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Acta n.º 20/2010 
 

 

 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de Agosto do ano de dois mil e dez, na 

Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, sita no Largo Cândido dos Reis, desta 

cidade, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de Leiria, tendo estado presentes o 

Senhor Vice-Presidente Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes e os Senhores 

Vereadores 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, Gastão Neves, Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães e 

Filipa Duarte Vieira Pimenta Alves Esperança. 

Estiveram ausentes o Senhor Presidente Raul Castro, e os Senhores 

Vereadores Isabel Maria de Sousa Gonçalves e Carlos Manuel Frazão Vitorino por 

motivos de férias. 

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

 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas e quarenta minutos o Senhor Vice Presidente deu início à reunião com 

a seguinte Ordem de Trabalhos:  
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1.1.5. Processo de obras particulares n.º 381/10 – Marta Lopes – Construções, Lda. .. 12 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º456/10 – EDP – Distrubuição Energia, SA .... 13 
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 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção da Senhora Vereadora Blandina Oliveira 

 

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira informou que no período entre 9 e 13 de 

Agosto, procedeu-se à limpeza do espelho de água do rio Lis, no troço urbano 

compreendido entre a Ponte Afonso Zuquete e Ponte do Arrabal, tendo sido recolhidas 

4.04 toneladas de algas e resíduos. 

Mais informou que tendo em conta que a DIASU não possuía os meios 

humanos necessários para realizar a tarefa de “per se”, foi solicitada a colaboração da 

DIPCB, DIE, DIMVO e DIPEV. Colaborou, também, nesta acção a empresa “Produções 

Santos” a qual cedeu gentilmente dois barcos. 

Pelo que, a todos os intervenientes apresento os meus agradecimentos pelo esforço e 

trabalho realizado. 

 

Intervenção do Senhor Vice-Presidente Gonçalo Lopes  

 
DLB N.º 1207/10  | Presente, pelo Senhor Vice-Presidente Gonçalo Lopes, proposta de 

manifestar um voto saudação e de congratulação pela nomeação do Senhor D. 

Anacleto Oliveira, ilustre leiriense, natural das Cortes, para Bispo da Diocese de Angra 

do Castelo. 

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

manifestar um voto saudação e de congratulação ao Senhor D. Anacleto Oliveira, pela 

sua nomeação. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Neusa Magalhães 

 

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães, na sequência de uma notícia que saiu na 

comunicação social sobre a requalificação da Marginal da Praia do Pedrógão, 

perguntou como seria o este projecto financiado, considerando que o próprio Vereador 

Lino Pereira afirmou para a comunicação social que o financiamento seria quase certo, 

embora ainda não soubesse bem de onde viria e que o projecto referido fora retirado da 

listagem das candidaturas de financiamento que lhes fora fornecida. 
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O Senhor Vereador Lino Pereira disse que o Senhor Vereador José Benzinho tinha 

ouvido as explicações do Senhor Presidente. Primeiro, a obra será para executar, em 

segundo lugar, o financiamento irá ser realizado, manter-se-á tudo como já estava 

previsto. 

O Senhor Vereador José Benzinho  referiu que apesar das explicações dadas pelo 

Senhor Presidente, que não as tinha percebido, todavia a questão ainda não fora 

respondida se iria haver ou não financiamento. 

O Senhor Vice-Presidente Gonçalo Lopes referiu que os esclarecimentos estavam 

dados, iria haver um procedimento para a abertura do concurso, a obra teria um 

planeamento financeiro no âmbito do plano de actividades da própria Câmara 

Municipal. 

Mais explicou que a decisão que fora comunicada na reunião de Câmara era incluir 

obras que estavam com um grau de execução elevada para receber as verbas dessas 

comparticipações com maior rapidez. Para isso seria necessário retirar um conjunto de 

obras que depois seriam reavaliadas a sua inclusão aquando dos recebimentos das 

comparticipações que estavam contratualizadas no âmbito dos projectos de execução 

elevada. 

O Senhor Vice-Presidente Gonçalo Lopes disse, também, que nunca fora dito que 

estas obras não seriam concretizadas e naturalmente que uma alteração ao programa 

das candidaturas terá que ser apresentada em sede de reunião de Câmara. Agora, 

existia um compromisso público de realizar a obra em questão e encontrar o respectivo 

financiamento. 

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães replicou dizendo que esse compromisso já 

fora assumido pelo anterior executivo, onde já incluía esta candidatura na 

contratualização, era um compromisso sério e objectivo  

Mais disse que a informação que fora transmitida pelo Senhor Vice-Presidente não era 

objectiva quanto ao financiamento. 

O Senhor Vice-Presidente Gonçalo Lopes reiterou que esses esclarecimentos já 

tinham sido dados.  

Mais disse que o compromisso assumido pelo anterior executivo tinha uma taxa de 

execução baixíssima e perante um cenário que poderíamos perder os fundos 

comunitários, por falta de execução, foi decidido proceder a esta alteração, para num 

curto espaço de tempo receber um conjunto de reembolsos. As obras que foram 

retiradas seriam enquadradas posteriormente, após o encerramento do processo de 

reembolso. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Gastão Neves 
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O Senhor Vereador Gastão Neves  perguntou se o Município de Leiria tinha 

conhecimento se o programa que fora vendido à Associação de Solidariedade 

Académico de Leiria estava a ser cumprido, porque teve conhecimento que o Torneio 

de Voleibol estava programado e não realizado. 

 

 Ordem do dia   

 

 

Ponto um 
��������  DE P A R T AM E N TO  D E  OP E R A Ç ÕE S  UR B A N Í S TI C AS  

 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras parti culares  

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1029/05 –  Sesagest – Projectos e gestão 

Imobiliária e LCC LeiriaShoping – Centro Comercial,  SA 

DLB N.º 1208/10  | De LCC – LEIRIASHOPPING – CENTRO COMERCIAL, SA, com 

sede no lugar de Espido, Via Norte, concelho da Maia, referente ao projecto de 

arquitectura para ampliação e alterações do Centro Comercial, sito no Alto do Vieiro, 

freguesia de Parceiros, incidindo as mesmas no seguinte: 

Relocalização de alguns lugares de estacionamento e ajustamentos interiores 

ao nível da compartimentação de áreas técnicas de apoio nos Pisos -2 e -1, alterações 

na compartimentação interior de algumas lojas, instalação de quiosques destinados à 

actividade de restauração e bebidas, junto às áreas de circulação nos Piso 0 e 1, 

cobertura parcial da zona do terraço exterior no Piso 1, junto à zona dos 

estabelecimentos de restauração e bebidas, para zona de fumadores e criação de uma 

área técnica na cobertura. 

São ainda propostas alterações a alguns vãos e elementos decorativos nos 

alçados, ajustamentos nas zonas de estacionamento exteriores, áreas de circulação e 

zonas de cargas e descargas. 

Estão previstos no total 2019 lugares de estacionamento, face aos elementos 

agora  apresentados e ajustamento efectuados, encontrando-se a área existente na 

propriedade do lado nascente do edifício igualmente afecta a estacionamento, 

perfazendo um aumento de 52 lugares em relação ao projecto de ampliação do edifício 

inicialmente aprovado em 2008/04/29. 

O pedido encontra-se instruído com pareceres favoráveis emitidos pelo Centro 

de Saúde (folha 8782), Governo Civil (folha 8694) e telas finais aprovadas pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil que contemplam as alterações em causa (folha 

8734). 

O destaque da parcela foi concedido por Despacho datado de 29/01/2010 (folha 

547) 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, concordando com a 

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/07/30, 

constante do respectivo processo (folha 8782), e face ao disposto no artigo 20.º do 

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

de Setembro, deliberou por unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da 

operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar no prazo de seis meses, os projectos de especialidade e os elementos 

a seguir indicados, nomeadamente: 

1.1. projecto de estabilidade face às alterações propostas;  

1.2. projectos de alteração relativamente às redes de abastecimento de águas 

e drenagem de esgotos; 

1.3. ficha ou projecto de segurança contra incêndios, nos termos do Decreto-

Lei n.º 220/08, de 12 de Novembro,  relativamente às lojas objecto de 

alteração;  

2.º  cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 234/2007, de 19 de Junho, 

relativamente aos estabelecimentos de restauração e bebidas, aquando da sua 

instalação, bem como com o disposto no Decreto-Regulamentar n.º 20/08, de 27 de 

Novembro, no que se refere aos requisitos previstos para os mesmos, incluindo o 

indicado no parecer do Centro de Saúde relativamente às áreas  de recepção e 

armazenagem; 

3.º cumprir com o indicado no parecer do Governo Civil, no que se refere ao horário 

de funcionamento para os estabelecimentos de restauração e bebidas; 

4.º apresentar termo do coordenador dos projectos, rectificado e elaborado nos 

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

pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, atestando a compatibilidade entre os projectos 

de especialidade e o projecto de arquitectura; 

5.º apresentar termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura 

rectificado, com indicação das normas e regulamentos aplicáveis nos termos da 

Portaria n.º 232/08, de 11 de Março, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 

de Agosto, relativamente às acessibilidades e segurança contra incêndios. 

6.º garantir o cumprimento do disposto na Circular n.º 10/03, de 6 de Maio, do 

Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC), devendo apresentar elementos relativos ao 

mesmo, incluindo sinalização aérea dos elementos decorativos de maior altura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 898/07 – António Pereira Luís 

DLB N.º 1209/10  | De ANTÓNIO PEREIRA LUÍS, residente Rua da Paz, n.º 6, na 

localidade e freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para 

construção de um edifício de habitação colectiva (três moradias em banda) e muros de 
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vedação em parcela a destacar, a situar na Rua do Olival, localidade e freguesia de 

Marrazes, acompanhado da informação prestada pela Secção de Apoio Administrativo 

ao Departamento de Operações Urbanísticas, comunicando que o requerente não se 

pronunciou, em fase de audiência prévia, quanto aos motivos que estiveram na origem 

da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2010/06/01, cujo conteúdo lhe foi 

transmitido através do ofício n.º 5350/10, datado de 2010/06/17. 

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

requerente não se pronunciou dentro do prazo estipulado para o efeito quanto ao teor 

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

arquitectura da operação urbanística acima referida, ao abrigo do disposto no n.º 5 do 

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

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

tomada em reunião de 2010/06/01, transmitidos através do ofício n.º 5350/10, datado 

de 2010/06/17. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 146/10 – Artur Jorge Rodrigues Luís  

DLB N.º 1210/10  | De ARTUR JORGE RODRIGUES LUÍS, residente na Urbanização 

Nova Leiria, lote 28, r/c direito, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de um edifício de habitação unifamiliar e muros de 

vedação, Sampão, freguesia de Marrazes, numa zona definida no Regulamento do 

Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa 

Densidade, com enquadramento no mesmo e cumprindo com os parâmetros 

urbanísticos. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/08/10, 

constante do respectivo processo (folhas 80 e 81), e face ao disposto no artigo 20.º do 

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

de Setembro, 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 projectos de 

engenharia das especialidade e os elementos a seguir indicados: 

1.1. projecto de estabilidade; 

1.2.ficha electrotécnica ou projecto de infra-estruturas eléctricas, consoante a 

potência necessária; 
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1.3. projecto de instalação de gás; 

1.4. projectos de redes prediais de água e esgotos; 

1.5. projecto 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; 

1.6. projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações;  

1.7. projecto acústico; 

1.8. projectos de verificação de comportamento térmico, de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 80/06, de 4 de Abril; 

1.9. esclarecimento relativo à necessidade de apresentação de projecto de 

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

2.º declaração de conformidade regulamentar no âmbito do SCE, face ao disposto na 

Portaria n.º 461/07, de 5 de Junho; 

3.º 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 da Lei n.º 

60/2007, de 4 de Setembro, que alterou o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro; 

4.º os termos de responsabilidade devem indicar a conformidade com as normas de 

segurança contra incêndios, conforme ponto 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 

220/2008, de12 de Novembro; 

5.º no acto de levantamento do alvará de licença de construção, 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 45.º e 89.º do Regulamento Municipal de Operações 

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

apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da Câmara 

Municipal»; 

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

propriedades confinantes; 

7.º previamente à emissão da autorização de utilização, efectuar a pavimentação da 

zona de passeio e alargamento da via, bem como restante arruamento na frente da 

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

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

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

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

de Fiscalização do Departamento de Obras Municipais. 
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Mais deliberou  dar conhecimento ao requerente, do parecer favorável emitido 

pelo Ministério da Defesa Nacional – Direcção Geral de Armamento e Infra-Estruturas 

de Defesa (folha 65).  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 203/10 – Afonso de Jesus Ferreira  

DLB N.º 1211/10  | Retirado. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 381/10 – Marta Lopes – Construções, 

Lda. 

DLB N.º 1212/10  | De MARTA LOPES - CONSTRUÇÕES, LDA., com sede na Rua do 

Covão, n.º 396, na localidade de Casal do Pilha, freguesia de Milagres, referente ao 

projecto de arquitectura para construção de um edifício de habitação unifamiliar, com 

demolição de construção existente, sito na Rua D. Carlos I, na localidade de Sismaria, 

freguesia de Marrazes, inserido em espaço urbano, em zona de protecção do 

aeródromo de Leiria, sem outras condicionantes ao nível do Plano Director Municipal e 

cumprindo com os parâmetros urbanísticos nele definidos. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/08/09, 

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, 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 projectos de 

engenharia das especialidades e elementos a seguir indicados: 

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

periférica; 

1.2. ficha electrotécnica; 

1.3. projecto de instalação de gás; 

1.4. projecto de redes prediais de água e esgotos; 

1.5. projecto de águas pluviais, devendo ser garantida a drenagem pluvial para 

o interior da parcela, logradouro não impermeabilizado; 

1.6. projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações; 

1.7. projecto acústico; 

1.8. projectos para cumprimento do sistema de certificação energética, 

nomeadamente: 

1.8.1. projecto nos termos do RCCTE (Regulamento das Características 

de Comportamento Térmico em Edifícios), acompanhados da respectiva 

declaração de conformidade regulamentar (quando aplicável); 
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1.8.2. projecto nos termos do RSECE (Regulamento dos Sistemas 

Energéticos de Climatização em Edifícios - quando aplicável); 

1.9. projecto de arquitectura corrigido, devendo cumprir com o disposto na 

alínea 2) do n.º 3.3.5. da secção 3.3. do anexo do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 

8 de Agosto; 

2.º face à carga edificatória em relação à parcela cadastral apresentada, não deverá 

impermeabilizar o logradouro, ou utilizar materiais permeáveis. 

Mais deliberou  dar conhecimento à firma requerente, dos pareceres favoráveis 

emitidos pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (folha 57) e pela ANA 

- Aeroportos de Portugal (folha 58). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º456/10 – E DP – Distribuição Energia, SA 

DLB N.º 1213/10 |  De EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, SA, com sede social na Rua 

Camilo Castelo Branco, n.º 43, concelho de Lisboa, referente ao pedido de parecer 

prévio para a instalação de uma subestação de distribuição de energia eléctrica, com 

construção de um edifício comando, edifício AT, edifício dos transformadores de 

potência (TP´s), muros e vedações, a situar na Quinta da Carvalha, na localidade e 

freguesia de Parceiros, numa zona definida no Regulamento do Plano Director 

Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade e cumprindo 

com os parâmetros urbanísticos nele definidos. 

A pretensão obteve parecer favorável por parte da EDP (folha 27). 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/08/02, 

constante do respectivo processo (folhas 36 e 37), e face ao disposto no artigo 7.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  emitir parecer prévio favorável à 

operação urbanística acima referida, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, devendo 

atender ao seguinte: 

1.º ponderar o enquadramento arquitectónico cénico e/ ou paisagístico, no sentido de 

não inviabilizar em termos de imagem urbana, o ónus de construção envolvente; 

2.º acautelar a necessidade do eventual alargamento do arruamento e criação de 

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

acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada, no lado Poente; 

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

se refere à segurança contra incêndios; 

4.º garantir o cumprimento da restante legislação aplicável, nomeadamente as 

questões ambientais e verificações acústicas, previstas no Decreto-Lei n.º 9/07, de 17 

de Janeiro e Decreto-Lei n.º 96/08, de 9 de Junho; 
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5.º cumprir com as disposições presentes no Código Civil; 

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

Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/10 de 30 de 

Março, garantir o cumprimento do disposto nos artigos 10.º, 12.º e 78.º, relativamente à 

responsabilidade técnica do projecto e ainda publicitação da obra respectivamente. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise do processo de pedido de informação n. º 8/10 – Manuel Cardoso 

Carreira 

DLB N.º 1214/10 |  De MANUEL CARDOSO CARREIRA, residente na Rua das Areias, 

n.º 19, na localidade e freguesia de Caranguejeira, referente ao pedido de informação 

prévia para construção de um pavilhão destinado a actividade industrial do Tipo 3, 

oficina de construção de carroçarias, muros de vedação e suporte, na localidade de 

Carrapital, freguesia de Santa Eufémia, numa zona definida no Regulamento do Plano 

Director Municipal como espaço urbano, em zona de servidão de Linhas de Alta 

Tensão. 

De acordo com a informação técnica prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2010/08/03, (folhas 45 e 46), relativamente aos 

parâmetros urbanísticos, verificou-se que: 

a. Não é possível aferir da adequabilidade ao disposto no artigo 21.º do Regulamento 

do Plano Director Municipal; 

b. O requerente pretende implantar a edificação referida, com um afastamento inferior 

ao estabelecido na alínea a) do n.º 2 do artigo 26.º do Regulamento do Plano Director 

Municipal, pretendendo a aplicação das excepções previstas no n.º 3 do artigo 26.º do 

referido Regulamento, no que se refere ao afastamento da edificação à via pública. 

Considerando a dimensão da edificação pretendida, a sua articulação com a via 

pública e a analogia com situações idênticas e ponderando o parecer da Junta de 

Freguesia de Santa Eufémia (folha 33), caso haja decisão superior nesse sentido, 

poderá aceitar-se o afastamento proposto face ao acima referido. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/08/03, 

constante do respectivo processo (folhas 45 e 46), e face ao disposto no artigo 14.º do 

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

de Setembro, deliberou por  unanimidade  emitir parecer favorável ao pedido de 

informação prévia apresentado, pelo período de um ano, nos termos do disposto no 

artigo 17.º do diploma legal acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º aquando da apresentação do Pedido de Comunicação Prévia, deverá este estar 

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; 



1447 (15)  
 

CMLeiria/Acta n.º 20, de 2010.08.24 

Im-DA-15-09_A0 

 

2.º cumprir com os restantes aspectos previstos na legislação em vigor, 

nomeadamente, Regulamento Geral das Edificações Urbanas, Regulamento do Plano 

Director Municipal, Código Civil, Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e outra 

legislação específica aplicável; 

3.º apresentar parecer favorável, emitido pela entidade que tutela a servidão eléctrica 

– REN Redes Energéticas Nacionais, acompanhado de projecto devidamente 

autenticado, uma vez que foi feita consulta à referida entidade (folhas 38 e 39), sem 

que a mesma se tenha pronunciado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise dos seguintes processos de loteamento 

1.3.1. Processo de loteamento n.º 1066/64 – Raul Sa rreira Pena 

DLB N.º 1215/10  | De TERESA MARIA CABECINHAS FERREIRA, na qualidade de co-

proprietária e procuradora de VÍTOR JOSÉ CABECINHAS FERREIRA, residente na 

Rua Luís Braille, 4.º esquerdo, Leiria, referente ao pedido de esclarecimentos ao lote 22 

do loteamento situado em Rego de Água, freguesia de Marrazes. 

De acordo com as informações prestadas pela Divisão de Loteamentos em 

2010/08/13 e 2010/08/17, verifica-se o seguinte: 

1.º os requerentes pretendem que as características do lote 22 tenham os seguintes 

valores: 198 m2 de área de construção para habitação; 63 m2 de área de construção 

para anexos e 162 m2 de área de implantação; 

2.º a construção (habitação colectiva de 2 fogos) teve licença de habitabilidade em 

1975, conforme consta do auto anexo ao processo de obras n.º 2795/73; 

3.º conforme já referido em anterior informação (folha 71, pasta 1) o processo de 

loteamento não tem Alvará, “por não ser legalmente exigível” à época, como refere a 

certidão constante da folha 17 da pasta 1, tendo sido aprovado o projecto de 

loteamento em reunião de Câmara de 29 de Maio de 1964 (ofício n.º 4849, constante 

da folha 6 da referida pasta) ; 

4.º conforme consta das folhas 2 e 3 (pasta 1), o projecto de loteamento define 

graficamente os lotes, as distâncias entre construções, arruamentos e polígonos de 

implantação, mas não define áreas dos lotes, áreas de implantação (sendo apenas 

definida área coberta),cérceas, etc; 

5.º considerando a inexistência de alvará de loteamento, o previsto no artigo 27.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado, e o parecer da Comissão de Coordenação 

da Região Centro emitido em caso análogo (folha 27, pasta 2), entende-se não haver 

lugar à alteração ao alvará. 

6.º a construção existente no lote enquadra-se no índice de média densidade, 

previsto no Plano Director Municipal, pelo que  não se vê inconveniente na aprovação 

das características pretendidas para o lote. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, considerando as 

informações prestadas pela Divisão de Loteamentos em 2010/08/13 e 2010/08/17, 

constante da pasta 2 (folhas 28 e 29), deliberou por  unanimidade  ao abrigo do 

disposto no n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 10 de Março, aprovar as características 

requeridas para o lote 22. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.2. Processo de loteamento  n.º 11/75 – Sidónio de Sousa Violante e Outro  

DLB N.º 1216/10  | De FERNANDO GONÇALVES FERREIRA, representado pelas 

Senhoras Helena Paula da Silva Ferreira e Fernanda Paula da Silva Ferreira, na 

qualidade de herdeiras, residentes na Rua da Esperança n.º 28 A, freguesia de 

Marrazes, referente à vistoria para efeitos de recepção definitiva das obras de 

urbanização do Aditamento n.º 2 ao Alvará de Loteamento n.º 74 do loteamento situado 

em Rua da Esperança - Sismaria, freguesia de Marrazes. 

