo da respectiva execução. 

5. PONTO ÚNICO DE CONTACTO  

No momento da adesão ao Simplex Autárquico, o Município outorgante deve 

indicar o respectivo ponto de contacto, responsável pela articulação operacional com os 

outros Municípios e com os organismos da administração central.» 

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

concordar com o teor da minuta de protocolo e seu anexo acima transcritos e conferir 

poderes ao Senhor Presidente para proceder à sua assinatura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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O Senhor Vereador José Benzinho  perguntou ao Senhor Presidente , dado 

que Leiria era a única capital de Distrito sem loja do Cidadão, qual o ponto da situação. 

O Senhor Presidente  respondeu que o que havia para dizer, face à área que 

estavam a exigir e face ao interesse da Autarquia em colocar a Loja do cidadão na 

zona central da cidade, não era de solução fácil. Algumas das soluções apresentadas 

acabaram por não reunir toda a área que é necessário.  

Mais disse, para se aguardar por uma solução mais adequada, uma vez que 

este projecto, sendo projecto âncora, não fará sentido criar confusão com outros 

serviços já instalados na cidade. 

O Senhor Vereador José Benzinho disse que face às explicações do Senhor 

Presidente, que lhe suscitaram algumas dúvidas, ficara com ideia que a opção do 

executivo era localizar este equipamento na zona central da cidade e era isto que 

impedia a Loja do cidadão de se instalar. Concluiu que não era falta de vontade do 

governo mas sim do nosso lado e como possivelmente não era fácil que se encontrasse 

um espaço com as características, condições e principalmente com a localização que o 

Senhor Presidente e a sua maioria querem, corria-se o risco de Leiria não vir a ter Loja 

do Cidadão. 

Mais mencionou que para ele era grave que assim o fosse, porque tinha uma 

leitura diferente sobre a Loja do Cidadão, para ele, Vereador José Benzinho, a Loja do 

Cidadão era uma loja que se destinava não só à cidade de Leiria mas também à área 

envolvente e talvez o melhor sítio não fosse a zona central, e havendo alternativas 

ficava preocupado sobre esta matéria. 

O Senhor Presidente  respondeu que tinha que se perceber quais os objectivos 

da Loja do Cidadão. Esta é uma âncora esteja onde ela esteja, e por isso deve-se tirar 

partido dela para criar dinâmica na zona central da cidade de Leiria, e havendo 

algumas hipóteses que foram equacionadas e que foram vistas pelos responsáveis. 

Agora vamos aguardar para ver se há hipótese de validar a mais importante para a 

cidade. 

Mais explicou que existem diligências com algumas situações que poderão 

acolher a Loja do Cidadão. Quando se tiver algo de concreto o Executivo irá ser 

chamado a pronunciar-se. 

 

 

Ponto onze 
��������  Gab inete  de apo io  ao  Senhor  Vereador  Gonça lo  Lopes  
 

11.1. Cedências do Teatro José Lúcio da Silva. 

DLB N.º 1345/10 | Presente o pedido da seguinte entidade para cedência das 

instalações do Teatro José Lúcio da Silva: 
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- Direcção Regional de Cultura do Centro, para a realização da iniciativa “Bandas em 

Concerto 2010/2011”, a ter lugar no dia 14 de Novembro. 

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

autorizar a cedência do Teatro José Lúcio da Silva à entidade requerente, nos termos 

das Normas de Funcionamento em vigor. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

11.2. Lista de Despesas do Teatro Miguel Franco rel ativas ao mês de Julho. 

DLB N.º 1346/10 | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, a nota de despesa 

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

Franco, durante o mês de Julho de 2010, no valor de 4.433,21€. 

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

transferir para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de 4.433,21€, referente às 

despesas efectuadas no Teatro Miguel Franco e suportadas pelo Teatro José Lúcio da 

Silva, durante o mês de Julho de 2010, no valor de 4.433,21€. 

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

3064/2010 de 26 de Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

11.3. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva ao Col égio da Nossa Senhora de 

Fátima - Rectificação de Deliberação. 