Por deliberação tomada em reunião de Câmara de 18/07/2005, foi autorizada a 

recepção provisória das obras de urbanização do Aditamento n.º 2 ao Alvará de 

Loteamento n.º 74 referente ao loteamento supra citado, encontrando-se decorrido o 

prazo de garantia (cinco anos) previsto no n.º 5 do artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 

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

de 4 de Junho. 

Da vistoria efectuada pelos Serviços do Município, os peritos consideram que as obras 

de urbanização se encontram em utilização, não apresentando danos ou deficiências. 

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

de vistoria n.º 47/10, constante do respectivo processo (folha 174), deliberou por  

unanimidade  para efeitos do disposto nos artigos 54.º e 87.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 

Junho, o seguinte: 

1.º autorizar a recepção definitiva das obras de urbanização referentes ao Aditamento 

n.º 2 ao Alvará de Loteamento n.º 74; 

2.º autorizar o cancelamento da garantia bancária n.º 1867, emitida em 12/06/2004, 

pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, C.R.L., destinada a garantir a execução 

das alterações ao passeio e estacionamento, no valor actual de €427,55 (folha 110). 

Mais deliberou notificar o requerente do conteúdo do auto de vistoria bem 

como das decisões que recaíram sobre o assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.3.3. Processo de loteamento  n.º 11/93 – Jaime Grosso da Silva e Outros 

DLB N.º 1217/10  | De GRAMAS CONTADAS, LDA., com sede na Rua das Pimenteiras, 

n.ºs 326 e 346, na localidade de Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente 

ao projecto de alteração ao loteamento situado na Urbanização das Pimenteiras, na 

localidade e freguesia acima identificadas. 

As alterações incidem sobre o lote 1 e consistem essencialmente, na mudança 

do uso da fracção «A» para comércio e/ou serviços, e das fracções «C» e «D» para 

comércio e/ou serviços e/ou ginásio. 

Decorreu o prazo para consulta pública sem oposição escrita dos interessados, 

conforme previsto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 27.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, 

articulado com o estabelecido no n.º 4 do artigo 17.º do Regulamento de Operações 

Urbanísticas deste Município. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas, e uma vez que não se verifica aumento de índice da construção, nos 

termos do previsto no artigo 47.º do Regulamento do Plano Director Municipal, a 

pretensão encontra-se em condições de merecer a respectiva aprovação. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/08/13, constante do 

respectivo processo (folha 62), deliberou por  unanimidade  ao abrigo do disposto no 

artigo 27.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, aprovar o projecto referente à operação 

urbanística acima referida e autorizar o respectivo licenciamento, condicionado ao 

seguinte: 

1.º requerer a emissão do aditamento ao alvará de licença de loteamento no prazo de 

um ano, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do diploma legal acima referido, 

apresentando para o efeito os seguintes elementos: 

1.1. um exemplar da planta de síntese da operação de loteamento actualizada, 

elaborada em base transparente, quatro exemplares em suporte de papel e um 

exemplar em suporte digital;  

1.2. certidões da Conservatória do Registo Predial válidas e actualizadas, caso as que 

constam no processo, não se mantenham nessas condições à data da 

apresentação do requerimento, para efeitos da emissão do aditamento ao alvará. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.4. Processo de loteamento  n.º 31/95 – Leonel da Silva Pontes 

DLB N.º 1218/10  | De JOAQUIM GOUVEIA RIBEIRO GUERRA, residente na Rua 

Eng.º Duarte Pacheco n.º 40, na Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, referente 
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ao projecto de alteração ao lote 1 do loteamento situado em Montijos, freguesia de 

Monte Redondo. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pela Divisão de 

Loteamentos em 12/08/2010, com o seguinte teor: 

«A operação urbanística em análise, refere-se ao pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.º 847/1997, (folha 84), constituído por 2 lotes. 

O requerente solicitou a alteração ao lote 1, nomeadamente a alteração do uso 

do rés-do-chão para comércio ou serviços, o aproveitamento do sótão para fins 

habitacionais, a construção de uma zona de garagens e a correcção da implantação do 

edifício. O 1.º Piso da habitação, manter-se-á como habitação.  

Na sequência do parecer desfavorável emitido pela EP – Estradas de Portugal, 

datado de 2010/07/29. Apreciada a pretensão ao abrigo do artigo 21.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 04/09, e de acordo com a 

alínea c) do artigo 24.º do referido diploma, manifesta-se a intenção de indeferir o 

pedido. 

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

informação prestada pela Divisão de Loteamentos em 12/08/2010, deliberou por  

unanimidade  manifestar a intenção de indeferir o projecto de alteração referente ao 

lote 1 do loteamento supra citado, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 

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

n.º 26/2010, de 30 de Março, face ao parecer desfavorável emitido pela EP – Estradas 

de Portugal, SA, 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. 

 

1.3.5. Processo de loteamento n.º 6/00 – Jofimol – Investimentos Imobiliários de 

Leiria  

DLB N.º 1219/10  | De JOFIMOL - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS DE LEIRIA, SA, 

com sede na Estrada Principal n.º 1625, Quinta dos Parceiros, no lugar e freguesia de 

Parceiros, referente à vistoria para efeitos de recepção definitiva das obras de 

urbanização do loteamento situado em Ramadiça, freguesia de Parceiros. 

Por deliberação tomada em reunião de Câmara de 15/03/2007, foi autorizada a 

recepção provisória das obras de urbanização do loteamento supra citado, 

encontrando-se decorrido o prazo de garantia (um ano) previsto no n.º 5 do artigo 50.º 

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

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

Da vistoria efectuada pelos Serviços da Câmara, os peritos consideram o 

seguinte: 
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1.º os trabalhos relativos ao enquadramento paisagístico (arranjos exteriores) não 

apresentam deteriorações visíveis; 

2.º os trabalhos da rede viária apresentam deteriorações em determinadas zonas do 

pavimento do arruamento e passeios, nomeadamente danos na calçada do 

estacionamento junto ao lote 4, onde se regista um abatimento da zona do 

estacionamento da Rua de Santa Maria. 

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

quanto à recepção definitiva das respectivas infra-estruturas. 

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

de vistoria n.º 30/10, constante do respectivo processo (folha 465), e o conteúdo dos 

pareceres emitidos pelas entidades competentes, deliberou por  unanimidade  para 

efeitos do disposto no artigo 24.º e no n.º 1 do artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 448/91, de 

29 de Novembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de 

Dezembro, e pela Lei n.º 26/96, de 1 de Agosto, o seguinte: 

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

em epígrafe, com excepção das infra-estruturas da rede viária; 

2.º notificar a firma promotora para no prazo de trinta dias proceder à reparação das 

deficiências apontadas no número 2 do auto de vistoria n.º 30/10, dispondo a mesma 

de oito dias para se pronunciar sobre o assunto, caso pretenda, nos termos do artigo 

209.º do Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro, conjugado com o previsto no 

artigo 199.º do mesmo diploma legal; 

3.º manter cativo o valor da caução destinada a garantir a boa execução da rede 

viária, no valor de €4.638,80 (folha 351); 

4.º autorizar o cancelamento da garantia bancária n.º 297 623, emitida em 

19/12/2002 pelo Banco Espírito Santo, S.A., destinada a garantir a execução das redes 

de águas e de esgotos domésticos e pluviais, no valor actual de € 3.561,32 (folha 350). 

Mais deliberou notificar a firma promotora do conteúdo do auto de vistoria bem 

como das decisões que recaíram sobre o assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.6. Processo de loteamento n.º 1/02 – Diamantino  Pereira Lopes  

DLB N.º 1220/10  | De DIAMANTINO PEREIRA LOPES, residente na Rua da Várzea, 

na localidade de Escandarão, freguesia de Atouguia, concelho de Ourém, referente ao 

projecto de alteração ao loteamento situado em Fontaínhas, freguesia de Parceiros, 

inserido no perímetro urbano da Cidade de Leiria e em zona de Baixa Densidade, de 

acordo com o Plano Director Municipal de Leiria. 

As alterações incidem sobre a totalidade do loteamento e consistem, 

essencialmente, no aumento do polígono de implantação e na alteração da área de 

implantação. Pretende-se igualmente aumentar a dimensão da cércea, de modo a 
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permitir a construção de tectos falsos interiores e de platibandas nas coberturas, bem 

como permitir nos lotes 1, 2, 3, 4 e 5 a possibilidade da construção ter um ou dois pisos 

acima da cota de soleira e um ou nenhum piso abaixo da cota de soleira.  

Considerando o facto de o requerente supra mencionado ser o proprietário de todos os 

lotes, não houve lugar à necessidade de consulta pública. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas, 

a pretensão encontra-se em condições de merecer a respectiva aprovação. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/08/12, constante do 

respectivo processo (folha 40), deliberou por  unanimidade,  ao abrigo do disposto no 

artigo 27.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, aprovar o projecto referente à operação 

urbanística acima referida e autorizar o respectivo licenciamento, condicionado ao 

seguinte: 

1.º requerer a emissão do aditamento ao alvará de licença de loteamento no prazo de 

um ano, apresentando para o efeito os seguintes elementos: 

1.1. um exemplar da planta de síntese da operação de loteamento 

actualizada elaborada em base transparente, quatro exemplares em suporte 

de papel e um exemplar em suporte digital;  

1.2. certidões da Conservatória do Registo Predial válidas e actualizadas, 

caso as constantes no processo não estejam válidas à data da apresentação 

do requerimento relativo à emissão do aditamento ao alvará de licença de 

loteamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.7. Processo de loteamento n.º 2/02 – Fernando G ameiro de Oliveira 

DLB N.º 1221/10  | De FERNANDO GAMEIRO DE OLIVEIRA, residente na Rua da 

Capela, na localidade de Escandarão, freguesia de Atouguia, concelho de Ourém, 

referente ao projecto de alteração ao loteamento situado em Pinhaisinhos, Vale das 

Aveias, freguesia de Parceiros, inserido no perímetro urbano da Cidade de Leiria e em 

zona de Baixa Densidade, de acordo com o Plano Director Municipal de Leiria. 

As alterações incidem sobre a totalidade do loteamento e consistem, 

essencialmente, no aumento do polígono de implantação e na alteração da área de 

implantação. Pretende-se igualmente aumentar a dimensão da cércea, de modo a 

permitir a construção de tectos falsos interiores e de platibandas nas coberturas, bem 

como permitir nos lotes a possibilidade da construção ter um ou nenhum piso abaixo da 

cota de soleira. 

Considerando o facto de o requerente supra mencionado ser o proprietário de 

todos os lotes, não houve lugar à necessidade de consulta pública. 
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De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas, a pretensão encontra-se em condições de merecer a respectiva 

aprovação. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/08/12, constante do 

respectivo processo (folha 44), deliberou por  unanimidade  ao abrigo do disposto no 

artigo 27.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, aprovar o projecto referente à operação 

urbanística acima referida e autorizar o respectivo licenciamento, condicionado ao 

seguinte: 

1.º requerer a emissão do aditamento ao alvará de licença de loteamento no prazo de 

um ano, apresentando para o efeito os seguintes elementos: 

1.1. um exemplar da planta de síntese da operação de loteamento 

actualizada elaborada em base transparente, quatro exemplares em suporte 

de papel e um exemplar em suporte digital;  

1.2. certidões da Conservatória do Registo Predial válidas e actualizadas, 

caso as constantes no processo não estejam válidas à data da apresentação 

do requerimento relativo à emissão do aditamento ao alvará de licença de 

loteamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4. Análise do relatório de actividades do serviço  de fiscalização – Julho 

DLB N.º 1222/10  | Presente o relatório de actividades do serviço de fiscalização  

relativo ao mês de Julho. 
Departamento de Operações Urbanísticas  

Queixas 29 

Processos Fiscalizados 262 

Mandados de Notificação 2 

Embargos (ANEXO A) 1 

AUTOS DE TRANSGRESSÃO  

Obras sem licença 5 

Obras em desacordo com a licença 0 

Outras transgressões 3 

 

Serviço efectuado para o Departamento Jurídico  

Mandados de Notificação  5 

Processos de contra-ordenação 8 

 

Serviço efectuado para o Departamento de Parques e Es paços Verdes  

Processos Fiscalizados 30 

Autos de Notícia 0 

 

Serviço efectuado para a Divisão de Ambiente e Serviç os Urbanos  
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Processos Fiscalizados 0 

Participações 0 

 

Serviço efectuado para o Sector de Licenciamentos Div ersos  

Processos Fiscalizados (Publicidade)  83 

Processos Fiscalizados (Máquinas de Diversão) 0 

Processos Fiscalizados (Ocupação da Via Pública/Mapa 
Horário) 

6 

Participações 12 

Horários de Funcionamento 0 

A Câmara Municipal tomou conhecimento . 

 

 

Ponto dois 
��������  DE P AR T AM E N T O  D E  OB R AS  M U N I C I P AI S  

 

2.1. Processo n.º T – 43/2009. Empreitada de EPA 8.  Requalificação da Rua 

Tenente Valadim, Leiria. Aprovação para adjudicação  definitiva   

DLB N.º 1223/10 |  A empreitada em epígrafe, consiste na requalificação da Rua 

Tenente Valadim, com trabalhos de infra-estruturas enterradas e pavimentos, tendo em 

vista a melhoria do conforto de circulação e segurança rodoviária. 

O prazo para a execução da mesma é de 6 meses.  

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 sete 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 MCA – MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES, SA, pelo valor 

de €553.875,30 + IVA. 

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

adjudicar a referida empreitada ao concorrente MCA – MANUEL CONCEIÇÃO 

ANTUNES, SA, pelo valor de €553.875,30 + 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. 

 

2.2. Processo n.º T – 24/2010. Empreitada de EPA 3 – Requalificação do Espaço 

Público da Zona Alta do Centro Histórico de Leiria.  Aprovação para 

adjudicação definitiva  
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DLB N.º 1224/10  | A empreitada em epígrafe consiste na requalificação da zona alta do 

centro histórico da cidade, onde estão contemplados diversos trabalhos como alteração 

arquitectónica das vias, drenagens pluviais, iluminação pública e águas residuais, tendo 

em vista a melhoria do conforto da circulação pedonal e segurança rodoviária. 

O prazo para a execução da mesma é de 240 dias.  

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 dez 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 ASIBEL, CONSTRUÇÕES SA/PASOLIS – EMPREITADAS 

E OBRAS PÚBLICAS DO LIS, SA, pelo valor de €1.410.507,53 + IVA. 

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

adjudicar a referida empreitada ao concorrente ASIBEL, CONSTRUÇÕES, 

SA/PASOLIS – EMPREITADAS E OBRAS PÚBLICAS DO LIS, SA pelo valor de 

€1.410.507,53 + 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. 

 

2.3. Processo n.º T – 54/2009. Empreitada de EPA 1 – Requalificação da margem 

direita do Rio Liz entre Santo Agostinho e a Ponte Afonso Zuquete, Leiria. 

Aprovação da minuta de contrato  

DLB N.º 1225/10 | Nos termos do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, foi 

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

a empresa, OLIVEIRAS, S.A., no valor de €738.631,36 + IVA. 

A empreitada foi adjudicada por deliberação de 2010.07.27 e a referida despesa foi 

objecto da proposta de cabimento n.º 605/10, de 29 de Janeiro. 

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

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.4. Processo n.º T – 28/2010. Elaboração do projec to da variante dos Capuchos 

Leiria. Informação para aprovação de projecto 

DLB N.º 1226/10 |  Presente uma informação Divisão de Infra-Estruturas, que a seguir 

se transcreve: 
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«De acordo com instruções superiores e no sentido de dar continuidade ao 

Projecto de Intervenção Urbana de Capuchos | Porto Moniz | Jericó, estando o Estudo 

Prévio da Variante de Capuchos e Via Distribuidora Local (T-76/2009), aprovado em 

reunião de Câmara de 13 de Julho de 2010, foi desenvolvido o Projecto de Execução 

para se proceder à execução da empreitada Construção da Variante de Capuchos e 

Via Distribuidora Local – Leiria |T-67/2010. 

Para tal foi elaborado o presente projecto pela AQUAVIA, Gabinete de Estudo e 

Projectos de Obras, Lda., através da adopção de um Ajuste Directo, nos termos do n.º 

4 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 

Tendo sido apresentado o projecto, encontrando-se o mesmo de acordo com o 

estabelecido no Caderno de Encargos, propõe-se a sua aprovação.» 

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

aprovar o respectivo projecto 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 
��������  DE P AR T AM E N T O  A D M I N I S TR AT I V O  E  F I N AN C E I R O  
 

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

3.1.1. Pagamentos 

DLB N.º 1227/10 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento  dos pagamentos autorizados pelo 

Senhor Presidente, no período compreendido entre 4 e 17 de Agosto de 2010, 

correspondente às Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 6472, 6504 a 6506, 6508 a 

6511, 6557 a 6560, 6562, 6565, 6567, 6570, 6583, 6615, 6616, às Ordens de 

Pagamento de Tesouraria n.ºs: 705 a 716, 718 a 744, 746 a 754, 756, 759, 760, 762 a 

766, às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 2339, 2797, 4397, 4445, 4718, 4743, 

4752, 4754, 4778, 4798, 4814, 4819, 4834, 4850, 5066, 5178 a 5181, 5184 a 5187, 

5224, 5225, 5228, 5238, 5511, 5520, 5523, 5533, 5535, 5544, 5583, 5585, 5587, 5588, 

5589, 5591, 5613, 5629, 5630, 5698, 5704, 5718, 5723, 5754, 5773, 5783, 5807, 5813, 

5837, 5839, 5844, 5870, 5877, 5924, 5925, 5936, 5938, 5940, 5943, 5946 a 5949, 

5955, 5966, 5969, 5971, 6000, 6062, 6067, 6172, 6175, 6182, 6222, 6227, 6229, 6230, 

6234 a 6290, 6292, 6294, 6295, 6297 a 6307, 6309 a 6315, 6317 a 6320, 6323 a 6329, 

6331 a 6338, 6340 a 6346, 6348 a 6386, 6388 a 6393, 6395 a 6397, 6400, 6416, 6420 

a 6424, 6427 a 6438, 6440 a 6460, 6462 a 6471, 6473 a 6498, 6500 a 6503, 6507, 

6512 a 6516, 6518, 6520 a 6538, 6540, 6541, 6543 a 6545, 6548 a 6556, 6561, 6564, 
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6566, 6568, 6569, 6574, 6576 a 6578, 6580, 6582, 6584, 6606 e 6608, no valor total de 

€3.747.116,84.  

O Senhor Vereador José Benzinho  verificou que existiam diversos 

pagamentos à empresa Offsetlis, questionando se confirmaram se existia ou não 

impedimento desta empresa em trabalhar com o Município de Leiria, atendendo que o 

gerente da referida empresa era o administrador da Leirisport, EM sem funções 

executivas.  

 

3.1.2. XVI Modificação ao orçamento e às Grandes Op ções do Plano.  

DLB N.º 1228/10  | Presente a XVI Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2010 que se consubstancia na 16.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 15.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 15.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, de acordo com a alínea d) do 

n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por  maioria com o voto de abstenção da Senhora 

Vereadora Neusa Magalhães e os votos contra dos Senhores Vereadores José 

Benzinho, Filipa Alves e Gastão Neves, eleitos pelo Partido Social-Democrata, autorizar 

a XVI Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2010, com 

inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €89.500,00 cada, e a XVI 

alteração ao Orçamento da Despesa para o presente ano de 2010, com 

inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €155.000,00 cada, tal 

como proposto.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.3. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 1229/10 |  Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 17 de Agosto 

2010, apresentando um Total de Disponibilidades de €4.068.467,50 sendo de 

Operações Orçamentais €3.246.114,27 e de Operações de Tesouraria €822.353,23, 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

 

3.2. Análise do assunto relacionado com a Divisão d e Aprovisionamento e 

Património 

3.2.1. Ressarcimento de danos provocados em patrimó nio municipal 

DLB N.º 1230/10  | Na sequência do processo correspondente ao registo ENT. 

2009/1802, cujo teor corresponde a danos provocados em património municipal e 

consequente pedido de ressarcimento ao lesante Carlos Alberto Ribeiro Monteiro, 
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notificou-se o mesmo, através do ofício n.º 16327/2009, ao qual se anexou a factura n.º 

23673/2009, e respectiva participação de acidente da PSP, para proceder ao 

pagamento do respectivo ressarcimento. 

Através do registo ENT. 2009/23389, o munícipe em causa, solicitou autorização 

para proceder ao pagamento dos danos de forma faseada, ou seja, repartir €314,51 em 

prestações pelo período de seis meses. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, no âmbito da gestão 

corrente, organização e funcionamento dos serviços do Município, conforme disposto 

no n.º 1 do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações que lhe 

foram introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por  

unanimidade  autorizar o pagamento do ressarcimento pelos danos provocados, em 

seis prestações iguais, mensais e contínuas, bem como proceder à anulação da factura 

23673/2009 e emissão de seis facturas (5 x €52,42) + (1 x €52,41) = €314,51, cujo 

valor corresponde ao total dos danos provocados. 

Na eventualidade de não se verificar o recebimento de qualquer prestação, 

vencer-se-ão todas as restantes em simultâneo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.2. Doação de frigorífico ao 1.º CEB Barreiros 

DLB N.º 1231/10  | Presente uma declaração da ASSOCIAÇÃO PAIS E 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA FREGUESIA DE AMOR, remetida pelo 

Agrupamento José Saraiva, (ENT 2010/5114), na qual declara ter adquirido, para 

instalar na Escola 1.º CEB Barreiros, freguesia de Amor, um frigorífico Electronia RS 

15DR4SA, no valor de € 143,10. 

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

competência que lhe é conferida pelo estipulado na alínea h) do n.º1 do artigo 64.º da 

Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  aceitar a doação do 

referido equipamento, para instalar no 1.º CEB Barreiros, freguesia de Amor. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.3. Concurso Público com Publicação Internaciona l n.º 6/2010. Ratificação de 

despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara  Municipal. Intenção 

de declaração da caducidade de adjudicação do Lote 6 

DLB N.º 1232/10  | Presente o despacho proferido, em 18/08/2010, 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 : Análise dos documentos de habilitação apresentados pela entidade “Janela 
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Redonda, Lda.”, relativamente ao 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. 

Analisados os documentos de habilitação exigidos ao adjudicatário “Janela Redonda, 

Lda.”, no lote 6, através do Ofício n.º 11178, de 03/08/2010, colocado na respectiva 

plataforma electrónica, verificou-se que aquele não apresentou os seguintes 

documentos: 

 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. 

Esta situação constitui fundamento para a caducidade da adjudicação proferida por 

deliberação de Câmara Municipal de 03/08/2010, conforme disposto na alínea a), do n.º 

1, do artigo 86.º, do Código de Contratos Públicos (CCP). 

Assim, nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 86.º, do CCP, propõe-se que a 

Câmara Municipal, enquanto órgão competente para a decisão de contratar, manifeste 

a sua intenção de declarar a caducidade da adjudicação do lote 6 neste concurso e 

notifique o adjudicatário para que se pronuncie sobre o assunto, por escrito, ao abrigo 

do direito de audiência prévia, fixando-lhe um prazo não superior a 5 dias. 

À consideração do Senhor Presidente da Câmara. 

Leiria, 18/08/2010.  

O Chefe de Divisão de Aprovisionamento 

e Património, 

(Pedro Bernardino)» 

 “DESPACHO 
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Concordo com o teor da informação precedente, a qual passa a fazer parte integrante 

deste meu despacho. 

Notifique-se o adjudicatário, fixando-lhe um prazo de 2 (dois) dias para que se 

pronuncie sobre o assunto, por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia, 

conforme disposto no n.º 2, do artigo 86.º, 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, 18/08/2010.  

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 Gastão Neves, eleitos 

pelo Partido Social-Democrata, ratificar o teor do despacho acima transcrito proferido, 

em 18 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. 

 

3.2.4. Concurso Público com Publicação Internaciona l n.º 7/2010. Ratificação de 

despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara  Municipal. Intenção 

de declaração da caducidade de adjudicação do Lote 2, Lote 3 e Lote 5. 

DLB N.º 1233/10  | Presente o despacho proferido, em 18/08/2010, 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 : Análise dos documentos de habilitação apresentados pela entidade “Atlético 

Clube da Sismaria”, relativamente ao 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. 

Analisados os documentos de habilitação exigidos ao adjudicatário ““Atlético Clube da 

Sismaria”, nos lotes 2, 3 e 5, através do Ofício n.º 11181, de 03/08/2010, colocado na 

respectiva plataforma electrónica, verificou-se que aquele não apresentou o seguinte 

documento: 
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 Documento comprovativo de que a(s) pessoa(s) que intervêm no contrato têm 

poderes para tal. 

Esta situação constitui fundamento para a caducidade da adjudicação proferida por 

deliberação de Câmara Municipal de 03/08/2010, conforme disposto na alínea a), do n.º 

1, do artigo 86.º, do Código de Contratos Públicos (CCP). 

Assim, nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 86.º, do CCP, propõe-se que a 

Câmara Municipal, enquanto órgão competente para a decisão de contratar, manifeste 

a sua intenção de declarar a caducidade da adjudicação dos lotes 2, 3 e 5 neste 

concurso e notifique o adjudicatário para que se pronuncie sobre o assunto, por escrito, 

ao abrigo do direito de audiência prévia, fixando-lhe um prazo não superior a 5 dias. 

À consideração do Senhor Presidente da Câmara. 

Leiria, 18/08/2010.  

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. 

Notifique-se o adjudicatário, fixando-lhe um prazo de 2 (dois) dias para que se 

pronuncie sobre o assunto, por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia, 

conforme disposto no n.º 2, do artigo 86.º, 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, 18/08/2010.  

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 Gastão Neves, eleitos 

pelo Partido Social-Democrata, ratificar o teor do despacho acima transcrito proferido, 

em 18 de Agosto de 2010, pelo Senhor Presidente da Câmara, no âmbito do Concurso 

Público com Publicação Internacional n.º 7/2010. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes esteve ausente aquando a análise e votação 

do presente assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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3.2.5. Concurso Público com Publicação Internaciona l n.º 7/2010. Ratificação de 

despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara  Municipal. Intenção 

de declaração da caducidade de adjudicação do Lote 1, do Lote 7 e do Lote 

8. 

DLB N.º 1234/10  | Presente o despacho proferido, em 18/08/2010, 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 : Análise dos documentos de habilitação apresentados pela entidade 

“Associação de Solidariedade Académico de Leiria”, relativamente ao 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. 

Analisados os documentos de habilitação exigidos ao adjudicatário Associação de 

Solidariedade Académico de Leiria”, nos lotes 1, 7 e 8, através do Ofício n.º 11180, de 

03/08/2010, colocado na respectiva plataforma electrónica, verificou-se que aquele não 

apresentou os seguintes documentos: 

 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 condenada 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. 



1463 (31)  
 

CMLeiria/Acta n.º 20, de 2010.08.24 

Im-DA-15-09_A0 

 

Esta situação constitui fundamento para a caducidade da adjudicação proferida por 

deliberação de Câmara Municipal de 03/08/2010, conforme disposto na alínea a), do n.º 

1, do artigo 86.º, do Código de Contratos Públicos (CCP). 

Assim, nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 86.º, do CCP, propõe-se que a 

Câmara Municipal, enquanto órgão competente para a decisão de contratar, manifeste 

a sua intenção de declarar a caducidade da adjudicação dos lotes 1, 7 e 8 neste 

concurso e notifique o adjudicatário para que se pronuncie sobre o assunto, por escrito, 

ao abrigo do direito de audiência prévia, fixando-lhe um prazo não superior a 5 dias. 

À consideração do Senhor Presidente da Câmara. 

Leiria, 18/08/2010.  

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. 

Notifique-se o adjudicatário, fixando-lhe um prazo de 2 (dois) dias para que se 

pronuncie sobre o assunto, por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia, 

conforme disposto no n.º 2, do artigo 86.º, 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, 18/08/2010.  

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 unanimidade  ratificar o teor do despacho acima 

transcrito proferido, em 18 de Agosto de 2010, pelo Senhor Presidente da Câmara, no 

âmbito do Concurso Público com Publicação Internacional n.º 7/2010. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes esteve ausente aquando a análise e votação 

do presente assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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3.2.6. Concurso Público com Publicação Internaciona l n.º 7/2010. Ratificação de 

despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara  Municipal. Intenção 

de declaração da caducidade de adjudicação do Lote 6. 

DLB N.º 1235/10  | Foi presente o despacho proferido, em 18/08/2010, 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 : Análise dos documentos de habilitação apresentados pela entidade 

“Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos”, relativamente ao 

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. 

Analisados os documentos de habilitação exigidos ao adjudicatário “Associação 

Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos”, no lote 6, através do Ofício n.º 

11183, de 03/08/2010, colocado na respectiva plataforma electrónica, verificou-se que 

aquele não apresentou os seguintes documentos: 

 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 condenada 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. 

Esta situação constitui fundamento para a caducidade da adjudicação proferida 

por deliberação de Câmara Municipal de 03/08/2010, conforme disposto na alínea a), 

do n.º 1, do artigo 86.º, do Código de Contratos Públicos (CCP). 
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Assim, nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 86.º, do CCP, propõe-se que a 

Câmara Municipal, enquanto órgão competente para a decisão de contratar, manifeste 

a sua intenção de declarar a caducidade da adjudicação do lote 6 neste concurso e 

notifique o adjudicatário para que se pronuncie sobre o assunto, por escrito, ao abrigo 

do direito de audiência prévia, fixando-lhe um prazo não superior a 5 dias. 

À consideração do Senhor Presidente da Câmara. 

Leiria, 18/08/2010.  

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. 

Notifique-se o adjudicatário, fixando-lhe um prazo de 2 (dois) dias para que se 

pronuncie sobre o assunto, por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia, 

conforme disposto no n.º 2, do artigo 86.º, 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, 18/08/2010.  

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 Gastão Neves, eleitos 

pelo Partido Social-Democrata, ratificar o teor do despacho acima transcrito proferido, 

em 18 de Agosto de 2010, pelo Senhor Presidente da Câmara, no âmbito do Concurso 

Público com Publicação Internacional n.º 7/2010. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes esteve ausente aquando a análise e votação 

do presente assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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3.2.7. Concurso Público com Publicação Internaciona l n.º 8/2010. Ratificação de 

despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara  Municipal. Intenção 

de declaração da caducidade de adjudicação do Lote 2, do Lote 6 e do Lote 

8. 

DLB N.º 1236/10  | Presente o despacho proferido, em 18/08/2010, 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 : Análise dos documentos de habilitação apresentados pela entidade “Janela 

Redonda, Lda.”, relativamente ao 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. 

Analisados os documentos de habilitação exigidos ao adjudicatário “Janela Redonda, 

Lda.”, nos lotes 2, 6 e 8, através do Ofício n.º 11203, de 03/08/2010, colocado na 

respectiva plataforma electrónica, verificou-se que aquele não apresentou os seguintes 

documentos: 

 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. 

Esta situação constitui fundamento para a caducidade da adjudicação proferida por 

deliberação de Câmara Municipal de 03/08/2010, conforme disposto na alínea a), do n.º 

1, do artigo 86.º, do Código de Contratos Públicos (CCP). 

Assim, nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 86.º, do CCP, propõe-se que a 

Câmara Municipal, enquanto órgão competente para a decisão de contratar, manifeste 
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a sua intenção de declarar a caducidade da adjudicação dos lotes 2, 6 e 8 neste 

concurso e notifique o adjudicatário para que se pronuncie sobre o assunto, por escrito, 

ao abrigo do direito de audiência prévia, fixando-lhe um prazo não superior a 5 dias. 

À consideração do Senhor Presidente da Câmara. 

Leiria, 18/08/2010.  

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. 

Notifique-se o adjudicatário, fixando-lhe um prazo de 2 (dois) dias para que se 

pronuncie sobre o assunto, por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia, 

conforme disposto no n.º 2, do artigo 86.º, 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, 18/08/2010.  

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 Gastão Neves, eleitos 

pelo Partido Social-Democrata, ratificar o teor do despacho acima transcrito proferido, 

em 18 de Agosto de 2010, pelo Senhor Presidente da Câmara, no âmbito do Concurso 

Público com Publicação Internacional n.º 8/2010. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes esteve ausente aquando a análise e votação 

do presente assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.8. Concurso Público n.º 11/2010. Ratificação de  despacho proferido pelo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal. Intenção de declaração da 

caducidade de adjudicação do Lote 1, do Lote 2, do Lote 3, do Lote 4, do 

Lote 5, do Lote 6, do Lote7, do Lote 8, do Lote 9 e  do Lote 10. 

DLB N.º 1237/10  | Presente o despacho proferido, em 18/08/2010, 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: 
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“INFORMAÇÃO 

DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO 

Assunto : Análise dos documentos de habilitação apresentados pela entidade 

“Associação de Solidariedade Académico de Leiria”, relativamente ao Concurso Público 

com Publicação Internacional n.º 11/2010 – Contratualização do Serviço de 

Acompanhamento do Fornecimento de Refeições Escolares e Componente de Apoio 

às Famílias do pré-escolar. 

Analisados os documentos de habilitação exigidos ao adjudicatário Associação de 

Solidariedade Académico de Leiria”, nos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, através do 

Ofício n.º 11192, de 03/08/2010, colocado na respectiva plataforma electrónica, 

verificou-se que aquele não apresentou os seguintes documentos: 

 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. 

Esta situação constitui fundamento para a caducidade da adjudicação proferida por 

deliberação de Câmara Municipal de 03/08/2010, conforme disposto na alínea a), do n.º 

1, do artigo 86.º, do Código de Contratos Públicos (CCP). 

Assim, nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 86.º, do CCP, propõe-se que a 

Câmara Municipal, enquanto órgão competente para a decisão de contratar, manifeste 

a sua intenção de declarar a caducidade da adjudicação dos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

e 10 neste concurso e notifique o adjudicatário para que se pronuncie sobre o assunto, 

por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia, fixando-lhe um prazo não superior 

a 5 dias. 



1469 (37)  
 

CMLeiria/Acta n.º 20, de 2010.08.24 

Im-DA-15-09_A0 

 

À consideração do Senhor Presidente da Câmara. 

Leiria, 18/08/2010.  

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. 

Notifique-se o adjudicatário, fixando-lhe um prazo de 2 (dois) dias para que se 

pronuncie sobre o assunto, por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia, 

conforme disposto no n.º 2, do artigo 86.º, 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, 18/08/2010.  

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 Gastão Neves, eleitos 

pelo Partido Social-Democrata, ratificar o teor do despacho acima transcrito proferido, 

em 18 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. 

 

3.2.9. Concurso público com publicidade internacion al n.º 6/2010. Anúncio do 

Procedimento n.º 2510/2010. Ratificação de despacho  proferido pelo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal. Notificação dos concorrentes nos 

termos e para efeitos do disposto no artigo 85.º do  Código dos Contratos 

Públicos. 

DLB N.º 1238/10  | Presente o despacho proferido, em 18/08/2010, 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:  Concurso público com publicidade internacional n.º 6/2010. Anúncio do 

Procedimento n.º 2510/2010. Notificação dos concorrentes nos termos e para efeitos do 

disposto no artigo 85.º do Código dos Contratos Públicos. 
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Concordo com o teor da informação prestada pelos Serviços da Divisão de 

Aprovisionamento e Património desta Câmara, a qual passa a fazer parte integrante 

deste meu despacho como anexo I e dou aqui por inteiramente reproduzida, e, 

determino que, ao abrigo do disposto no n.º 1 e no n.º 2 do artigo 85.º do Código dos 

Contratos Públicos, sejam notificados todos os concorrentes da apresentação dos 

documentos de habilitação dos adjudicatários no concurso supra mencionado, 

indicando o dia em que ocorreu essa apresentação, e de que os mesmos se encontram 

disponíveis, para consulta através da plataforma electrónica em www.anogov.pt. 

Por que circunstâncias excepcionais e urgentes o exigiram, este meu despacho deverá 

ser 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. 

Leiria, 18 de Agosto de 2010 

O Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

(Raul Castro)  

ANEXO I 

INFORMAÇÃO 

Assunto : Concurso Público com publicação internacional n.º 6/2010. Notificação dos 

concorrentes nos termos e para efeito do disposto no artigo 85.º do Código de 

Contratos Públicos. 

– Prestação de Serviços para o Ensino da Música no âmbito do Programa de 

Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

Nos termos da n.º 1 e n.º2, do artigo 85.º do Código de Contratos Públicos (CCP), 

informa-se de que foram submetidos na plataforma documentos de habilitação pelos 

concorrentes: 

 Janela Redonda, Lda., com submissão datada de 2010/08/05; 

 Atelier de Saberes, Lda., com submissão datada de 2010/08/06. 

Ao abrigo do disposto no n.º 1 e n.º 2, do artigo 85.º do CCP propõe-se que a Câmara 

Municipal, enquanto órgão competente para a decisão de contratar, notifique todos os 

concorrentes dos documentos de habilitação dos adjudicatários no concurso supra 

mencionado. 

À consideração do Senhor Presidente da Câmara. 

Leiria, 18/08/2010. 

O Chefe de Divisão de Aprovisionamento e Património 

(Pedro Bernardino)» 

A Câmara, 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 Gastão Neves, eleitos pelo Partido 
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Social-Democrata, ratificar o teor do despacho acima transcrito proferido, em 18 de 

Agosto de 2010, pelo Senhor Presidente da Câmara, no âmbito do Concurso público 

com publicidade internacional n.º 6/2010. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.10. Concurso público com publicidade internacio nal n.º 7/2010. Anúncio do 

Procedimento n.º 2509/2010. Ratificação de despacho  proferido pelo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal. Notificação dos concorrentes 

nos termos e para efeitos do disposto no artigo 85. º do Código dos 

Contratos Públicos. 

DLB N.º 1239/10  | Presente o despacho proferido, em 18/08/2010, 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:  Concurso público com publicidade internacional n.º 7/2010. Anúncio do 

Procedimento n.º 2509/2010. Notificação dos concorrentes nos termos e para efeitos do 

disposto no artigo 85.º do Código dos Contratos Públicos. 

Concordo com o teor da informação prestada pelos Serviços da Divisão de 

Aprovisionamento e Património desta Câmara, a qual passa a fazer parte integrante 

deste meu despacho como anexo I e dou aqui por inteiramente reproduzida, e, 

determino que, ao abrigo do disposto no n.º 1 e no n.º 2 do artigo 85.º do Código dos 

Contratos Públicos, sejam notificados todos os concorrentes da apresentação dos 

documentos de habilitação dos adjudicatários no concurso supra mencionado, 

indicando o dia em que ocorreu essa apresentação, e de que os mesmos se encontram 

disponíveis, para consulta através da plataforma electrónica em www.anogov.pt. 

Por que circunstâncias excepcionais e urgentes o exigiram, este meu despacho deverá 

ser 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. 

Leiria, 18 de Agosto de 2010 

O Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

(Raul Castro) 

ANEXO I 

INFORMAÇÃO 

Assunto : Concurso Público com publicação internacional n.º 7/2010. Notificação dos 

concorrentes nos termos e para efeito do disposto no artigo 85.º do Código de 

Contratos Públicos. 

 – 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. 
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Nos termos da n.º 1 e n.º2, do artigo 85.º do Código de Contratos Públicos (CCP), 

informa-se de que foram submetidos na plataforma documentos de habilitação pelos 

concorrentes: 

 Atelier de Saberes, Lda., com submissão datada de 2010/08/06; 

 Atlético Clube da Sismaria, com submissão datada de 2010/08/09; 

 Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos, com 

submissão datada de 2010/08/10; 

 Associação de Solidariedade Académico de Leiria, com submissão datada de 

2010/08/10 e 2010/08/11. 

Ao abrigo do disposto no n.º 1 e n.º 2, do artigo 85.º do CCP propõe-se que a Câmara 

Municipal, enquanto órgão competente para a decisão de contratar, notifique todos os 

concorrentes dos documentos de habilitação dos adjudicatários no concurso supra 

mencionado. 

À consideração do Senhor Presidente da Câmara. 

Leiria, 18/08/2010. 

O Chefe de Divisão de Aprovisionamento e Património 

(Pedro Bernardino)» 

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 Gastão Neves, eleitos 

pelo Partido Social-Democrata, ratificar o teor do despacho acima transcrito proferido, 

em 18 de Agosto de 2010, pelo Senhor Presidente da Câmara, no âmbito do Concurso 

público com publicidade internacional n.º 7/2010. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes esteve ausente aquando a análise e votação 

do presente assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.11. Concurso público com publicidade internacio nal n.º 8/2010. Anúncio do 

Procedimento n.º 2507/2010. Ratificação de despacho  proferido pelo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal. Notificação dos concorrentes 

nos termos e para efeitos do disposto no artigo 85. º do Código dos 

Contratos Públicos. 

DLB N.º 1240/10  | Presente o despacho proferido, em 18/08/2010, 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 
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Assunto:  Concurso público com publicidade internacional n.º 8/2010. Anúncio do 

Procedimento n.º 2507/2010. Notificação dos concorrentes nos termos e para efeitos do 

disposto no artigo 85.º do Código dos Contratos Públicos. 

Concordo com o teor da informação prestada pelos Serviços da Divisão de 

Aprovisionamento e Património desta Câmara, a qual passa a fazer parte integrante 

deste meu despacho como anexo I e dou aqui por inteiramente reproduzida, e, 

determino que, ao abrigo do disposto no n.º 1 e no n.º 2 do artigo 85.º do Código dos 

Contratos Públicos, sejam notificados todos os concorrentes da apresentação dos 

documentos de habilitação dos adjudicatários no concurso supra mencionado, 

indicando o dia em que ocorreu essa apresentação, e de que os mesmos se encontram 

disponíveis, para consulta através da plataforma electrónica em www.anogov.pt. 

Leiria, 18 de Agosto de 2010. 

O Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

(Raul Castro)  

ANEXO I 

INFORMAÇÃO 

Assunto : Concurso Público com publicação internacional n.º 8/2010. Notificação dos 

concorrentes nos termos e para efeito do disposto no artigo 85.º do Código de 

Contratos Públicos. 

– Prestação de Serviços para o Ensino do Inglês no âmbito do Programa de 

Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

Nos termos da n.º 1 e n.º2, do artigo 85.º do Código de Contratos Públicos (CCP), 

informa-se de que foram submetidos na plataforma documentos de habilitação pelos 

concorrentes: 

 Janela Redonda, Lda., com submissão datada de 2010/08/05; 

 Atelier de Saberes, Lda., com submissão datada de 2010/08/06. 

Ao abrigo do disposto no n.º 1 e n.º 2, do artigo 85.º do CCP propõe-se que a Câmara 

Municipal, enquanto órgão competente para a decisão de contratar, notifique todos os 

concorrentes dos documentos de habilitação dos adjudicatários no concurso supra 

mencionado. 

À consideração do Senhor Presidente da Câmara. 

Leiria, 18/08/2010. 