DLB N.º 1347/10 | Na sequência da deliberação tomada na Reunião de Câmara 

de 09-03-2010, referente à cedência gratuita das instalações do Teatro José Lúcio da 

Silva, ao Colégio de Nossa Senhora de Fátima, para a realização de um espectáculo 

de angariação de fundos a favor do Centro de Acolhimento de Leiria, no dia 7 de 

Novembro de 2010, propõe-se a rectificação da presente deliberação, porquanto a 

entidade requerente ter solicitado a alteração da data da realização do espectáculo em 

apreço, para o dia 21 de Novembro de 2010, pelo que se propõe a rectificação da 

deliberação nos seguintes moldes:  

Onde se lê:  “Presente o pedido do Colégio de Nossa Senhora de Fátima, para 

cedência gratuita das instalações do Teatro José Lúcio da Silva, no dia 7 de Novembro 

de 2010, para realização de um espectáculo de angariação de fundos a favor do Centro 

de Acolhimento de Leiria”. 

Deverá constar : “Presente o pedido do Colégio de Nossa Senhora de Fátima, 

para cedência gratuita das instalações do Teatro José Lúcio da Silva, no dia 21 de 

Novembro de 2010, para realização de um espectáculo de angariação de fundos a 

favor do Centro de Acolhimento de Leiria”. 

A Câmara Municipal, de pois de analisar o assunto, tomou conhecimento da 

alteração agora referida e deliberou por unanimidade  autorizar a mesma. 
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Assim, e onde se lê: “Presente o pedido do Colégio de Nossa Senhora de Fátima, para 

cedência gratuita das instalações do Teatro José Lúcio da Silva, no dia 7 de Novembro 

de 2010, para realização de um espectáculo de angariação de fundos a favor do Centro 

de Acolhimento de Leiria”. 

Deverá constar: “Presente o pedido do Colégio de Nossa Senhora de Fátima, 

para cedência gratuita das instalações do Teatro José Lúcio da Silva, no dia 21 de 

Novembro de 2010, para realização de um espectáculo de angariação de fundos a 

favor do Centro de Acolhimento de Leiria”. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.4 EXTREME LEIRIA 

DLB N.º 1348/10 | Na sequência dos contactos estabelecidos pela Mfobmx, e a ASAL - 

Associação de Solidariedade Académico de Leiria com o Município de Leiria é presente 

a seguinte proposta: 

O interesse comum em animar a zona de intervenção Polis – Skatepark e 

proporcionar aos cidadãos leirienses um programa de actividades radicais que 

contenham simultaneamente originalidade e diversão num evento único, realizado pela 

primeira vez na Autarquia; 

A vantagem em integrar uma prova de carácter nacional, que permitirá a 

divulgação e promoção do Concelho de Leiria: 

O Município de Leiria organizará conjuntamente com a Mfobmx e ASAL - 

Associação de Solidariedade Académico de Leiria o denominado EXTREME LEIRIA , 

de 25 a 26 de Setembro 2010. 

O evento decorrerá sob o seguinte programa, salvo qualquer contratempo alheio 

à organização. 

SÁBADO, 25 DE SETEMBRO – 10h00 às 20h00 

Manhã:  

- Actividades promovidas pela ASAL (salto de elásticos, insufláveis, desportos 

radicais)   

Tarde:  

- Actividades promovidas pela ASAL (salto de elásticos, insufláveis, desportos 

radicais) 

 BMX Series – Campeonato Nacional 2.ª Etapa (Eliminatórias) 

DOMINGO, 26 DE SETEMBRO – 10h00 às 20h00 

Manhã:  

- Actividades promovidas pela ASAL (salto de elásticos, insufláveis, desportos 

radicais)   

Tarde:  
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- Actividades promovidas pela ASAL (salto de elásticos, insufláveis, desportos 

radicais) 

- BMX Series – Campeonato Nacional 2.ª Etapa (Finais) 

O Município de Leiria assegurará apoio logístico necessário à realização do evento, 

designadamente: 

a) Fornecimento, montagem e desmontagem de bancadas, com apoio dos 

Recursos Humanos do Município  

b) Disponibilização de um quadro para abastecimento eléctrico; 

c) Disponibilização de ponto de água para abastecimento; 

d) Acompanhamento das actividades do evento por parte dos Bombeiros 

Municipais; 

e) Disponibilização de muppies para colocação de cartazes; 

f) Reforço com contentores de recolha de lixo e WC´s; 

g) A emissão das licenças necessárias, nomeadamente de recinto improvisado; 

O Município de Leiria assegurará ainda: 

a) A contratação de serviços da Mfobmx (empresa organizadora do 

Campeonato Nacional de BMX Freestyle a integrar no Extreme Leiria), que 

apresenta uma previsão de custos equivalente a 1000€ + IVA; 