O Chefe de Divisão de Aprovisionamento e Património 

(Pedro Bernardino)» 

 A Câmara, 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 Gastão Neves, eleitos 

pelo Partido Social-Democrata, ratificar o teor do despacho acima transcrito proferido, 
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em 18 de Agosto de 2010, pelo Senhor Presidente da Câmara, no âmbito do Concurso 

público com publicidade internacional n.º 8/2010. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes esteve ausente aquando a análise e votação 

do presente assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.12. Concurso público com publicidade internacio nal n.º 9/2010. Contratação 

de Serviços de Confecção e Fornecimento de Refeiçõe s Escolares, Serviço 

a Quente. Ratificação de despacho proferido pelo Se nhor Presidente da 

Câmara Municipal. Notificação dos concorrentes nos termos e para efeitos 

do disposto no artigo 85.º do Código dos Contratos Públicos. 

DLB N.º 1241/10  | Presente o despacho proferido, em 18/08/2010, 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:  Concurso público com publicidade internacional n.º 9/2010 - Contratação de 

Serviços de Confecção e Fornecimento de Refeições Escolares – Serviço a Quente. 

Notificação dos concorrentes nos termos e para efeitos do disposto no artigo 85.º do 

Código dos Contratos Públicos. 

Concordo com o teor da informação prestada pelos Serviços da Divisão de 

Aprovisionamento e Património desta Câmara, a qual passa a fazer parte integrante 

deste meu despacho como anexo I e dou aqui por inteiramente reproduzida, e, 

determino que, ao abrigo do disposto no n.º 1 e no n.º 2 do artigo 85.º do Código dos 

Contratos Públicos, sejam notificados todos os concorrentes da apresentação dos 

documentos de habilitação dos adjudicatários no concurso supra mencionado, 

indicando o dia em que ocorreu essa apresentação, e de que os mesmos se encontram 

disponíveis, para consulta através da plataforma electrónica em www.anogov.pt. 

Por que circunstâncias excepcionais e urgentes o exigiram, este meu despacho deverá 

ser 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. 

Leiria, 18 de Agosto de 2010  

O Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

(Raul Castro) 

ANEXO I 

INFORMAÇÃO 

Assunto : Concurso Público com publicação internacional n.º 09/2010. Notificação dos 

concorrentes nos termos e para efeito do disposto no artigo 85.º do Código de 

Contratos Públicos. 
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– Contratação de serviços de confecção e fornecimento de refeições escolares – 

serviço a quente 

Nos termos da n.º 1 e n.º 2, do artigo 85.º do Código de Contratos Públicos (CCP), 

informa-se de que foram submetidos na plataforma documentos de habilitação pelos 

concorrentes: 

 UNISELF, com submissão datada de 2010/08/12; 

 NOBRECER, com submissão datada de 2010/08/13; 

 ITAU, com submissões datadas de 2010/08/13, 2010/08/16, 2010/08/17. 

Ao abrigo do disposto no n.º 1 e n.º 2, do artigo 85.º do CCP propõe-se que a Câmara 

Municipal, enquanto órgão competente para a decisão de contratar, notifique todos os 

concorrentes dos documentos de habilitação dos adjudicatários no concurso supra 

mencionado. 

À consideração do Senhor Presidente da Câmara. 

Leiria, 18/08/2010. 

O Chefe de Divisão de Aprovisionamento e Património 

(Pedro Bernardino)» 

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 Gastão Neves, eleitos 

pelo Partido Social-Democrata, ratificar o teor do despacho acima transcrito proferido, 

em 18 de Agosto de 2010, pelo Senhor Presidente da Câmara, no âmbito do Concurso 

público com publicidade internacional n.º 9/2010. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes esteve ausente aquando a análise e votação 

do presente assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.13. Concurso Público n.º 11/2010. Ratificação d e despacho proferido pelo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal. Notificação dos concorrentes 

nos termos e para efeitos do disposto no artigo 85. º do Código dos 

Contratos Públicos. 

DLB N.º 1242/10  | Presente o despacho proferido, em 18/08/2010, 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:  Concurso público n.º 11/2010. Notificação dos concorrentes nos termos e 

para efeitos do disposto no artigo 85.º do Código dos Contratos Públicos. 

Concordo com o teor da informação prestada pelos Serviços da Divisão de 

Aprovisionamento e Património desta Câmara, a qual passa a fazer parte integrante 
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deste meu despacho como anexo I e dou aqui por inteiramente reproduzida, e, 

determino que, ao abrigo do disposto no n.º 1 e no n.º 2 do artigo 85.º do Código dos 

Contratos Públicos, sejam notificados todos os concorrentes da apresentação dos 

documentos de habilitação dos adjudicatários no concurso supra mencionado, 

indicando o dia em que ocorreu essa apresentação, e de que os mesmos se encontram 

disponíveis, para consulta através da plataforma electrónica em www.anogov.pt. 

Por que circunstâncias excepcionais e urgentes o exigiram, este meu despacho deverá 

ser 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. 

Leiria, 18 de Agosto de 2010. 

O Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

(Raul Castro) 

ANEXO I 

INFORMAÇÃO 

Assunto : Concurso Público com publicação internacional n.º 11/2010. Notificação dos 

concorrentes nos termos e para efeito do disposto no artigo 85.º do Código de 

Contratos Públicos. 

– Contratualização do Serviço de Acompanhamento do Fornecimento de Refeições 

Escolares e Componente de Apoio às Famílias do pré-escolar. 

Nos termos da n.º 1 e n.º2, do artigo 85.º do Código de Contratos Públicos (CCP), 

informa-se de que foram submetidos na plataforma documentos de habilitação pelo 

concorrente: 

 Associação de Solidariedade Académico de Leiria, com submissão datada de 

2010/08/10 e 2010/08/11. 

Ao abrigo do disposto no n.º 1 e n.º 2, do artigo 85.º do CCP propõe-se que a Câmara 

Municipal, enquanto órgão competente para a decisão de contratar, notifique todos os 

concorrentes dos documentos de habilitação do adjudicatário no concurso supra 

mencionado. 

À consideração do Senhor Presidente da Câmara. 

Leiria, 18/08/2010. 

O Chefe de Divisão de Aprovisionamento e Património 

(Pedro Bernardino)» 

 A Câmara, 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 Gastão Neves, eleitos 

pelo Partido Social-Democrata, ratificar o teor do despacho acima transcrito proferido, 
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em 18 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. 

 

3.2.14. Ratificação do despacho do Senhor President e relativo ao recurso 

hierárquico apresentado pela empresa “Espalha Ideia s” referente ao 

Concurso Público n.º 6/2010 – Prestação de serviços  para o Ensino da 

Música no âmbito das Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º 

Ciclo do Ensino Básico.  

DLB N.º 1243/10  | Atento o recurso hierárquico apresentado pela concorrente “Espalha 

Ideias – Actividades de Tempos Livres, Ld.ª”, o qual passa a fazer parte integrante da 

presente deliberação e da respectiva acta (ANEXO D), foi presente o despacho proferido, 

em 17/08/2010, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, cujo teor abaixo se 

transcreve, acompanhado da Informação Jurídica n.º 171/2010, a qual se dá aqui por 

inteiramente reproduzida e passa a fazer parte integrante da presente deliberação e da 

respectiva acta (ANEXO E): 

“DESPACHO 

Assunto:  Concurso público com publicidade internacional n.º 6/2010. Anúncio do 

Procedimento n.º 2510/2010. Recurso Hierárquico apresentado pela recorrente 

“Espalha Ideias – Actividades de Tempos Livres, Ld.ª”. 

Concordo com o teor da informação jurídica n.º 171/2010, a qual dou aqui por 

inteiramente reproduzida, e, com base dos fundamentos de facto e de direito dela 

constantes, decido, 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 incompetência do 

órgão recorrido para a sua reapreciação e pela extemporaneidade do mesmo. 

Tendo em conta as circunstâncias excepcionais e urgentes que exigiram este meu 

despacho deverá o mesmo ser 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. 

Em cumprimento do disposto no artigo 273.º do Código dos Contratos Públicos, 

notifique-se todos os concorrentes do teor deste meu despacho, para, querendo, se 

pronunciarem, no prazo de cinco dias, sobre a rejeição da impugnação administrativa 

(recurso hierárquico) apresentada pela recorrente “Espalha Ideias – Actividades de 

Tempos Livres, Ld.ª”. 

Leiria, 17 de Agosto de 2010 

O Presidente da Câmara Municipal de Leiria 
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(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 Gastão Neves, eleitos 

pelo Partido Social-Democrata, ratificar o teor do despacho acima transcrito proferido, 

em 17 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. 

 

3.2.15. Ratificação do despacho do Senhor President e relativo ao recurso 

hierárquico apresentado pela empresa “Espalha Ideia s” referente ao 

Concurso Público n.º 7/2010 – Prestação de serviços  para o Ensino da 

Actividade Física e Desportiva no âmbito das Activi dades de 

Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Bá sico.  

DLB N.º 1244/10  | Atento o recurso hierárquico apresentado pela concorrente “Espalha 

Ideias – Actividades de Tempos Livres, Ld.ª”, o qual passa a fazer parte integrante da 

presente deliberação e da respectiva acta (ANEXO F), foi presente o despacho proferido, 

em 17/08/2010, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, cujo teor abaixo se 

transcreve, acompanhado da Informação Jurídica n.º 172/2010, a qual se dá aqui por 

inteiramente reproduzida e passa a fazer parte integrante da presente deliberação e da 

respectiva acta (ANEXO G): 

“DESPACHO 

Assunto:  Concurso público com publicidade internacional n.º 7/2010. Anúncio do 

Procedimento n.º 2509/2010. Recurso Hierárquico apresentado pela recorrente 

“Espalha Ideias – Actividades de Tempos Livres, Ld.ª”. 

Concordo com o teor da informação jurídica n.º 172/2010, a qual dou aqui por 

inteiramente reproduzida, e, com base dos fundamentos de facto e de direito dela 

constantes, decido, 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 incompetência do 

órgão recorrido para a sua reapreciação e na extemporaneidade do mesmo. 

Tendo em conta as circunstâncias excepcionais e urgentes que exigiram, este meu 

despacho, o mesmo deverá ser 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. 
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Em cumprimento do disposto no artigo 273.º do Código dos Contratos Públicos, 

notifique-se todos os concorrentes do teor deste meu despacho, para, querendo, se 

pronunciarem, no prazo de cinco dias, sobre a rejeição da impugnação administrativa 

(recurso hierárquico) apresentada pela recorrente “Espalha Ideias – Actividades de 

Tempos Livres, Ld.ª”. 

Leiria, 17 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 Gastão Neves, eleitos 

pelo Partido Social-Democrata, ratificar o teor do despacho acima transcrito proferido, 

em 17 de Agosto de 2010, pelo Senhor Presidente da Câmara, no âmbito do Concurso 

Público com Publicação Internacional n.º 7/2010. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes esteve ausente aquando a análise e votação 

do presente assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.16. Ratificação do despacho do Senhor President e relativo ao recurso 

hierárquico apresentado pela empresa “Espalha Ideia s” referente ao 

Concurso Público n.º 8/2010 – Prestação de serviços  para o ensino do 

Inglês no âmbito das Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º 

Ciclo do Ensino Básico. 

DLB N.º 1245/10  | Atento o recurso hierárquico apresentado pela concorrente “Espalha 

Ideias – Actividades de Tempos Livres, Ld.ª”, o qual passa a fazer parte integrante da 

presente deliberação e da respectiva acta (ANEXO H), foi presente o despacho proferido, 

em 17/08/2010, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria, cujo teor 

abaixo se transcreve, acompanhado da Informação Jurídica n.º 173/2010, a qual se dá 

aqui por inteiramente reproduzida e passa a fazer parte integrante da presente 

deliberação e da respectiva acta (ANEXO I): 

“DESPACHO 

Assunto:  Concurso público com publicidade internacional n.º 8/2010. Anúncio do 

Procedimento n.º 2507/2010. Recurso Hierárquico apresentado pela recorrente 

“Espalha Ideias – Actividades de Tempos Livres, Ld.ª”. 

Concordo com o teor da informação jurídica n.º 173/2010, a qual dou aqui por 

inteiramente reproduzida, e, com base dos fundamentos de facto e de direito dela 

constantes, decido, 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 
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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 incompetência do 

órgão recorrido para a sua reapreciação e na extemporaneidade do mesmo. 

Tendo em conta as circunstâncias excepcionais e urgentes que exigiram este meu 

despacho, o mesmo deverá ser 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. 

Em cumprimento do disposto no artigo 273.º do Código dos Contratos Públicos, 

notifique-se todos os concorrentes do teor deste meu despacho, para, querendo, se 

pronunciarem, no prazo de cinco dias, sobre a rejeição da impugnação administrativa 

(recurso hierárquico) apresentada pela recorrente “Espalha Ideias – Actividades de 

Tempos Livres, Ld.ª”. 

Leiria, 17 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 Gastão Neves, eleitos 

pelo Partido Social-Democrata, ratificar o teor do despacho acima transcrito proferido, 

em 17 de Agosto de 2010, pelo Senhor Presidente da Câmara, no âmbito do Concurso 

Público com Publicação Internacional n.º 8/2010. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes esteve ausente aquando a análise e votação 

do presente assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.17. Ratificação do Despacho do Senhor President e relativo à reclamação 

apresentada pela empresa “Relógio Global, Lda” refe rente ao Concurso 

Público n.º 11/2010 – Contratação do serviço de aco mpanhamento do 

fornecimento de refeições escolares e componente de  apoio às famílias 

do Pré-escolar. 

DLB N.º 1246/10  | Atenta a reclamação apresentada pela concorrente “Relógio Global, 

Ld.ª”, o qual passa a fazer parte integrante da presente deliberação e da respectiva 

acta (ANEXO J), foi presente o despacho proferido, em 17/08/2010, pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria, cujo teor abaixo se transcreve, 

acompanhado da Informação Jurídica n.º 174/2010, a qual se dá aqui por inteiramente 

reproduzida e passa a fazer parte integrante da presente deliberação e da respectiva 

acta (ANEXO L),: 
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“DESPACHO 

Assunto:  Concurso público n.º 11/2010. Reclamação apresentada pela reclamante 

“Relógio Global, Ld.ª”. 

Concordo com o teor da informação jurídica n.º 174/2010, a qual dou aqui por 

inteiramente reproduzida, e, com base dos fundamentos de facto e de direito dela 

constantes, decido, em cumprimento do disposto no artigo 273.º do Código dos 

Contratos Públicos, notificar todos os concorrentes, para, querendo, se pronunciarem, 

no prazo de cinco dias, sobre a impugnação administrativa (reclamação) apresentada 

pela reclamante “Relógio Global, Ld.ª”. 

Tendo em conta as circunstâncias excepcionais e urgentes que exigiram este meu 

despacho deverá o mesmo ser 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. 

Leiria, 17 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 Gastão Neves, eleitos 

pelo Partido Social-Democrata, ratificar o teor do despacho acima transcrito proferido, 

em 17 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. 

 

3.3. Análise do seguinte assunto relacionado com a Divisão de Recursos 

Humanos 

3.3.1. Voto de Pesar 

DLB N.º 1247/10  | Presente pelo Senhor Presidente uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar, à trabalhadora Maria da Conceição da Silva, 

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

filha. 

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

conceder um voto de profundo pesar.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 
��������  DE P AR T AM E N T O  D E  PL AN E AM E N T O  E  O R D E N AM E N T O  D O  TE R R I T Ó R I O  
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Análise do assunto relacionado com a Divisão de Rea bilitação Urbana 

4.1 Proposta de Suspensão do PRECH - Programa de Re abilitação dos Edifícios 

do Centro Histórico de Leiria 

DLB N.º 1248/10  | Para combater a degradação e o declínio da zona histórica, a 

Assembleia Municipal de Leiria, sob proposta da Câmara Municipal, aprovou em 29 de 

Setembro de 2006, o Regulamento de Atribuição de Comparticipações Financeiras pelo 

Município de Leiria, denominado Programa PRECH, como forma de dinamização e 

incentivo local à realização de obras de reabilitação. 

Pese embora o inegável empenho da Autarquia na concretização do Programa 

PRECH, não tem obtido, por parte dos seus destinatários, a participação desejada  

Nas suas três edições, de 2007 a 2009, foram admitidas 12 candidaturas cujos 

montantes das obras e os respectivos financiamentos se encontram indicados no 

quadro respectivo, perfazendo um valor de financiamento de €47.943,23 em 2007, 

€28.319,33 em 2008, e €65.663,67 em 2009, num total de €141.926,23. 

 
Candidatos Localização Orçamento Comparticipação 

 
2007 1 Joana Rute Esperança 

da Silva 
Rua D. Dinis, 12 21.928,84 € 17.543,07 €   

2 Rui Manuel Godinho 
Ribeiro 

Rua Damião de 
Góis, 15 

27.231,55 € 21.785,24 €  

3 Ilda da Silva Costa Rua Barão de 
Viamonte, 55 

10.752,99 € 3.225,90 €  

4 Zeferino Ferreira 
Lourenço 

Largo Paio 
Guterres, 2 e 4 

53.890,21 € 5.389,02 € Desistiu 

5 João Luis Lopes 
Repolho  

Largo Paio 
Guterres, 12 e 13 

*   

6 José Manuel Varela da 
Costa  

Rua Comandante 
João Belo, 47 e 49 

*   

Financiamento aprovado   47.943,23 € 

2008 1 Condomínio de prédio Rua dos Mártires, 
28 

16.695,00 € 13.356,00 €   

2 Armindo Jorge Rua D. Afonso 
Henriques, 1B e 3 

10.782,71 € 1.617,41 €  

3 Vitor Manuel Ferreira 
Albino 

Rua D. Afonso 
Henriques, 6B 

*    

4 José Manuel Varela da 
Costa 

Rua Comandante 
João Belo, 47 e 49 

7.560,00 € 0,00 €  

5 Joana Raquel 
Domingues dos Santos 

Rua Pêro Alvito, 10 16.682,40 € 13.345,92 €  

 Financiamento aprovado         
28.319,33 € 

2009 1 Condomínio de prédio Rua Vasco da 
Gama, 17, 19 e 21 

82.079,59 € 65.663,67 €  

Financiamento aprovado  65.663,67 € 

Total atribuído no s 3 Anos  141.926,23 
€ 

Nota: IVA incluído 
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*  - Candidaturas eliminadas por não terem sido apresentados os documentos legalmente exigidos e/ou por não 
reunirem as devidas condições de acesso. 

De resto, ao longo da sua aplicação, o programa PRECH revelou-se desajustado,  

demasiado complexo tornando o procedimento  excessivamente burocrático. 

Esta lamentável constatação justifica, desde logo, a elaboração de um novo 

regulamento. 

Considerando que: 

— Os espaços em degenerescência no Centro Histórico de Leiria concentram 

situações muito diferenciadas de degradação vicissitude não contemplada no 

Regulamento de Atribuição de Comparticipações Financeiras pelo Município de 

Leiria. 

— O Programa PRECH, é fruto da capacidade de autodeterminação da Câmara 

Municipal de Leiria, com fundamento no conhecimento privilegiado  que desfruta 

acerca da realidade  que pretende combater. 

— Tratando-se de um programa de apoio financeiro inteiramente dependente do 

orçamento municipal não poderá deixar de atender aos interesses públicos em 

presença, actualmente dificilmente compagináveis com os interesses privados 

dos destinatários do Programa, face aos riscos económicos do lado público. 

— A aplicação do dito Regulamento exige, por parte da Autarquia, o cumprimento 

de obrigações desproporcionais aos seus recursos, desconsiderando as 

limitações e condicionantes orçamentais da capacidade financeira da Autarquia; 

— A actuação administrativa deverá ocorrer em observância dos princípios gerais 

que a norteiam, designadamente o princípio da confiança. 

A Câmara Municipal, concordando com os fundamentos precedentes, nos 

termos e ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

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

Neusa Magalhães, Filipa Alves e Gastão Neves, eleitos pelo Partido Social-Democrata, 

submeter à Assembleia Municipal a proposta de suspensão, pelo prazo de um ano,  do 

Regulamento de Atribuição de Comparticipações Financeiras pelo Município de Leiria, 

denominado Programa PRECH, aprovado por deliberação da Assembleia Municipal de 

Leiria, sob proposta da Câmara Municipal, em 29 de Setembro de 2006 e publicado no 

Edital n.º 143/2007, D.R II série, de 13 de Fevereiro. 

Mais deliberou  suspender a aceitação de candidaturas ao referido Programa. 

Os Senhores Vereadores José Benzinho, Neusa Magalhães, Filipa A lves e 

Gastão Neves , eleitos pelo Partido Social-Democrata, votaram contra por acharem que 

a fundamentação apresentada não era suficiente para suspender o programa durante 

um ano. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 
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Ponto cinco 
��������  D I V I S ÃO  D E  DE S E N V O L V I M E N T O  E C O N Ó M I C O  E  PL AN E AM E N T O  

 

5.1. Publicidade (Intenção de remoção) 

DLB N.º 1249/10 |  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 artigo 21.º 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 

Ent. 2010/911 Sílvia do Carmo Pereira 
Dinis 

Anúncio luminoso 
monoface, na fachada 
principal do seu 
estabelecimento; 

Rua das Escolas, Lt. 1, r/c 
dto., freguesia de Monte 
Redondo 

Int. 
2010/6379 

J. C. Decaux Portugal – 
Mobiliário Urbano e 

Publicidade, Lda 

Vários anúncios luminosos 
monofaces, na estrutura 
do mobiliário urbano – 
paragens de autocarro 
(parte superior) 

Rua dos Mártires; Av. 
Cidade Maringá; Rua 
Rossio dos Borges e Rua 
Paulo VI, freguesia de 
Leiria 

Ent. 
2005/13478 

Medi-Visage e Formação 
Profissional, Importação e 

Distribuição, Lda. 

Vários autocolantes 
publicitários nas janelas do 
seu estabelecimento 

Av. D. João III, Edifício 
2000 (Alçado Posterior), 
Esc. B, 2º, Leiria 

Ent. 
2000/29945 

Milmar – Restaurante 
Fonte Liz 

Três toldos com 
publicidade; 
Um anúncio perpendicular 
biface na fachada do seu 
estabelecimento 

Largo do Tribunal, Lt. 11, 
Leiria 

Int. 
2010/5274 

AFMER – Actividades 
Hoteleiras e Produção de 

Espectáculos, Lda. 

Anúncio luminoso 
monoface; 
Anúncio luminoso 
perpendicular biface na 
fachada principal do seu 
estabelecimento 
denominado “Caffé Bar 
Miguel Torga”; 
Um toldo suporte 
publicitário (alçado 
posterior); 
Um anúncio luminoso 
perpendicular biface; 
Um corta-vento com as 
inscrições “Caffé Bar 
Miguel Torga” e “Sicel” 

Rua Miguel Torga, Lote 5, 
r/c Dto., Fracção H, Leiria 

Ent. 
2009/3594 

Luxus Club Unipessoal, 
Lda. 

Quatro autocolantes com 
as designações “Luxus 
Club” 

No veículo marca Seat, 
com a matrícula 09-AT-79 

Ent. 
2009/14263 

Maria Susana Oliveira 
Mota 

Anúncio luminoso 
monoface com os 
dizeres”café Snack-Bar 
Tas-ku-ela” 

Quinta da Alçada, Lt. 40, 
r/c, freguesia de Marrazes 
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Ent. 
2009/20114 

Ana Catarina Ferreira 
Nunes Oliveira 

Anúncio luminoso 
monoface na fachada 
principal do seu 
estabelecimento 

Rua Nova, nº 4 F, junto à 
E. N. 1, freguesia da 
Boavista 

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 artigo 21.º 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 1250/10 |  No seguimento das deliberações tomadas por esta Câmara 

Municipal a manifestar intenção de ordenar a remoção de publicidade afixada sem 

prévio licenciamento, foram os responsáveis pela mesma publicidade notificados dos 

teores dessas deliberações para exercerem o direito de audição, nos termos dos artigo 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo. Não tendo exercido esse 

direito de audição ou não tendo sido os motivos atendidos, são de novo presente os 

processos a seguir indicados, propondo-se que a Câmara, ao abrigo do disposto no 

artigo 21.º, n.º 2, alínea a), e nos n.ºs 3, 4, 5 e 6 do Regulamento da Publicidade do 

Município de Leiria, delibere ordenar a remoção da publicidade afixada sem prévio 

licenciamento, pelos mesmos motivos constantes das deliberações anteriores: 

Registo  Entidade 
responsá
vel 

Delib. 
da int. 
de 
remoçã
o (data) 

Data de 
visita ao 
local 

Tipo de 
Publicidade 

Localizaçã
o da 

Publicidad
e 

Observ.  

Ent. 
2007/1597
1 

Lusoviage
ns, 
Agência 
de 
Viagens e 
Turismo 

2010/06/
15 

2009/11/0
3 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Um anúncio 
luminoso 
perpendicular 
biface na 
fachada da 
sua área 
comercial 

Edifício 
2000, Loja 
2, Av. D. 
João III, 
Leiria 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 9210, 
de 2010/06/22. 

Ent.1998/
14435 

Fernando 
Manuel R. 
dos 
Santos 
Unipessoa
l, Lda. 

2010/03/
23 

2008/09/0
9 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Um anúncio 
luminoso 
monoface a 
contornar o 
alpendre da 
entrada do 

Rua Vale 
de Lobos, 
Lt. 3, 
Guimarota, 
Leiria 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
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estabelecime
nto 

remoção, pelo 
ofício nº 5322, 
de 2010/04/07. 

Ent. 
2007/2089
2 

Alípios, 
Lda. 

2010/06/
01 

2009/12/1
8 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Um anúncio 
luminoso 
monoface; 
Um anúncio 
luminoso 
perpendicular 
biface na 
fachada 

Av. 
Marques de 
Pombal, 
Galerias S. 
José, nº 2 a 
5, freguesia 
de Leiria 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 8719, 
de 2010/06/15. 

Ent. 
2010/5074 

Media 
Channel – 
Publicidad
e Exterior, 
Unipessoa
l, Lda. 

2010/04/
20 

2010/03/1
7 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Um painel 
uniface, não 
luminoso com 
as dimensões 
de 8mX3m 

Junto à 
nova 
Rotunda, 
situada por 
detrás do 
Hipermerca
do 
Continente 
- Parceiros 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 6423, 
de 2010/04/28. 

Ent. 
2007/4860 

José Luís 
Bastos 
Vieira 
Faustino 

2010/03/
09 

2010/07/0
6 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Um anúncio 
luminoso na 
fachada da 
sua área 
comercial 

Rua Cap. 
Mouzinho 
de 
Albuquerqu
e, Leiria 

O requerente 
exerceu o 
direito de 
audição pela 
carta com o 
registo ENT. 
14546/10, no 
entanto os 
motivos 
expostos em 
nada alteraram 
a intenção de 
ordenar a 
remoção. 

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 artigo 21.º, n.º 2, alínea a) e 3 do Regulamento da 

Publicidade do Município de Leiria, pelos mesmos motivos constantes das anteriores 

deliberações da intenção de ordenar a remoção, uma vez que se mantêm afixados sem 

prévio licenciamento. O não cumprimento dentro do prazo fixado, implicará que seja a 

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

pagamento de todas as despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4, 5 e 6 do citado 

artigo 21.º, do mesmo Regulamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.3. Publicidade. Extinção de procedimento por inut ilidade superveniente da 

decisão de remoção 

DLB N.º 125110 | Foram os processos infra mencionados submetidos à reunião de 

Câmara para ser deliberado manifestar intenção de ordenar a remoção da publicidade 

afixada sem licenciamento. No entanto os mesmos não seguiram os procedimentos 

previstos no Regulamento da Publicidade do Município de Leiria, conforme motivos 

abaixo indicados. 
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Assim, propõe-se que a Câmara altere a sua intenção de ordenar a remoção por 

inutilidade do acto, por força do artigo 112.º, n.º 1 do Código do Procedimento 

Administrativo, e considere extintos os processos abaixo indicados, uma vez que o 

objecto da decisão de remoção se tornou inútil: 

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

declarar extintos os processos supra referidos ao abrigo do disposto do n.º 1 do artigo 

112.º do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que o objecto da decisão de 

remoção se tornou inútil. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.4. Remoção de publicidade colocada abusivamente e m espaço público 

DLB N.º 1252/10 | Após deslocação da Fiscalização, constatou-se a existência de 

vários painéis publicitários colocados sem o licenciamento prévio deste Município, ou 

seja, encontram-se abusivamente instalados em espaço público. 

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

remoção dos painéis constantes do mapa anexo, nos termos do n.º 1, artigo 23.º, do 

Regulamento da Publicidade do Município de Leiria, independentemente de prévia 

notificação aos proprietários dos mesmos, por ter havido uma utilização abusiva do 

espaço público: 

Registo  Entidade  Tipo de Publicidade  Localização da 
Publicidade 

Int. 
2010/7285 

BillBoard, Lda. Painel publicitário com as 
dimensões aproximadas 
de 8mX3m, monoface 

Circular Interna de Leiria, 
junto ao cruzamento para 
S. Romão, freguesia de 
Pousos 

Int. 
2010/7063 

Proprietário desconhecido Painel “Outdoor” com as 
dimensões de 8mX3m 

Rotunda D. Dinis, junto ao 
cruzamento do IC2 

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

ordenar a remoção dos painéis supra mencionados, em cumprimento do n.º 1, artigo 

23.º, do Regulamento da Publicidade do Município de Leiria, independentemente de 

prévia notificação aos proprietários dos mesmos, por ter havido uma utilização abusiva 

do espaço público. 

Registo  Entidade 
Responsável 

Deliberação da 
intenção de 

Remoção (Data) 

Observ.  

Ent.2008/26522 Soldistância, Lda. 2009/04/06 A publicidade foi removida conforme 
informação da Fiscalização de 
2010/05/10. 

Ent. 
2002/18751 

Rosa & Marques, Lda. 2009/07/21 A publicidade foi removida conforme 
informação da Fiscalização de 
2009/11/03. 

Ent. 
2006/12690 

Clínica de Medicina 
Dentária de Leiria, Lda. 

2010/03/09 A publicidade foi removida conforme 
informação da Fiscalização de 
2010/04/10, bem como por ter dado 
entrada novo pedido de 
licenciamento pelo registo ENT. 
2010/7390. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.5. Publicidade. Anulação de guia de recebimento 

DLB N.º 1253/10 | Tendo sido feitos pedidos de licenciamento de publicidade, os quais 

foram deferidos e os requerentes não procederam ao pagamento das taxas devidas no 

prazo de 2 meses, conforme previsto no artigo 13.º, n.º 3 do Regulamento da 

Publicidade do Município de Leiria, propõe-se a sua anulação conforme mapa infra: 

Proc.  
Ent.  

Entidades  Guia de 
Recebimento 

Montante 
(€) 

Motivos de Anulação  

Ent.2010/
911 

Sílvia do 
Carmo 
Pereira Dinis 

5620/10 180,27 A requerente solicitou a renovação da 
publicidade, tendo sido deferida. No 
entanto não efectuou o pagamento 
dentro do prazo, pelo que o despacho 
caducou. 

Ent. 
2009/120
19 

Somitel 
Telecomunica
ções, S A 

14568/09 475,72 O requerente removeu a publicidade 
conforme informação da Fiscalização de 
2010/06/18. 

Ent. 
2008/262
00 

Rute Miriam 
Pires Prado 
Lopes da 
Silva Ferreira 

7614/09 106,40 A requerente retirou o toldo conforme 
informação da Fiscalização de 
2010/07/28. 

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

anular as guias de recebimento mencionadas no mapa supra, conforme motivos 

invocados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.6. Mercado de venda por grosso do Falcão Têxteis,  Calçado e Outros 

desistência de lugar de venda n.º 156 

DLB N.º 1254/10 | Presente o requerimento de ISABEL MARIA MONTEIRO SOUSA, 

residente em Cruz do Souto, Vila Meã, a solicitar a desistência do lugar cativo que 

ocupava no Mercado de Venda por Grosso do Falcão de Têxteis, Calçado e outros, 

com o n.º 156. 

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

deferir o pedido de desistência de Isabel Maria Monteiro Sousa, no entanto fica 

condicionado ao pagamento das taxas de ocupação de terrado dos meses de Junho e 

Julho do corrente ano, por esta se ter vencido a 8 de cada um desses meses e o 

pedido de desistência ter sido recepcionado apenas em 2010/08/03. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.7. Anulação de Guia de recebimento e respectiva c ertidão de dívida 

DLB N.º 1255/10 | Presente o requerimento de ANTÓNIO JOSÉ DE SOUSA CRESPO, 

residente na Quinta do Sobrado, Batalha, datado de 2009/07/31, a solicitar a 

desistência da ocupação do lugar de terrado do Mercado do Levante de Leiria, por 

renúncia voluntária do titular. No entanto, foi emitida a guia de recebimento n.º 

23451/09, no valor de €38,78, referente ao mês de Setembro de 2009, bem como a 
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respectiva certidão de dívida n.º 372/09. Assim, propõe-se a anulação da referida guia 

de recebimento bem como a certidão de dívida.  

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

anular a guia de recebimento n.º 23451/09 e a respectiva certidão de dívida n.º 372/09, 

no montante de €38,78, conforme motivo invocado, fazendo caducar o direito de 

ocupação do lugar de terrado do Mercado de Levante de Leiria.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

5.8. Feira da Praia do Pedrógão. Atribuição de espa ços de venda 

DLB N.º 1256/10 | Considerando que: 

a) a Feira da Praia do Pedrógão tem vindo a adquirir grande importância económica; 

b) é do interesse dos feirantes, da população e do Município, o desenvolvimento da 

referida Feira; 

c) à data, se encontram vagos 11 espaços de venda, conforme planta anexa, sendo, do 

ponto de vista do abastecimento público e da dinamização local, importante a sua 

atribuição a feirantes; 

Atendendo ao disposto no Regulamento Municipal de Funcionamento das 

Feiras do Concelho de Leiria, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 100, de 24 

de Maio de 2010, a Vereadora Blandina Oliveira propõe a realização de sorteio com 

vista à atribuição de espaços de venda na Feira da Praia do Pedrógão, de acordo com 

o disposto nos artigos 23.º a 25.º do referido regulamento. 

As características dos espaços a atribuir (área e sector de actividade), o período 

durante o qual é atribuído, a taxa devida e a respectiva modalidade de pagamento, são 

as que a seguir se definem: 

Lugar N.º  Área de 
cada lugar 

Sector de Actividade  Período de 
Atribuição 

Valor a 
Pagar 
pela 
Atribuição  
a) 

3, 23, 25 e 33 7m2 Vestuário e Calçado 4 Anos €770,00 

28 7m2 Plásticos, Olaria e Ferragens 4 Anos €770,00 

31 7m2 Madeiras 4 Anos €770,00 

39, 41 e 45 7m2 Marroquinarias, Cosmética, Bijutaria 
e Artigos de Viagem 

4 Anos €770,00 

50 7m2 Vergas 4 Anos €770,00 

51 7m2 Instalações móveis de restauração / 
Bar 

4 Anos €770,00 

a) Valor correspondente à taxa devida para o quadriénio, estabelecida no artigo 60.º da  

Tabela de Taxas em vigor para o Concelho de Leiria, podendo o modo de 

pagamento ser fraccionado, no máximo de três prestações sucessivas e de igual 

valor, nos termos do n.º 2 do artigo 24.º do Regulamento Municipal de 

Funcionamento das Feiras do Concelho de Leiria. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade 

nos termos dos artigos 23.º a 25.º do Regulamento Municipal de Funcionamento das 

Feiras do Concelho de Leiria: 

1) Autorizar a realização do sorteio para atribuição dos espaços de venda acima 

discriminados no dia 19 de Outubro de 2010, pelas 14h30min no Auditório do 

Centro Associativo Municipal (1.º andar do edifício do Mercado Municipal de Leiria), 

atento o disposto no Regulamento Municipal de Funcionamento das Feiras do 

Concelho de Leiria. 

2) Designar como membros da Comissão que irá presidir o sorteio: 

— Presidente: Prof. Dra. Blandina da Conceição Rodrigues Oliveira. 

— Vogal: Dra. Ana Paula Ramos Alves, 

— Vogal: Dra. Aurora de Jesus Rodrigues Fernandes. 

Na falta ou impedimento, a presidente será substituída pelo Dr. Sérgio Carvalho 

Jorge Silva, e mais nomeia como primeiro vogal suplente o Sr. Joaquim José Santos 

Moreira Simões e segundo vogal suplente o Sr. Hugo José Silva Carvalho Correia. 

3) Mandar publicitar, através de Edital, a presente deliberação e respectivas regras do 

sorteio, conforme disposto no Regulamento Municipal de Funcionamento das Feiras 

do Concelho de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.9. Pedido de indiscutível de interessa municipal da Pe dreira Paialvo, em 

Colmeias 

DLB N.º 1257/10 | Presente o pedido da firma CORBÁRIO, SA (ENT 2010/4110) no 

sentido de a Câmara Municipal declarar o indiscutível interesse municipal da pedreira 

“Paialvo”, ao abrigo do disposto da subalínea c4) da alínea c) do n.º 2 do artigo 62.º da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 84/95, de 4 de Setembro de 1995, 

Regulamento do PDM de Leiria, dado que a pedreira se encontra parcialmente inserida 

em Espaço Florestal. 

Assim, tendo em conta o pedido em epígrafe e considerando que: 

a) O presente processo diz respeito ao licenciamento da pedreira “Paialvo” – Colmeias; 

b) O projecto obteve os pareceres das entidades competentes em razão da natureza 

da pretensão e da sua localização: Comissão de Avaliação (constituída por três 

elementos da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro, um da 

Autoridade de Recursos Hídricos e um da Direcção Regional de Economia – Centro); 

Câmara Municipal de Leiria, IGESPAR - Instituto de Gestão do Património 

Arquitectónico e Arqueológico, DGEG – Direcção Geral de Energia e Geologia, LNEG – 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia;  

c) Na sequência do processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), foi emitida a 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada (ENT 2010/5781), em 



1491 (59)  
 

CMLeiria/Acta n.º 20, de 2010.08.24 

Im-DA-15-09_A0 

 

anexo (Anexo I), sendo uma das condições da mesma a “obtenção da deliberação 

expressa do executivo municipal reconhecendo o indiscutível interesse municipal, 

conforme o disposto na subalínea c4), da alínea c) do n.º 2 do artigo 62.º do 

Regulamento do PDM de Leiria”; 

d) Foi oportunamente solicitada à Junta de Freguesia de Colmeias parecer, sobre a 

pretensão apresentada pela requerente (ENT 2010/8742), o qual se apresenta em 

anexo (Anexo II) 

e) Foi presente ofício da empresa Corbário – Minerais Industriais, SA, com as medidas 

assumidas face às questões colocadas pela Junta de Freguesia, que se anexa (Anexo 

III) 

Quanto ao interesse público municipal será relevante ter em conta que: 

1- A indústria extractiva tem um peso significativo na economia da região dado que 

constitui a principal fonte de matéria-prima dos sectores industriais a jusante, 

designadamente a Cerâmica e Vidro, a Construção Civil e Obras Públicas, assim como 

o impacte socioeconómico local e regional que contribui para a estabilidade 

demográfica e dinamização das actividades económicas; 

2- O volume do investimento em causa foi de €655.000,00 tendo sido o volume de 

vendas em 2009 na ordem dos €3.456.379,00. A empresa conta actualmente com 34 

funcionários. 

Face ao exposto haverá que decidir quanto à atribuição do indiscutível interesse 

municipal da pedreira “Paialvo”, ao abrigo do disposto da subalínea c4), da alínea c) do 

n.º 2 do artigo 62.º do Regulamento do PDM de Leiria. 

Considerando a emissão da DIA favorável condicionada bem como o actual 

cenário económico e social da região, o projecto da pedreira promove impactes 

positivos no meio económico local e regional, sendo que os impactos negativos mais 

significativos são minimizáveis com a implementação do Plano Ambiental e de 

Recuperação Paisagística e cumprimento das Medidas de Minimização e de 

Compensação impostas na DIA.  

Considerando-se estratégica a dinâmica das indústrias extractivas, afiguram-se 

existirem no processo suficientes elementos que habilitam a câmara a tomar 

fundamentadamente uma decisão relativamente à pretendida declaração de interesse 

público, na condição de serem adoptadas as medidas e condicionantes exigidas em 

sede de licenciamento. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, nos termos do normativo 

acima referido deliberou por unanimidade reconhecer o indiscutível interesse 

municipal da pedreira “Paialvo”, explorada por Corbário, S.A., na condição de serem 

cumpridas as medidas adoptadas na Declaração de Impacte Ambiental e que sejam 

mantidas em bom estado de conservação todas as vias utilizadas, no âmbito da 

actividade extractiva e transporte de material. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
��������  D I V I S ÃO  D E  PL AN E AM E N T O  E  GE S T ÃO  D E  EQ U I P AM E N T O S  ED U C AT I V O S  

 

6.1. Apoio às Freguesias de Maceira e da Ortigosa. Cedência de Materiais 

DLB N.º 1258/10 |  Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, o apoio às 

Freguesias da Ortigosa e de Maceira, sob a forma de materiais. 

Considerando que a interrupção lectiva de verão no pré-escolar corresponde ao 

mês de Agosto. 

Considerando que as pinturas dos Jardins-de-Infância de Porto do Carro, 

Ruivaqueira e Riba D’Aves estavam previstas para serem executadas pelos serviços do 

Município, os quais não conseguem garantir a execução dos trabalhos durante o mês 

de Agosto.  

Considerando a disponibilidade das Juntas de Freguesia de Maceira e Ortigosa 

para procederem até ao início do ano lectivo à pintura do Jardim-de-Infância de Porto 

do Carro, Maceira, Jardim-de-Infância de Riba D’Aves, Ortigosa e parte do Jardim-de-

Infância de Ruivaqueira, Ortigosa. 

Considerando que no artigo 4.º do Protocolo de Delegação de Competências 

para a Manutenção e Conservação das escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Pré-

Escolar, sempre que se afigurar economicamente mais vantajoso a cedência de 

materiais poderão ser cedidos às Juntas de Freguesia. 

Considerando que os serviços do Município de Leiria reservaram 

atempadamente a quantidade de tinta necessária para procederem às pinturas dos 

estabelecimentos de ensino referidos. 

Considerando que são necessários 10 baldes de tinta branca, para a Freguesia 

de Maceira pintar o Jardim-de-Infância de Porto do Carro (muros reparados pela CML e 

edifício). 

Considerando que são necessários 12 baldes de tinta branca, para a Freguesia de 

Ortigosa pintar o Jardim-de-Infância de Riba D’Aves (edifício) e Jardim-de-Infância de 

Ruivaqueira (muros). 

Propõe-se que a Câmara ceda 10 baldes de tinta branca à Freguesia de 

Maceira e 12 baldes de tinta branca à Freguesia da Ortigosa, para que estas 

Freguesias possam garantir a pintura dos espaços educativos referidos, antes do início 

do ano lectivo.  

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

lhe é conferida pela alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e a alínea b) do n.º 3 do artigo 19.º 

da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, conjugadas com a alínea o) do n.º 1 do artigo 
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64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5 –

A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade  concordar com a proposta 

apresentada e autorizar a cedência dos baldes de tinta para as Freguesias de Maceira 

e Ortigosa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2. EB1 da Caranguejeira. Contrato de Arrendamento  para Refeitório 

DLB N.º 1259/10 | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, a minuta de 

contrato de arrendamento de cedência de espaço para serviço de refeições da EB1 de 

Caranguejeira. 