A Associação de Solidariedade Académico de Leiria assegurará: 

a) Disponibilização de infra-estruturas de lazer e desporto para usufruto dos 

visitantes; 

b) Monitorização e acompanhamento das actividades; 

A Mfobmx assegurará: 

a) A organização da etapa do Campeonato de BMX Freestyle; 

b) Os prémios dos vencedores da etapa; 

c) A divulgação e promoção do evento; 

d) Os serviços de animação e Concurso de Máscaras; 

e) Disponibilização de sistema de luz e som; 

Os Co-Organizadores poderão explorar publicitariamente, de forma directa ou indirecta, 

vários espaços no recinto, revertendo as receitas para custear as suas despesas com a 

organização do Festival. 

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

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

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

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

proposta apresentada para o evento Extreme Leiria nos seguintes moldes:  

a) Prestar apoio logístico à organização do evento nos termos da proposta apresentada 

pelo Sr. Vereador Dr. Gonçalo Lopes;  

b) Autorizar a contratação de serviços da empresa Mfobmx equivalente a 1000€ + IVA.  
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d) Autorizar a emissão das licenças necessárias, nomeadamente de recinto 

improvisado 

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

3222/10, de 1 de Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto doze 
��������  Gabinete de Projecto de Gestão dos Fundos Estrutur ais   

12.1 EPA 2 – Requalificação do Espaço Público Envol vente ao antigo Liceu 

Rodrigues Lobo – Contrato de financiamento. Ratific ação (ENT – 2010/15579) 

DLB N.º 1349/10 | Presente Contrato de Financiamento (ENT-2010/15579), referente 

ao projecto de “EPA 2 – Requalificação do Espaço Público Envolvente ao Antigo Liceu 

Rodrigues Lobo”, celebrado entre o Município de Leiria e o MaisCENTRO, em 

15/07/2010, na sequência da aprovação da respectiva candidatura, em 24/11/2009. 

Apoiada pelo FEDER e apresentada ao Regulamento Específico Política das Cidades – 

Parcerias para a Regeneração Urbana, no âmbito do Programa Operacional Regional 

do Centro 2007-2013 QREN, esta candidatura foi aprovada o n.º 1962 e código 

universal de operação CENTRO-02-RU41-FEDER-005030, no montante global de € 

151.479,81, comparticipação até € 41.414,58, correspondente à aplicação da taxa de 

27,340% sobre o montante das despesas consideradas elegíveis. 

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

ratificar o Contrato de Financiamento, relativo à candidatura n.º 1962, referente ao 

projecto “EPA 2 – Requalificação do Espaço Público Envolvente ao Antigo Liceu 

Rodrigues Lobo”. 

 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

12.2 EM 356 Maceirinha – Batalha. Adenda ao Contrat o de Financiamento. 

Ratificação (ENT – 2010/16527) 

DLB N.º 1350/10 |  Presente adenda ao Contrato de Financiamento (ENT-2010/16527), 

relativo à candidatura n.º 1615, apoiada pelo FEDER, referente ao projecto de “EM 356 

| Maceirinha – Batalha”, celebrado entre o Município de Leiria e o MaisCENTRO, em 

10/02/2010. A adenda (Anexo C) surge na sequência do pedido de alteração, submetido 

em 06/07/2010 e aprovado pelo MaisCENTRO em 28/07/2010, solicitando a 

reprogramação financeira (taxa de financiamento para 80% e ajustamento do valor do 

investimento elegível) e temporal (alteração da data de conclusão). 

A Câmara Municipal ratificou o respectivo Contrato de Financiamento na reunião de 

23/03/2010 (Anexo D). 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto deliberou por unanimidade  

ratificar a adenda ao Contrato de Financiamento, na sequência da aprovação, pelo 

Mais CENTRO em 28/07/2010, do pedido de alteração / reprogramação financeira e 

temporal, relativo à candidatura n.º 1615, referente ao projecto de “EM 356 | Maceirinha 

– Batalha”. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, o 

Senhor Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta 

(ANEXO E). 

 

 

 Encerramento da reunião   

 

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente encerrada a 

reunião, eram dezassete horas e quarenta minutos mandando que, de tudo para 

constar, se lavrasse a presente acta que eu, Sandra Reis, Assistente Técnica, mandei 

escrever e subscrevo. 

 
O Presidente da Câmara Municipal___________________ ________________ 

A Secretária da reunião ___________________________ _____________________ 
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