“CONTRATO DE ARRENDAMENTO URBANO 

 --------- Entre Carlos Ferreira Francisco, casado, natural da freguesia de Caranguejeira, 

concelho de Leiria, residente em 25 bld de Friedberg, 94350 Villiere- Sur Marne em 

França, e quando em Portugal em Rua P. Joaquim J. Pereira, n.º 2, Caranguejeira, 

portador do Bilhete de Identidade n.º 8604024, emitido pelos Serviços de Identificação 

de Lisboa, em 16/07/2003, contribuinte fiscal n.º 180802569, 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 Miguel de Castro, no uso dos poderes conferidos por 

deliberação camarária de ____/____/______, doravante designado por Segundo 

Contraente, é celebrado o presente contrato de arrendamento urbano, nos termos do 

artigo 1022.º e seguintes do Código Civil, o qual se rege pelas cláusulas que se 

seguem: 

Cláusula primeira 

O Primeiro Contraente é dono e legítimo possuidor da fracção autónoma, 

correspondente ao rés-do-chão do prédio urbano, moradia unifamiliar, sito na Rua P. 

Joaquim J. Pereira, n.º 2, Caranguejeira na freguesia de Caranguejeira, concelho de 

Leiria.  

Cláusula segunda 

Pelo presente contrato o Primeiro Contraente dá de arrendamento, ao Segundo 

Contraente, que o aceita, mediante retribuição, a fracção autónoma descrita na 

cláusula anterior, para fins não habitacionais e se destina à instalação do Programa de 

Generalização do Fornecimento de Refeições aos alunos da Escola do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico de Caranguejeira, no âmbito da Componente de Apoio à Família, ou 

qualquer tipo de actividade inerente a estes fins.  

Cláusula terceira 

O presente arrendamento tem início em 1 de Setembro de 2010 e termina a 30 de 

Junho de 2011, podendo ser prorrogado, por iguais períodos, mediante acordo escrito 

das partes.  
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Cláusula quarta 

A renda mensal é de €100,00 (cem euros), vencendo-se a primeira no momento da 

celebração do presente contrato e cada uma das restantes no primeiro dia útil do mês 

imediatamente anterior àquele a que diga respeito, devendo ser paga por depósito ou 

transferência bancária para a conta com NIB 5180.0004.00000409850.33 ou IBAN 

PT50 5180 0004 0000 0409 8503 3 caso de conta no estrangeiro, da Caixa de Crédito 

Agrícola Mutuo de C.C.A.M. Caranguejeira, Leiria, 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 e será actualizada, anualmente, de acordo com os coeficientes de actualização 

vigentes. 

Cláusula quinta 

Contra o pagamento da renda, nos termos da cláusula anterior, o Primeiro Outorgante 

obriga-se a entregar, pessoalmente nas instalações da Câmara Municipal de Leiria ou 

via postal para o endereço Câmara Municipal de Leiria, Largo do Município, 2414-006 

Leiria, o correspondente recibo devidamente datado e assinado, com expressa 

referência do mês a que respeita.  

Cláusula sexta 

1. Os encargos e as despesas decorrentes dos contratos de fornecimento de bens ou 

serviço são da exclusiva responsabilidade do Primeiro Outorgante, valores esses que 

se consideram já incluídos no valor da renda.  

2. Os encargos e as despesas referentes à administração, conservação, fruição e 

limpeza das partes comuns do edifício, bem como o pagamento dos serviços de 

interesse comum, também correm por conta do Primeiro Outorgante. 

Cláusula sétima 

1. 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. 

2. 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 oitava 

No prédio ora dado de arrendamento, o Segundo Contraente não poderá fazer obras 

que não sejam de simples reparação, conservação e manutenção, 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 nona 
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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, ressalvadas as deteriorações inerentes a uma prudente 

utilização, em conformidade com o fim do contrato. 

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 

ao Serviço de Finanças competente, sendo devidamente assinado pelas partes depois 

de declararem ter lido, compreendido e aceite todas as suas cláusulas.” 

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 

3100/10, de 18 de Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

 
Ponto sete 
��������  D I V I S ÃO  D A CU L T U R A  

 

Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão da Cultura 

7.1. Cedências do Teatro Miguel Franco 

DLB N.º 1260/10  | Presentes os pedidos das seguintes entidades para cedência das 

instalações do Teatro Miguel Franco:  

—  Dia 14 de Setembro – Nariz – Teatro de Grupo para apresentação de um ensaio à 

imprensa, cedência gratuita; 

—  Dia 18 de Setembro – ADLEI para a realização de uma Homenagem ao Dr. Tomás 

Oliveira Dias, cedência gratuita; 

—  Dias 21 e 28 de Setembro – Nariz – Teatro de Grupo para apresentação das peças 

de teatro “O Príncipe de Spandau” e “O Fetichista”, cedências gratuitas; 

—  Dias 23 e 24 de Setembro – grupo de teatro ContráCorrente para apresentação da 

peça de teatro “Casa de Penhores”, cedências gratuitas; 

—  Dia 2 de Outubro – Fade In – Associação de Acção Cultural para a realização de 

um concerto pela banda “Paus”, cedência gratuita; 
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—  Dia 15 de Outubro - Núcleo Distrital de Leiria da REAPN para apresentação da peça 

de teatro “Interesse”, pelo grupo de teatro DRK – Grupo de Teatro Fórum da Cova 

da Moura e Zambujal, cedência gratuita; 

—  Dia 17 de Outubro – Rancho da Região de Leiria para apresentação ao público do 

“Cancioneiro da Região de Leiria”, cedência gratuita; 

—  Dia 21 de Outubro – Núcleo de Estudantes de Animação Cultural da ESECS para a 

apresentação do seminário “Gestão e programação de Equipamentos Culturais no 

Panorama Português”, cedência gratuita; 

—  Dias 5 e 6 de Novembro – Célula e Membrana – Associação, para a realização de 

dois concertos pelas bandas “SEI MIGUEL” e “U.S. GIRLS”, cedências gratuitas; 

—  Dia 13 de Novembro - Confraria Gastronómica Pinhal do Rei para a realização da 

cerimónia de entrega dos prémios do “Concurso de Gastronomia Regional de Leiria”, 

cedência gratuita; 

—  Dia 27 de Novembro – Fade In – Associação de Acção Cultural para a realização de 

um concerto musical por uma banda a definir, cedência gratuita; 

—  Dias 3, 4 e 5 de Dezembro – Direcção Cultural da Fundação INATEL para a 

realização da final do “Concurso Nacional de Etnografia”, cedências gratuitas; 

—  Dia 10 de Dezembro - Grupo de Teatro Joaquim Folclórico e Filhos para a 

apresentação da peça de teatro “Álcool não por favor”, cedência gratuita; 

—  Dia 18 de Dezembro – Célula e Membrana – Associação para a realização de um 

evento integrado no projecto “FIFIFA”, cedência gratuita; 

—  Dias 26 e 30 de Outubro e 2, 9, 16, 19, 23 e 30 de Novembro - Nariz – Teatro de 

Grupo para a realização da 15.ª Edição do ACASO – Festival de Teatro, cedências 

gratuitas. 

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 nas condições de bilheteira conforme a 

informação prestada. 

A Senhora Vereadora Filipa Alves não esteve presente aquando a análise e 

decisão deste assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2. Apoio ao TASE – Teatro de Animação de Santa Eu fémia 

DLB N.º 1261/10  | Presente um ofício do TASE – TEATRO DE ANIMAÇÃO DE SANTA 

EUFÉMIA (ENT.16248/2010) solicitando apoio financeiro para a concretização do 

Plano de Actividades, também enviado, no qual se inclui a continuidade da «Oficina de 

Teatro», um projecto de formação para cerca de 30 crianças e jovens o qual assenta, 

essencialmente, na expressão musical, corporal e dramatização.  
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O TASE é um grupo de teatro já com alguns anos de existência, que tem evidenciado 

um crescimento qualitativo e quantitativo nas acções culturais desenvolvidas, 

contribuindo para a formação de públicos e para a divulgação dos espectáculos que 

promove no Teatro Miguel Franco. 

Assim, atendendo ao papel fundamental que esta associação desenvolve em prol da 

freguesia, ocupando e formando crianças e jovens, nomeadamente na criação de 

novos públicos e na divulgação das artes de palco, constituindo por isso, um elevado 

interesse municipal, propõe-se que, à semelhança dos anos anteriores, se atribua ao 

TASE – Teatro de Animação de Santa Eufémia, um apoio no valor de €500,00 

(quinhentos euros) para as actividades de 2010, devendo ser previamente entregues 

documentos de despesa até ao montante referido. 

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

conjugadas da alínea e) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e 

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

unanimidade  atribuir ao TASE – Teatro de Animação de Santa Eufémia um apoio no 

valor de €500,00 (quinhentos euros) para fazer face às despesas previstas com a 

continuidade que se pretende dar às várias actividades referidas e que estão previstas 

no seu Plano de Actividades para 2010, sendo que o mesmo ficará condicionado à 

apresentação prévia de documentos de despesas até ao montante referido. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 3081 

de 16 de Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.3. Apoio ao Grupo Coral do Orfeão de Leiria. 2.ª Prestação de 2009 

DLB N.º 1262/10  | No âmbito da atribuição de apoios aos grupos corais do Concelho e 

atendendo ao relevante papel cultural desempenhado por estes agentes culturais 

propõe-se, de acordo com os critérios previamente estabelecidos, a atribuição da 2.ª 

prestação de montante variável referente ao ano de 2009, ao Grupo Coral do Orfeão de 

Leiria, no montante de 896,64, utilizando para o efeito, a verba prevista no Plano para 

2010, na Rubrica 2010/A/262 – Apoio a Organismos Promotores de Cultura – Grupos 

Corais e, desde que sejam previamente apresentados todos os documentos de acordo 

com as Normas de Controlo Interno. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e considerando o relevante 

papel na promoção cultural do Concelho desempenhado pelos Grupos Corais, e ao 

abrigo do estipulado na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade atribuir ao Grupo Coral do Orfeão de Leiria, um 

apoio correspondente à 2.ª prestação de 2009, no valor total de €896,64, desde que 

sejam previamente apresentados todos os documentos de acordo com as Normas de 

Controlo Interno. 
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O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 3082 

de 16 de Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

7.4. Apoio à Sociedade Filarmónica Maceirense. Tran sporte 

DLB N.º 1263/10  | Presente um pedido da SOCIEDADE FILARMÓNICA MACEIRENSE 

(ENT.4298/2010), solicitando apoio para a sua deslocação à Ilha Terceira, nos Açores, 

no âmbito do intercâmbio preparado para assinalar as comemorações do seu 135.º 

Aniversário. 

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância desta 

deslocação para a divulgação do Concelho e do País, bem como a mais-valia que 

estes intercâmbios representam para as instituições em causa, nomeadamente através 

da partilha de conhecimentos, experiências e tradições considerando-se por isso de 

interesse municipal, propõe-se a atribuição de uma verba de €2.460,00 à Sociedade 

Filarmónica Maceirense, valor correspondente a 20% do orçamento apresentado para 

despesas resultantes da referida deslocação devendo, previamente, ser apresentados 

documentos comprovativos da totalidade da despesa referida, no valor de €12.300,00. 

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

informação da Divisão de Cultura, atento o facto desta deslocação se revestir de 

interesse cultural municipal e, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º 

da Lei 169/99 de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  atribuir à Sociedade 

Filarmónica Maceirense um apoio no valor de €2.460,00, para fazer face aos encargos 

com a sua deslocação aos Açores, mediante a apresentação prévia de todos os 

documentos referidos na mesma. 

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

3080/10 de 16 de Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

7.5. Apoio à Freguesia de Cortes para a realização das Tasquinhas  

DLB N.º 1264/10 |  Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, um pedido 

formulado pela Freguesia de Cortes (ENT.13013/2010), para o apoio à realização do 

evento “As tasquinhas” a decorrer entre os dias 17 e 19 de Setembro. 

Trata-se de um evento que pretende promover a cultura e as tradições da 

região. Serão recriados os sabores de outros tempos, aproveitando a oportunidade de 

se relançar na memória das populações, a confecção de pratos quase esquecidos.  

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 
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Gonçalo Lopes que se atribua à Freguesia de Cortes um apoio de €2.000,00 (dois mil 

euros) para ajudar a custear o evento em causa. 

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

competência que lhe é conferida pelo estipulado na alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  apoiar a Freguesia de 

Cortes no valor de €2.000,00 (dois mil euros), para a realização do evento acima 

referido, sujeito à apresentação prévia dos documentos comprovativos das despesas 

até ao total do montante atribuído. 

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

3093/10, de 17 de Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

7.6. Minuta do Protocolo de Cooperação a celebrar e ntre o Município de Leiria e o 

Grupo de Teatro TE-ATO 

DLB N.º 1265/10 | Presente a minuta de Protocolo a celebrar entre o Município de 

Leiria e o “Te-Ato – Grupo-Teatro de Leiria” 

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

Entre o Município de Leiria , NIPC 505 181 266, com sede no Largo da República, 

2414-006 Leiria, representado neste acto pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Leiria Raul Castro, no uso dos poderes conferidos pela deliberação camarária de 

___/___/____, como primeiro outorgante, e o “Te-Ato – Grupo-Teatro de Leiria” , 

NIPC …………., com sede em …………….., representado neste acto por 

……………………., na qualidade de ___________________, no uso dos poderes 

conferidos por __________________, como segundo outorgante, é celebrado, ao 

abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, e na alínea b) 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, o presente protocolo de colaboração, 

o qual passa a reger-se pelas cláusulas seguintes:  

Cláusula primeira 

Âmbito 

O presente Protocolo tem por objecto estabelecer entre o Município de Leiria e o “Te-

Ato – Grupo-Teatro de Leiria” um conjunto formas de cooperação destinadas a apoiar a 

apresentação e divulgação das actividades culturais desenvolvidas por este último. 

Cláusula segunda 

Obrigações do Município de Leiria 

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

a) Atribuir ao segundo outorgante um apoio financeiro, ao abrigo do disposto na 

alínea b) 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, no valor de €300,00 (trezentos euros) 
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mensais, destinado a comparticipar a renda da sua sede, mediante a 

apresentação de documento contabilístico comprovativo do pagamento da 

referida renda. 

b) O apoio referido na alínea anterior será atribuído desde a data assinatura do 

presente protocolo até ao dia 31 de Dezembro de 2010. 

Cláusula terceira 

Obrigações do “Te-Ato – Grupo-Teatro de Leiria 

No âmbito do presente Protocolo, o “Te-Ato – Grupo-Teatro de Leiria” compromete-se 

a: 

a) Realizar no Castelo de Leiria, no Teatro Miguel Franco ou integrados em 

projectos de continuidade da responsabilidade do Município de Leiria, a título 

gracioso, 3 (três) espectáculos, em datas a indicar pelo primeiro outorgante; 

b) Apresentar, até ao dia 15 de cada mês, documento contabilístico comprovativo 

do pagamento da renda da sua sede; 

c) Publicitar o apoio do Município de Leiria em todos os meios utilizados para a 

divulgação das suas actividades;  

d) Respeitar na íntegra as Normas de Funcionamento e Utilização do Castelo 

de Leiria, e do Teatro Miguel Franco, as quais se anexam ao presente protocolo. 

Cláusula quarta 

Penalizações 

O desrespeito pelas cláusulas deste Protocolo e dos seus anexos acarretará como 

penalização a devolução do apoio financeiro já atribuído pelo Município de Leiria. 

Cláusula quinta 

Vigência 

O presente Protocolo vigora desde a data da sua assinatura, até 31 de Dezembro de 

2010, podendo ser renovado, por escrito, até ao dia de 31 de Dezembro de 2011, não 

sendo admitida qualquer outra renovação depois desta data. 

Cláusula sexta 

Denúncia 

Este Protocolo poderá ser denunciado a todo o tempo por qualquer uma das partes, 

mediante o envio de carta registada, com aviso de recepção, com a antecedência 

mínima de sessenta dias de calendário, sem prejuízo das actividades ou acções em 

curso à data da cessação, que deverão continuar nos termos e prazos estabelecidos até 

à sua integral conclusão. 

Cláusula sétima 

Dúvidas e omissões 

Qualquer dúvida ou omissão relativa à interpretação e aplicação do presente Protocolo 

será resolvido por acordo entre as partes. 

Cláusula oitava 
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Aditamentos 

Este Protocolo apenas poderá ser modificado e alterado por documento escrito, sob a 

forma de aditamento, e por acordo das partes outorgantes. 

*** 

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

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

3.º do Código do Imposto do Selo, composto por três páginas, e dois anexos que dele 

passam a fazer parte integrante, é feito em duplicado, valendo a cópia como original, e 

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

aceite todas as suas cláusulas. 

Leiria, ____ de ________________ de 2010. 

Pelo Município de Leiria | Raul Castro 

Por Te-Ato – Grupo-Teatro de Leiria |................. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na 

alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e na alínea b) 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, deliberou por unanimidade concordar com o teor da minuta 

do presente protocolo. 

Mais deliberou  conferir poderes ao Senhor Presidente para proceder à outorga 

do referido protocolo 

Deliberou ainda , condicionar a outorga do mencionado protocolo à entrega dos 

documentos indispensáveis à identificação do segundo outorgante e dos poderes que 

para tanto lhe foram conferidos.  

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

3110/10 de 19 de Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.7. Minuta do Protocolo de Cooperação a celebrar e ntre o Município de Leiria e o 

Grupo de Teatro O Nariz. 

DLB N.º 1266/10 | Presente a minuta de Protocolo a celebrar entre o Município de 

Leiria e o “O Nariz – Teatro de Grupo”, cujo teor se transcreve: 

 “PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

Entre o Município de Leiria , NIPC 505 181 266, com sede no Largo da República, 

2414-006 Leiria, representado neste acto pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Leiria Raul Castro, no uso dos poderes conferidos pela deliberação camarária de 

___/___/____, como primeiro outorgante, e o “O Nariz – Teatro de Grupo” , NIPC 

…………., com sede em …………….., representado neste acto por ……………………., 

na qualidade de ___________________, no uso dos poderes conferidos por 

__________________, como segundo outorgante, é celebrado, ao abrigo do disposto 
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na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e na alínea b) 

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, o presente protocolo de colaboração, o qual passa a reger-se 

pelas cláusulas seguintes:  

Cláusula primeira 

Âmbito 

O presente Protocolo tem por objecto estabelecer entre o Município de Leiria e o “O 

Nariz – Teatro de Grupo”, um conjunto formas de cooperação destinadas a apoiar a 

apresentação e divulgação das actividades culturais desenvolvidas por este último. 

Cláusula segunda 

Obrigações do Município de Leiria 

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

a) Atribuir ao segundo outorgante um apoio financeiro ao abrigo do disposto na 

alínea b) 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, no valor de €300,00 (trezentos euros) 

mensais, destinado a comparticipar a renda da sua sede, mediante a 

apresentação de documento contabilístico comprovativo do pagamento da 

referida renda; 

b) O apoio referido na alínea anterior será atribuído desde a data assinatura do 

presente protocolo até ao dia 31 de Dezembro de 2010. 

Cláusula terceira 

Obrigações do “O Nariz – Teatro de Grupo 

No âmbito do presente Protocolo, o “O Nariz – Teatro de Grupo” compromete-se a: 

a) Realizar no Castelo de Leiria, no Teatro Miguel Franco ou integrados em 

projectos de continuidade da responsabilidade do Município de Leiria, a título 

gracioso, 3 (três) espectáculos, em datas a indicar pelo primeiro outorgante; 

b) Apresentar, até ao dia 15 de cada mês, documento contabilístico comprovativo 

do pagamento da renda da sua sede; 

c) Publicitar o apoio do Município de Leiria em todos os meios utilizados para a 

divulgação das suas actividades;  

d) Respeitar na íntegra as Normas de Funcionamento e Utilização do Castelo 

de Leiria e do Teatro Miguel Franco, oas quais se anexam ao presente protocolo. 

Cláusula quarta 

Penalizações 

O desrespeito pelas cláusulas deste Protocolo e dos seus anexos acarretará como 

penalização a devolução do apoio financeiro já atribuído pelo Município de Leiria. 

Cláusula quinta 

Vigência 
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O presente Protocolo vigora desde a data da sua assinatura, até 31 de Dezembro de 

2010, podendo ser renovado até ao dia de 31 de Dezembro de 2011, não sendo 

admitida qualquer outra renovação depois desta data. 

Cláusula sexta 

Denúncia 

Este Protocolo poderá ser denunciado a todo o tempo por qualquer uma das partes, 

mediante o envio de carta registada, com aviso de recepção, com a antecedência 

mínima de sessenta dias de calendário, sem prejuízo das actividades ou acções em 

curso à data da cessação, que deverão continuar nos termos e prazos estabelecidos até 

à sua integral conclusão. 

Cláusula sétima 

Dúvidas e omissões 

Qualquer dúvida ou omissão relativa à interpretação e aplicação do presente Protocolo 

será resolvido por acordo entre as partes. 

Cláusula oitava 

Aditamentos 

Este Protocolo apenas poderá ser modificado e alterado por documento escrito, sob a 

forma de aditamento, e por acordo das partes outorgantes. 

*** 

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

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

Código do Imposto do Selo, composto por três páginas, e dois anexos que dele passam 

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

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

aceite todas as suas cláusulas. 

Leiria, ____ de ________________ de 2010. 

Pelo Município de Leiria | Raul Castro 

Por O Nariz – Teatro de Grupo |................. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na 

alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e na alínea b) 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, deliberou por unanimidade concordar com o teor da minuta 

do presente protocolo. 

Mais deliberou  conferir poderes ao Senhor Presidente para proceder à outorga 

do referido protocolo. 

Deliberou ainda , condicionar a outorga do mencionado protocolo à entrega dos 

documentos indispensáveis à identificação do segundo outorgante e dos poderes que 

para tanto lhe foram conferidos.  
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O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

3108/10 de 19 de Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

 

Ponto oito 
��������  D I V I S ÃO  D E  M U S E U S ,  P A T R I M Ó N I O  E  B I B L I O T E C AS  

 

Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão de Museus, 

Património e Bibliotecas 

8.1. Doação de espólio fotográfico da “Fotoleiriens e” 

DLB N.º 1267/10  | Presente a proposta de doação ao Município de Leiria para integrar 

o acervo do m|i|mo – Museu da Imagem em Movimento, pelo Senhor Manuel Pereira, 

proprietário do estúdio de fotografia “Foto Leiriense” e de sua filha, Suzel Pereira, de 

diverso material fotográfico que integrava o referido estúdio. 

O Museu da Imagem em Movimento compromete-se a assegurar o seu 

condicionamento, conservação e divulgação como património técnico de interesse para 

a história da fotografia no âmbito da sua missão, atendendo a que o espólio em 

questão advém de uma das principais casas de fotografia da cidade. 

Anexa-se listagem do espólio da “Foto Leiriense” a integrar no acervo do Museu e que 

fará parte integrante da acta (ANEXO M). 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo da alínea h) do n.º 

1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  

aceitar a doação do referido material para integrar as colecções do m|i|mo, Museu da 

Imagem em Movimento e agradecer ao Senhor Manuel Pereira e à Senhora Suzel 

Pereira a amável gentileza do seu acto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

8.2. Apoio ao Museu Escolar de Marrazes 

DLB N.º 1268/10  | O Museu Escolar dos Marrazes possui um conjunto de livros e 

documentos de instrução primária e dinamiza o espaço disponível com exposições 

temporárias, tendo sido classificado pela opinião especializada como sendo de bom 

nível cultural e artístico. Está integrado desde 2001 na Rede Portuguesa de Museus. 

Tendo em conta os objectivos prosseguidos pelo Museu e o apoio previsto em 

Plano de Actividades na Rubrica 2010/A/216, propõe-se a atribuição da verba de 

€20.000,00 à Liga de Amigos do Museu Escolar para as despesas inerentes ao seu 

funcionamento e manutenção, a pagar nos meses de Outubro e Dezembro, desde que 

sejam previamente entregues todos os documentos de acordo com as Normas de 

Controlo Interno. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e tendo em conta o relevante 

papel cultural e pedagógico desempenhado pelo Museu Escolar, os seus objectivos e a 

verba prevista em Plano de Actividades, e de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 

4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  

atribuir a verba de €20.000,00, à Liga de Amigos do Museu Escolar para suporte nas 

despesas de manutenção e funcionamento do Museu, desde que sejam previamente 

entregues todos os documentos de acordo com as Normas de Controlo Interno. 

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

3095/10 de 18 de Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.3. Apoio ao Museu Etnográfico do Freixial 

DLB N.º 1269/10 | O Museu Etnográfico do Freixial é um espaço de preservação do 

Portugal rural que visa divulgar e promover o folclore, a etnografia e em geral, a cultura 

da região. 

Tendo em conta o Protocolo estabelecido entre o Rancho Folclórico do Freixial e 

a Câmara Municipal (Cláusula Quarta) e a importância cultural do Museu para a 

Região, propõe-se a atribuição da verba de €10.000,00 ao Rancho Folclórico para 

suporte nas despesas de manutenção e funcionamento do Museu, desde que sejam 

previamente entregues todos os documentos de acordo com as Normas de Controlo 

Interno. 

A Câmara Municipal, depois de analisado o assunto e tendo em conta o 

Protocolo estabelecido, bem como a importância cultural do Museu para a região 

deliberou por  unanimidade  ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir a verba de €10.000,00 a pagar em duas 

prestações, Outubro e Dezembro ao Rancho Folclórico do Freixial, para suporte nas 

despesas de manutenção e funcionamento do Museu, desde que sejam previamente 

entregues todos os documentos de acordo com as Normas de Controlo Interno. 

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

3096/10, de 18 de Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
��������  D I V I S ÃO  D E  M O B I L I D AD E  E  TR ÂN S I T O  
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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 

DLB N.º 1270/10  | Presente, pelo Senhor Vereador António Martinho, os pedidos de 

licenciamento de realização de espectáculos desportivos e divertimentos públicos ao ar 

livre descritos na tabela seguinte, tendo sido, no decorrer dos processos relativos 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: 

Entidade  Actividade  Registos 
Entrada 

Pareceres  Data / 
Horário 

Freguesias  Alterações ao 
Trânsito 

Fábrica da 
Igreja 
Paroquial 
de Milagres 

Romaria do 
Senhor dos 
Milagres 

Entrada 
14446/2010 

GNR – 
Entrada 
16132/2010  

 

17 a 20  
de 
Setembro 

9h às 
00h 

Milagres Corte do Largo 
do Santuário 
com desvio 
alternativo 

Fábrica da 
Igreja 
Paroquial 
de Souto 
da 
Carpalhosa 

Festas em 
Honra de 
Nossa 
Senhora da 
Saúde 

Entrada 
14811/2010 

GNR – 
Entrada 
16134/2010 

3 a 6 de 
Setembro 

 

9h30m 
às 02h 

Souto da 
Carpalhosa 

Corte da Rua 
Principal e da 
Rua da Capela 
(Moita da Roda) 
com desvios 
alternativos 

Fábrica da 
Igreja 
Paroquial 
de Santa 
Catarina da 
Serra 

Festa em 
Honra de 
Santa 
Quitéria 

Entrada 
14333/2010 

GNR – 
Entrada 
16133/2010 

5 a 7 de 
Setembro 

 

8h às 
03h 

Chainça Corte do Largo 
de Santa 
Quitéria com 
desvio 
alternativo 

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

unanimidade  autorizar as alterações ao trânsito. 

Mais deliberou  que os serviços devem dar conhecimento, às forças de 

segurança, à Rodoviária do Tejo, aos taxistas, entidade coordenadora de emergência 

médica e empresas concessionárias de serviços públicos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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9.1.2. Alterações ao trânsito decorrentes de pedido s de licenciamento de 

realização de espectáculos desportivos e divertimen tos públicos ao ar 

livre. Ratificação dos despachos do Senhor Presiden te 

DLB N.º 1271/10  | Presentes, pelo Senhor Vereador António Martinho, os pedidos de 

licenciamento de realização de espectáculos desportivos e divertimentos públicos ao ar 

livre descritos 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: 

Entidade  Actividade  Registos 
Entrada 

Pareceres  Data de 
despacho 
do Sr. 
Presidente 

Data / 
Horário 

Freguesias  Alterações  
ao 
Trânsito 

Fábrica 
da Igreja 
Paroquial 
de 
Bidoeira 
de Cima 

Festa em 
Honra do 
Sagrado 
Coração 
de Maria 

Entrada 
15882/2010 

GNR – 
Entrada 
16381/2010 

5 de 
Agosto 

18 a 23 
de 
Agosto 
 
08h às 
04h 

Bidoeira de 
Cima 

Corte na 
Rua 
Principal e 
na Rua do 
Comércio 
com 
desvios 
alternativos 

Fábrica 
da Igreja 
Paroquial 
de Amor 

Festa em 
Honra de 
São Paulo 

Entrada 
14820/2010 

GNR – 
Entrada 
16137/2010 
 
EP – 
Entrada 
16588/2010 

9 de 
Agosto 

13 de 
Agosto  
20h às 
00h30m 
 
14 de 
Agosto 
16h às 
00h30m 
 
15 de 
Agosto 
15h30m 
às 
00h30m 

Amor Corte da 
Rua da 
Base 
Aérea e 
Largo 
Padre 
Margalhau 
com 
desvios 
alternativos 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar as propostas 

para a reunião de Câmara anterior à realização das iniciativas, o Senhor 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. 

 

9.1.3. Alterações ao trânsito na Rua da Malaposta. Ratificação do despacho do 

Senhor Presidente (ENTFE.2010/5811) 

DLB N.º 1272/10  | Presente, pelo Senhor Presidente, o despacho relativo ao pedido do 

Estabelecimento Prisional Especial de Leiria, a solicitar o encerramento ao trânsito do 

troço da Rua da Malaposta situado entre a Rotunda da Cruz da Areia e a Rua 
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Francisco António Dias, de forma a possibilitar o corte de ramos de um pinheiro 

centenário. A operação decorreu no dia 18 de Agosto, com apoio por parte da PSP. 

O Estabelecimento Prisional solicitou ainda à Câmara Municipal a cedência de 5 

grades metálicas, 4 sinais de sentido obrigatório e 1 sinal de trânsito proibido, para a 

implementação das alterações ao trânsito, e o acompanhamento da operação por um 

técnico especializado do Município de Leiria. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior à data da intervenção, o Senhor Presidente da Câmara, 

após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização das alterações ao trânsito 

e dos apoios solicitados pelo Estabelecimento Prisional Especial de Leiria, datado de 

17 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. Alterações ao trânsito na Rua Cidade de Toku shima. Ratificação do 

despacho do Senhor Presidente (Entfe.2010/5890) 

DLB N.º 1273/10 |  Presente, pelo Senhor Presidente, o despacho relativo ao pedido 

dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento a solicitar autorização para 

ocupação parcial da Rua Cidade de Tokushima, junto do convento da Portela, no 

âmbito da execução de trabalhos de construção de dois ramais de água e saneamento. 

A intervenção decorreu no passado dia 12 de Agosto, entre as 8horas e as 17horas, 

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 Presidente da Câmara, 

após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização das alterações ao trânsito 

solicitadas pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, datado de 10 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. 

 

9.1.5. Alterações ao trânsito na Urbanização de San ta Clara. Ratificação do 

despacho do Senhor Presidente (Entfe.2010/9291)  

DLB N.º 1274/10 |  Presente, pelo Senhor Presidente, o despacho relativo ao pedido da 

Divisão de Parques e Espaços Verdes, no âmbito da reparação de uma ruptura na 
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conduta principal de abastecimento do sistema de rega dos espaços verdes da 

Urbanização de Santa Clara, Freguesia de Parceiros, o trânsito nesta via sofreu 

alterações (ocupação parcial e com desvio alternativo) no passado dia 16 de Agosto, 

entre as 8horas e as 16horas.  

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para a 

reunião de Câmara anterior à data da intervenção, o Senhor Presidente da Câmara, 

após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização da alteração ao trânsito 

solicitada pela Divisão de Parques e Espaços Verdes, datado de 11 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. 

 

9.1.6. Plano de Sinalização Temporária PST.13.N – R ua da Serração Nova, Azoia 

(ENT.2010/16918) 

DLB N.º 1275/10 |  Presente o pedido de aprovação do Projecto de Sinalização 

Temporária da Novopca – Construtores Associados, SA, que foi objecto de informação 

favorável da Divisão de Mobilidade 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. 

Denominação / 

Âmbito 

Registos 

Entrada 

Data / 

Horário 

Freguesias  Alterações ao Trânsito  

Obra de Arte PI12 do 

IC2.VB 

PST.13.N 

Entrada 

16918/2010 

Setembro 

2010 a 

Maio 2011 

Azoia Rua da Serração Nova 

(não há corte de trânsito) 

A Câmara Municipal, considerando que, pelo disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 

6.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 7, ambos do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de 

Fevereiro, o ordenamento do trânsito e a sinalização das vias públicas compete à 

entidade gestora da via, neste caso, por serem vias municipais, a Câmara Municipal, e 

deliberou por  unanimidade  aprovar o Projecto de Sinalização Temporária PST.13.N. 

Mais deliberou  que os serviços devem dar conhecimento, às forças de 

segurança, à Rodoviária do Tejo, aos taxistas, entidade coordenadora de emergência 

médica e empresas concessionárias de serviços públicos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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9.1.7. Festas em Honra de Nossa Senhora da Saúde. E mpréstimo de grades 

(Entfe.2010/5976) 

DLB N.º 1276/10  | Presente, pelo Senhor Vereador António Martinho, o pedido de 

cedência de grades remetido pela Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa 

(Entfe.2010/5976) para a realização da Festa em Honra de Nossa Senhora da Saúde, 

no lugar de Moita da Roda, freguesia de Souto da Carpalhosa, a ter lugar de 3 a 6 de 

Setembro de 2010. 

Considerando as alterações ao trânsito necessárias à realização da festividade, 

propôs o Senhor Vereador António Martinho a cedência de 10 barreiras metálicas, de 2 

a 7 de Setembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e, no uso da competência 

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

Setembro, deliberou por  unanimidade  ceder 10 barreiras metálicas, à Junta de 

Freguesia de Souto da Carpalhosa, de 2 a 7 de Setembro, no âmbito das alterações ao 

trânsito necessárias para a Festa em Honra de Nossa Senhora da Saúde. 

 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
9.1.8. Festas em Honra do Sagrado Coração de Maria. Emprés timo de grades. 

Ratificação do despacho do Senhor Presidente (Entfe .2010/5982) 

DLB N.º 1277/10  | Presente, pelo Senhor Vereador António Martinho, o pedido de 

cedência de grades remetido pela Junta de Freguesia de Bidoeira de Cima 

(Entfe.2010/5982) para a realização da Festa em Honra do Sagrado Coração de Maria, 

na freguesia de Bidoeira de Cima, a ter lugar de 18 a 23 de Agosto de 2010. 

Considerando as alterações ao trânsito necessárias à realização da festividade, 

propôs o Senhor Vereador António Martinho a cedência de 20 barreiras metálicas, de 

19 a 24 de Agosto. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior ao evento, o Senhor Presidente da Câmara, após análise 

do assunto, concedeu despacho de concessão do apoio mencionado, datado de 18 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 e, no uso da competência 

que lhe é conferida pela alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º e de acordo com o n.º 3 do 

artigo 68.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade 

ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal. As 20 barreiras 

metálicas serão cedidas à Junta de Freguesia de Bidoeira de Cima, de 19 a 24 de 

Agosto, no âmbito das alterações ao trânsito necessárias para a Festa em Honra do 

Sagrado Coração de Maria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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9.1.9. Apoio à Radiotelevisão Portuguesa. Ratificaç ão do despacho do Senhor 

Presidente (INT.2010/9301) 

DLB N.º 1278/10  | Presente o despacho do Senhor Presidente, relativo aos apoios 

concedidos à Radiotelevisão Portuguesa (RTP) no âmbito da Volta a Portugal em 

Bicicleta. 

Leiria foi palco da chegada da 9.ª etapa da 72.ª edição da Volta a Portugal em 

Bicicleta 2010, o contra relógio individual Praia de Pedrógão - Leiria, no dia 14 de 

Agosto. 

Considerando a importância da prova no calendário desportivo nacional e os 

meios envolvidos, foi fundamental que o estabelecimento de fortes parcerias entre as 

entidades envolvidas nesta organização, para que, em conjunto, pudessem cooperar e 

coordenar as suas competências, com vista ao bom desenvolvimento das diversas 

componentes da iniciativa. 

A RTP montou em Leiria um vasto dispositivo logístico, que abarcou a produção 

de três programas televisivos: 

— “Há Volta” – programa generalista de entretenimento; 

— Transmissão da etapa da Volta a Portugal em Bicicleta; 

— “Diário da Volta” – programa informativo 

Nas diversas reuniões de preparação com as produções dos diferentes programas foi 

solicitado ao Município apoio para fornecimento de energia eléctrica e segurança dos 

equipamentos da RTP. 

Os apoios do Município foram os seguintes: 

— Colocação e ligação de contadores eléctricos, assim como pagamento dos 

respectivos consumos de energia eléctrica, nos seguintes locais: 

o Jardim Luís de Camões, frente ao Banco de Portugal - 100 kVA; 

o Largo 5 de Outubro de 1910 (Praça Paulo VI) – 100 kVA; 

o Praça da Fonte Luminosa – 80 kVA; 

o Praça Rodrigues Lobo – 125 amperes, trifásica; 

Não é possível, neste momento, determinar o valor das despesas com o fornecimento 

de energia eléctrica, dado que uma das componentes do preço final prende-se com a 

energia consumida, não havendo ainda dados da EDP. 

— Contratação de empresa da especialidade para assegurar a segurança dos 

veículos e dos bens situados na Praça Paulo VI e na Praça Rodrigues Lobo. 

Este serviço foi prestado nos seguintes termos: 

o 1 segurança no Largo 5 de Outubro de 1910 (Praça Paulo VI), entre as 

20h00 do dia 13 de Agosto e as 8h00 do dia 14 de Agosto; 
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o 1 segurança no Largo 5 de Outubro de 1910 (Zona da entrada da Praça 

Rodrigues Lobo), entre as 22h00 do dia 13 de Agosto e as 09h00 do dia 

14 de Agosto. 

O serviço da empresa Comansegur – Segurança Privada, SA foi orçamentado em 

€460,00, com acréscimo do IVA à taxa legal em vigor, tendo a despesa sido inserida na 

classificação económica 0103/020218, referente a aquisição de serviços de vigilância e 

segurança. 

Considerando que não houve a transmissão atempada das necessidades da 

RTP, a tempo para agendar a proposta para a reunião de Câmara anterior à data do 

evento, o Senhor Presidente da Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho 

de autorização dos apoios solicitados, datado de 11 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. 

O Senhor Vereador José Benzinho  pediu informação dos custos relativos a 

este evento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 
��������  D I V I S ÃO  D O  DE S P O R T O  
 

Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão do Desporto 

10.1. Apoio ao Clube de Orientação do Centro para a  organização do “XII MOC, 

XVI Taça dos Países Latinos e XVIII Campeonato Ibér ico” 

 DLB N.º 1279/10 |  Presente a carta do CLUBE DE ORIENTAÇÃO DO CENTRO (ENT 

09/8094, de 14 de Abril), a solicitar apoio para a realização, nos dias 25 e 26 de 

Setembro de 2010, do “XII MOC, XVI Taça dos Países Latinos e XVIII Campeonato 

Ibérico”, no Pedrógão e na cidade de Leiria. 

Considerando que: 

— Orientação é um Desporto recente em Portugal, mas tem já 100 anos de existência 

enquanto desporto organizado; 

— A Orientação é uma das modalidades desportivas que mais tem crescido nos últimos 

anos em Portugal, conciliando o lazer, num espaço que proporciona um permanente 

contacto com a Natureza. Cada participante escolhe o seu ritmo em função dos 

desafios que determinou, encontrando-se consigo mesmo e, simultaneamente, 

permitindo conhecer novas pessoas, fazer novos amigos; 
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— As provas do calendário da Federação Portuguesa de Orientação são abertas a 

todas as pessoas de qualquer idade, havendo sempre percursos para principiantes, 

ou seja a distância e a dificuldade dos percursos de Orientação variam em função da 

idade e do nível técnico dos praticantes, possibilitando a participação dos sete aos 

noventa e sete anos; 

— A Orientação é praticada, em Portugal, em diferentes disciplinas: Orientação 

Pedestre, Orientação em BTT, Corridas de Aventura e Trail Orienteering, 

prioritariamente para deficientes motores. Estas disciplinas possuem quadros 

competitivos nacionais e internacionais; 

— O concelho de Leiria irá novamente acolher um evento de excelente qualidade 

desportiva, na sequência do Campeonato do Mundo de Orientação para Veteranos - 

WMOC`08, onde participaram cerca de 4000 Orientistas oriundos de mais de 40 

países, que constituiu um sucesso organizativo e uma oportunidade ímpar na 

promoção do concelho e região, da sua cultura e património, junto dos milhares de 

pessoas designadamente os atletas, comitivas, familiares, adeptos da modalidade, 

comunicação social e todos os visitantes que escolherem Leiria neste período; 

— Já este ano de 2010, o Clube de Orientação do Centro (COC) organizou “IV ORI 

BTT do Centro – WRE”, prova de cariz internacional, uma vez que pontuou para o 

Ranking Mundial da Modalidade – WRE e competiram os melhores atletas do mundo 

na modalidade de Orientação em BTT; 

— O evento em epígrafe, englobará a realização de três provas: uma de distância 

longa e outra de distância média, a decorrer no Pedrógão, e uma terceira etapa de 

sprint na zona histórica da cidade de Leiria. Em competição, são esperados cerca de 

1200 orientistas, 120 em representação das selecções nacionais de Portugal e 

Espanha e é um evento pontuável para a Taça de Portugal e Liga Nacional de 

Espanha. 

Face ao exposto e para garantir o sucesso nacional e internacional do “XII MOC, 

XVI Taça dos Países Latinos e XVIII Campeonato Ibérico”, é fundamental que se 

estabeleça uma forte parceria entre as entidades envolvidas nesta organização, para 

que em conjunto possam cooperar e coordenar as suas competências. Assim, foram 

desencadeados a vários níveis os procedimentos necessários à boa concretização 

desta iniciativa. 

No que diz respeito à autorização para a realização das provas desportivas e 

emissão das licenças especiais de ruído, no uso da competência Subdelegada, prevista 

nos pontos 12 e 18, do Edital n.º 64/10, de 23 de Abril de 2010, foi proferido despacho 

de decisão pela Senhora Vereadora Blandina Oliveira, no dia 14 de Julho de 2010, de 

acordo com a subdelegação de competências lhe conferidas pelo Senhor Presidente 

em despacho n.º 37/2010, de 16 de Abril, prevista no n.º 1 do artigo 29.º, do Decreto-

Lei n.º 310/02, de 18 de Dezembro e de acordo com as deliberações n.º 1719/09 e n.º 



1514 (82)  
 

CMLeiria/Acta n.º 20, de 2010.08.24 

Im-DA-15-09_A0 

 

508/10, do despacho de delegação de competências do Senhor Presidente da Câmara, 

de 3 de Novembro de 2009, e 6 de Abril de 2010, respectivamente, ao abrigo do 

disposto no n.º 2 do artigo 65.º e do n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

Relativamente ao apoio logístico para a realização do “XII MOC, XVI Taça dos 

Países Latinos e XVIII Campeonato Ibérico”, o Senhor Vereador António Martinho 

propôs as seguintes colaborações: 

a) DIMVO: 

— Cedência da viatura 73-85-RV e respectivo motorista, para apoio à logística do 

evento, nos dias 24/09/2010 (6.ª feira) das 07H00 às 17H30 e 26/09/2010 

(Domingo) das 14H00 às 19H00;  

— Transporte e montagem do palco (7, 40m x 6, 00m) com toldo, no Pedrógão, 

Arena da Prova - atrás da antiga discoteca “Locopinha”, no dia 24 e 

desmontagem no dia 27/09/2010, às 09H00;  

— Cedência e transporte da totalidade das cadeiras plástico e mesas de banquete, 

para o Pedrógão, Arena da Prova - atrás da antiga discoteca “Locopinha”, no dia 

24 e regresso no dia 27/09/2010, às 09H00;  

— Transporte e montagem dos módulos do estrado/palco de 0, 50 m (4 módulos – 

2x4m, sem escada, para locução da prova), no Pedrógão, Arena da Prova - 

atrás da antiga discoteca “Locopinha”, no dia 24 e regresso no dia 27/09/2010, 

às 09H00; 

— Transporte e montagem dos módulos do estrado/palco de 0, 50 m (6 módulos – 

6x3m, com escada, para entrega de prémios), na Arena da Prova em Leiria – 

Praça Rodrigues Lobo, no dia 24 e desmontagem a 27/09/2010;  

— Cedência de corrente eléctrica na Arena da Prova em Leiria – Praça Rodrigues 

Lobo, no dia 25/09/2010, para ligação dos equipamentos e infra-estruturas 

necessários à realização da actividade (som, computadores, etc.); 

— Transporte e distribuição das grades metálicas, no dia 24/09/2010, pelo 

percurso da prova e regresso no dia 27/09/2010 (fechos de trânsito); 

— Cedência e transporte de 45 grades de plástico do Estádio Municipal de Leiria 

para os seguintes locais: 15 para o Pedrógão, Arena da Prova - atrás da antiga 

discoteca “Locopinha”, no dia 24 e regresso no dia 27/09/2010, às 09H00; e de 

30 para Leiria – Arena da Prova - Praça Rodrigues Lobo, no dia 24 e regresso 

no dia 27/09/2010;  

b)DIASU: 

— Colocação no Pedrógão, junto à Arena da Prova - atrás da antiga Discoteca 

"Locopinha", no dia 24 e regresso a 27/09/2010, de 10 contentores (800l) para 

resíduos indiferenciados, 9 baldes (75l) para recolha selectiva de lixos e 

respectivos sacos;  
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— Solicitação da limpeza dos arruamentos do centro histórico, no dia 25/09/2010, 

em horário entre o fecho dos bares e o início da prova (16H00);  

— Solicitação de reforço da limpeza na Arena da Prova de Leiria - Praça Rodrigues 

Lobo, no dia 25/09/2010, após a conclusão da prova (após as 18H30); 

— Oferta de lembranças institucionais aos primeiros classificados das etapas, 

nomeadamente 4 quadros pequenos de estanho com o Castelo de Leiria, 

representando uma despesa de €214,20 (€53, 55/ Un); 

c) Cedência do espaço do Mercado do Pedrógão no fim-de-semana de 25 e 26 de 

Setembro de 2010, bem como as chaves do recinto ao COC, a partir do dia 23 até ao 

dia 27/09/2010, local que servirá para o centro logístico do evento e parque de 

estacionamento da organização e VIP. 

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira propôs ainda que, dada a importância da 

realização da feira, para os feirantes e veraneantes que nesta altura frequentam a 

 Praia do Pedrógão a mesma se realize, excepcionalmente, no dia 26 de Setembro, no 

horário habitual e no local onde decorreu o Festival da Sardinha (no estacionamento 

entre a rotunda do Parque de Campismo e a rotunda sul).  

A presente localização deverá ser publicitada em Edital, nos termos do artigo 4.º 

do Regulamento Municipal de Funcionamento das Feiras do Concelho de Leiria; 

d) Limpeza/ desmatação da Arena da Prova no Pedrógão – atrás da antiga discoteca 

“Locopinha”, durante a primeira semana de Setembro; 

e) Cedência de uma sala no Parque de Campismo da Praia do Pedrógão para 

implementação do secretariado da etapa da prova a realizar no Pedrógão, entre as 

09H00 e as 24H00 de dia 24 e das 16H00 às 24H00 de dia 25/09/2010, a conceder 

gratuitamente pela Leirisport, E.M.;  

f) Cedência gratuita do Pavilhão Desportivo Municipal da Carreira para pernoita e 

banhos dos atletas, entre as 16H00 de dia 24 e as 15H00 de dia 26/09/2010, no valor 

de €1.538,98, mais Iva à taxa de 6%, a pagar à Leirisport, E.M. pela prestação de 

serviços, inerente à referida utilização. 

Para além dos apoios logísticos supracitados, propôs também a atribuição de 

um apoio financeiro de €7.297,00 (sete mil duzentos e noventa e sete euros), ao Clube 

de Orientação do Centro, para fazer face às despesas com a actualização da 

cartografia do mapa do Pedrógão e correspondente impressão de mapas, aluguer de 

equipamento (módulos sanitários, gerador, som e tenda), prémios de classificação e 

Bombeiros Voluntários, mediante a apresentação do Relatório das Actividades e dos 

respectivos comprovativos de despesa. 

Propôs ainda, a autorização de realização de horas extraordinárias inerentes à 

concretização dos diversos serviços, a executar pelos funcionários afectos à DIMVO. 

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

Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-

A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade  apoiar o Clube de Orientação do 

Centro nos seguintes moldes: 

- Prestar o apoio logístico e financeiro, no valor total de €7.297, 00 (sete mil duzentos e 

noventa e sete euros), à organização do XII MOC, XVI Taça dos Países Latinos e XVIII 

Campeonato Ibérico”, nos termos da proposta apresentada pelo Senhor Vereador 

António Martinho e mediante a apresentação do Relatório das Actividades e dos 

respectivos comprovativos de despesa; 

- Autorizar a realização das horas extraordinárias inerentes à concretização dos 

diversos serviços, a executar pelos funcionários afectos à DIMVO;  

- Conceder a utilização gratuita do Pavilhão Desportivo Municipal da Carreira, no valor 

de €1.538,98, mais Iva à taxa de 6%, a pagar à Leirisport, E.M. pela prestação de 

serviços, inerente à referida utilização. 

O apoio financeiro a conceder, no valor de €7.297,00 foi objecto de cabimento n.º 

3084/10, de 17 de Agosto. 

A despesa no valor de €1.631,32 foi objecto de cabimento n.º 3085/10, de 17 de 

Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.2. Apoio ao Rancho Folclórico do Freixial para a  Realização do “2.º Passeio de 

BTT - Caminhos de Cultura” 

DLB N.º 1280/10  | Retirado. 

 

10.3. Apoio à Juventude Vidigalense para a Deslocaç ão à Taça dos Campeões 

Europeus de Juniores de  Atletismo. 

DLB N.º 1281/10  | Presente a carta da Juventude Vidigalense (ENT. 2010/16956, de 11 

de Agosto), a solicitar apoio para fazer face às despesas de deslocação a Rieti – Itália, 

para representar Portugal na Taça dos Campeões Europeus de Juniores Masculinos, 

que irá decorrer no dia 18 de Setembro de 2010. 

Considerando, a evolução quantitativa e qualitativa dos resultados obtidos a 

nível nacional e internacional pelos atletas juniores masculinos e femininos da 

Juventude Vidigalense; 

Considerando que, em 2007 e 2008, a equipa de Juniores Masculinos 

representou Portugal na Taça dos Campeões Europeus na Alemanha, classificando-se 

em primeiro lugar, sagrando-se Campeã Europeia por equipas; 

Tendo em conta que em 2008 e 2009, as equipas de Juniores Masculinos e 

Femininos voltaram a ser convidadas pela Federação Portuguesa de Atletismo a 

representar Portugal na Taça dos Campeões Europeus; 
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Face ao exposto, propôs o Senhor Vereador António Martinho, a atribuição de 

um apoio financeiro no valor total de €750,00 (setecentos e cinquenta euros) para fazer 

face às despesas de deslocação a Rieti – Itália, para a equipa de Juniores Masculinos 

representar Portugal na Taça dos Campeões Europeus, mediante a apresentação dos 

respectivos comprovativos de despesa e do Relatório de Actividades. 

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, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-

A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade  atribuir à Juventude Vidigalense, 

um apoio financeiro no valor total de €750,00 (setecentos e cinquenta euros) para fazer 

face às despesas de deslocação a Rieti – Itália, para a equipa de Juniores Masculinos 

representar Portugal na Taça dos Campeões Europeus, mediante a apresentação dos 

respectivos comprovativos de despesa e do Relatório de Actividades. 

O apoio a efectuar no valor de €750,00 foi objecto da proposta de cabimento n.º 

3087/10, de 17 de Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.4. Apoio ao Centro Popular de Cultura e Recreio das Cortes para a realização 

da IX Regata de Jangadas (Entrada 2010/12614) 

DLB N.º 1282/10 |  Presente pelo Senhor Vereador António Martinho documento do 

Centro Popular de Cultura e Recreio das Cortes (CPCRC) a solicitar apoio financeiro e 

institucional para a organização da IX Regata de Jangadas, este ano subordinada ao 

tema “Desportos”, pretendendo incentivar e fomentar a prática desportiva de diferentes 

modalidades, numa perspectiva integrada, privilegiando a iniciação e a formação e 

promovendo, em simultâneo um estilo de vida mais saudável. 

Considerando que o CPCRC pretende promover a execução de trabalhos de limpeza 

no troço do Rio Lis, compreendido entre a Quinta de Santo António do Freixo e o lugar 

de Cortes, fomentando o convívio social e sensibilizando, deste modo, a população 

para a preservação do meio ambiente e para a importância do Rio Lis, enquanto 

recurso natural que engrandece e embeleza a freguesia de Cortes; 

Considerando que o CPCRC pretende ainda proporcionar aos participantes, 

colaboradores e visitantes o convívio social, desportivo e criativo, bem como 

desenvolver uma componente lúdico-pedagógica, contribuindo, desse modo, para a 

educação ambiental. 

Atendendo ao interesse municipal da iniciativa, propôs o Senhor Vereador 

António Martinho a atribuição ao Centro Popular de Cultura e Recreio das Cortes de um 

subsídio no valor de €1.600,00 (mil e seiscentos euros) para ajudar a custear as 

despesas relacionadas com os meios técnicos necessários à execução dos trabalhos 
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de limpeza do rio, mediante a apresentação do relatório da actividade e respectivos 

comprovativos de despesa. 

Propôs igualmente a atribuição de apoio logístico que se traduzisse no 

empréstimo e transporte de bancadas para os espectadores, de 2 a 7 de Setembro, 

bem como a colaboração de um funcionário para auxiliar nas operações de 

montagem/desmontagem. 

Propôs ainda o Senhor Vereador António Martinho que a liquidação do apoio 

ficasse ainda condicionada à apresentação dos seguintes documentos por parte do 

Centro Popular de Cultura e Recreio das Cortes: Plano de actividades de 2010, 

orçamento da associação para o ano de 2010, relatório de actividades de 2009, 

relatório de contas de 2009 e respectiva acta de aprovação, bem como do documento 

de autorização a emitir pela ARH do Centro para a realização do evento, nos termos do 

disposto na Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo da alínea b) do n.º 

4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade 

atribuir ao Centro Popular de Cultura e Recreio das Cortes, no sentido de custear as 

despesas relacionadas com os meios técnicos necessários à execução dos trabalhos 

de limpeza do rio, um subsídio no valor de €1.600,00 (mil e seiscentos euros) 

condicionado à apresentação dos documentos acima mencionados, bem como aprovar  

o apoio logístico proposto. 

O apoio a atribuir foi objecto de proposta de cabimento n.º 3097/10, de 18 de 

Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze 
��������  GAB I N E T E  D E  AP O I O  À  SE N H O R A VE R E AD O R A L U R D E S  M AC H AD O  
 

11.1. Atribuição de 1 Fogo de Habitação Social no B .º Social da Cova das Faias, 

Freguesia St.ª Eufémia   

DLB N.º 1283/10 |  Presente proposta no sentido de ser atribuída a casa n.º 26 da Rua 

da Esperança, Bairro Social Cova das Faias, sito na freguesia de Santa Eufémia, 

presentemente devoluta (ENT. 2010/120704), a Maria Manuela de Jesus Fernandes, 

actual arrendatária da casa n.º 17 da mesma rua e bairro, conforme seu pedido de 

transferência, por motivos de luto invocados no requerimento (ENT. 2010/13652). 

 Face à composição do actual agregado familiar, casal, dois filhos de menor 

idade e um filho adulto, todos do sexo masculino, bem como dos actuais rendimentos 

mensais (RSI relativo ao casal e dois filhos menores €361,70 e €475,00 presumidos 

quanto ao inicio de actividade por conta própria do filho adulto) no valor total de 
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€836,70 (oitocentos e trinta e seis euros e setenta cêntimos) propõe-se que o novo 

contrato de arrendamento a efectuar com Maria Manuela de Jesus Fernandes, 

conforme Regulamento Municipal para a Gestão do Parque Habitacional de 

Arrendamento Social Propriedade do Município, estabeleça a renda apoiada no valor 

mensal de €64,67 (sessenta e quatro euros e sessenta e sete cêntimos). A renda 

técnica é de € 336,91. 

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

conjugadas da alínea i) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea d) do artigo 24.º ambas da 

Lei n.º 149/99 de 14 de Setembro, da alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei 169/99, de 

18 de Setembro, e da alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 797/76, de 6 de 

Novembro, deliberou por unanimidade  concordar com a proposta nos termos acima 

descritos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.2. Apoio Financeiro a IPSS – APPC 

DLB N.º 1284/10 | Presente pela Vereadora Lurdes Machado, proposta para atribuição 

de apoio financeiro à Instituição supra mencionada, que pretende arrendar outro 

espaço, sito em Rua da Escola – 514 – CAVE- 2415- 449- Marrazes, com vista à 

implementação do projecto “APRENDER A CRESCER…DE FORMA SAUDÁVEL”com 

base de intervenção no concelho de Leiria, para:  

— Aquisição de materiais necessários ao apetrechamento dos diversos ateliers, no 

valor de €1.000,00(mil euros); 

— Pagamento de parte do valor da renda de instalação, €1.200,00 (mil e duzentos 

euros) relativo ao ano de 2010; 

Considerando os constrangimentos orçamentais no ano de 2010, propõe-se que o 

montante total a apoiar seja de €2.200,00 (dois mil e duzentos euros), distribuído da 

seguinte forma: 

Entidade  Objecto  Atribuição  Rubrica  Proposta de 
cabimento n.º  

Associação 
Portuguesa 
De Paralisia Cerebral – 
A.P.P.C. 
(ENT:2010/17145) 

Apoio para pagamento 
de renda de 
instalações referente a 
2010 

€1200,00 em 4  
prestações 
mensais com 
efeitos a 
Setembro de 
2010 

 
2010-A-111 

 

 
3090  

de  2010-08-17 

 Apoio para aquisição 
de equipamentos para 
apetrechar o novo 
apartamento 

€ 1.000,00  
   2010 - I- 53 

 
3091 

De 2010-08-17 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, tendo em conta o interesse 

municipal na melhoria das condições de vida dos seus munícipes, designadamente 

aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade que são apoiados pela 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PARALISIA CEREBRAL- A.P.P.C e, para poder 

desenvolver o projecto”APRENDER A CRESCER…DE FORMA SAUDÁVEL”, ao abrigo 
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das disposições conjugadas pela alínea i) do nº 1 do artigo 13º e alínea e) do artigo 24 

ambas da Lei nº159/99, de 14 de Setembro e, da alínea b) do nº 4 do artigo 64º da Lei 

nº169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  atribuir os apoios 

financeiros supra referidos à Instituição constante no respectivo mapa, mediante 

apresentação de cópia dos documentos comprovativos do pagamento mensal da renda 

das instalações, com a periodicidade trimestral, sob pena de o apoio ser suspenso ou 

cancelado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.3. Cedência de utilização espaço público, Associ ação de Mulheres 

Mastectomizadas “AME e VIVA A VIDA” 

DLB N.º 1285/10 | Presente, pela Senhora Vereadora Lurdes Machado, pedido de 

cedência gratuita de espaço público e fornecimento de energia eléctrica à 

ASSOCIAÇÂODE MULHERES MASTECTOMIZADAS “AME E VIVA A VIDA”, no dia 21 

de Outubro de 2010, (ENTFE. 2010/3697) para instalação de um autocarro de grande 

dimensão - 12m de comprimento e 2,50m de largura exterior, para apoio a uma Acção 

de Sensibilização Nacional de alerta para a Prevenção do Cancro da Mama, iniciativa 

de âmbito nacional, para alertar a população com a mensagem “ SAIBA O QUE LHE 

VAI NO PEITO”, a realizar em cada capital de distrito. De acordo com o pedido 

apresentado o autocarro deverá ser colocado em espaço amplo, acessível em termos 

pedonais, incluirá largada de balões no início da Acção, distribuição de folhetos e de 

portofólios, ensino de auto-exame, passagem de um filme com testemunho 

intitulado”Nas tuas mãos”. A iniciativa será assegurada por uma equipa constituída por 

três mulheres da Associação, uma/duas enfermeiras, uma psicóloga e decorrerá ao 

longo de todo o dia. O equipamento a utilizar implica que seja providenciado um ponto 

de electricidade (tomada simples monofásica), preferencialmente, com uma extensão 

até ao local onde a carrinha seja localizada.  

Atendendo às características da iniciativa e aos objectivos pretendidos, propõe 

a Vereadora da Acção Social, a cedência de utilização de espaço público e 

fornecimento de energia eléctrica gratuitas, à ASSOCIAÇÂO DE MULHERES 

MASTECTOMIZADAS “AME E VIVA A VIDA”dia 21 de Outubro de 2010, no Largo 5 de 

Outubro, para instalação e funcionamento do autocarro.  

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, tendo em conta o interesse 

municipal na divulgação de iniciativas que contribuam e promovam a cidadania e a 

saúde das cidadãs, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea b) do nº4 do 

artigo 64.º da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, deliberou por unanimidade  autorizar a cedência de utilização de espaço 

público e fornecimento de energia eléctrica gratuitas, à ASSOCIAÇÂO DE MULHERES 

MASTECTOMIZADAS “AME E VIVA A VIDA”, conforme proposta apresentada. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.4. Apoio Financeiro a IPSS à Associação de Solid ariedade Académico de Leiria  

DLB N.º 1286/10 | Presente pela Divisão de Assuntos Sociais proposta para atribuição 

de apoio financeiro à Associação de Solidariedade Académico de Leiria (ENT. 

2010/15362), com sede em Rua Machado dos Santos, n.º 8-A 2410 – 128 Leiria,  com 

o numero de identificação fiscal 501195890, relativo à participação de 90 jovens 

carenciados no Programa de Férias em Movimento no Verão de 2010, considerando 

que esta é a única forma desses jovens participarem em actividades lúdicas, de lazer, e 

de promoção da cidadania, de forma uma forma inclusiva, ou seja, em condições iguais 

a qualquer outro jovem que possa garantir o respectivo pagamento. 

Considerando o interesse social da iniciativa a desenvolver pela Associação de 

Solidariedade Académico de Leiria, propõe a Divisão de Assuntos Sociais o apoio ao 

Programa de Férias em Movimento no Verão de 2010, no valor de €1.500,00 (mil e 

quinhentos euros) para participação de 90 jovens carenciados. 

O apoio a efectuar foi objecto de proposta de cabimento n.º 3017/10 de 10 de 

Agosto. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, tendo em conta o interesse 

municipal na melhoria das condições de vida dos seus munícipes, designadamente 

aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade, com é o caso dos jovens 

carenciados principais beneficiários do presente apoio, e, no uso das competências e 

atribuições que lhe são conferidas pela alínea i) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea e) do 

artigo 24.º ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e, da alínea b) do n.º 4 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  atribuir 

um apoio financeiro no valor de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), mediante 

apresentação da lista nominal dos jovens carenciados a abranger pelo presente apoio, 

com indicação de filiação e morada, bem como cópia das respectivas fichas de 

inscrição no Programa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto doze 
��������  GAB I N E T E  D E  AP O I O  AO  SE N H O R  VE R E AD O R  G O N Ç AL O  L O P E S  
 

12.1. Apoio à realização da bênção de finalistas. R ectificação de deliberação 

DLB N.º 1287/10 | Na sequência da deliberação tomada na reunião de Câmara de 18 

de Maio de 2010, referente à atribuição de um apoio financeiro no valor de €500,00 

(quinhentos euros), ao CAES – Centro de Apoio ao Ensino Superior, Diocese de Leiria 

– Fátima, destinado a custear as despesas de impressão do Guião da Celebração da 

Bênção dos Finalistas, propõe-se a rectificação da presente deliberação, porquanto a 
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designação e o contribuinte da pessoa colectiva religiosa não estarem correctos, pelo 

que se propõe a rectificação da deliberação nos seguintes moldes:  

Onde se lê : Presente, pelo CAES – Centro de Apoio ao Ensino Superior, com o 

número de contribuinte 502 625 481, uma carta (ENT. 2010/7653), solicitando apoio 

para a edição do «Guião da Celebração da Bênção de Finalistas», a realizar nos dias 

15 e 29 de Maio”; Deverá ler-se : “Presente, pela Diocese de Leiria – Fátima com o 

número de contribuinte 500 963 169, uma carta (ENT. 2010/7653), solicitando apoio 

para a edição do «Guião da Celebração da Bênção de Finalistas», a realizar nos dias 

15 e 29 de Maio”. 

A Câmara Municipal, tomou conhecimento da alteração e deliberou por 

unanimidade  autorizar a rectificação à deliberação referida. 

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 N). 

 

 

 Encerramento da reunião   

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente encerrada a 

reunião, eram dezasseis horas e trinta minutos mandando que, de tudo para constar, 

se lavrasse a presente acta que eu, Sandra Reis, Assistente Técnica, mandei escrever 

e subscrevo. 

 
O Vice Presidente da Câmara Municipal______________ _____________________ 

A Secretária da reunião ___________________________ _____________________ 

 

�� 


