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Acta n.º 18/2009 
 

 

Aos quatro dias do mês de Agosto do ano de dois mil e nove, no Salão Nobre do 

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

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

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

Eng.º Fernando Brites Carvalho, Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães, Eng.ª 

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

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

Esteve ausente o Senhor Vereador Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço por 

motivo de férias. 

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

por motivo devidamente justificados. 

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

Senhor Arqt.º Paulo Ramos, Chefe da Divisão de Operações Urbanísticas, zona 1, para 

prestação de esclarecimentos sobre os processos de obras particulares, e o Senhor 

Arquitecto Raposo Pires, Chefe da Divisão de Loteamentos para prestação de 

esclarecimentos sobre processos de loteamentos. 

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

Divisão Administrativa. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  

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

seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um ........................................... ............................................................................8 

Análise dos seguintes processos de obras particulares ..................................................8 

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 358/04 – Isilda da Encarnação Fernandes......8 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 728/06 – Monolith Ibérica – Comércio de 

Produtos Alimentares, Lda. .............................................................................................9 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 755/07 – Mário Graça Mendes......................10 
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1.1.4. Processo de obras particulares n.º 817/07 – Campinoise – Construção Civil e 

Obras Públicas, Lda. .....................................................................................................11 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 356/08 – Rui Lisboa da Fonseca, Unipessoal, 

Lda................................................................................................................................12 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 455/08 – Henrique & Gameiro – Construção 

Civil, Lda. ......................................................................................................................12 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 664/08 – Luís António Bernardo Fernandes..14 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 674/04 – Afonso & Carreira, Lda...................15 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 779/08 – Afonso & Carreira, Lda...................17 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 855/08 – Pingos de Cor – Unipessoal, Lda. 19 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 30/09 – José Gomes Amorim......................20 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 48/09 – Ouriliz – Sociedade de Construções, 

Lda................................................................................................................................21 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 75/09 – Ruilis – Construções de Leiria, Lda.

 22 

1.1.14. Processo de obras particulares n.º 139/09 – António Pedrosa Domingues........22 

1.1.15. Processo de obras particulares n.º 263/09 – Albino de Jesus da Silva Marques23 

1.1.16. Processo de obras particulares n.º 343/09 – Abel Amaral Paquim ....................24 

1.1.17. Processo de obras particulares n.º 362/09 – Regina Carvalho Jorge Alves.......25 

1.2. Análise dos seguintes processos de pedido de informação....................................26 

1.2.1. Processo de pedido de informação n.º 29/08 – Vitor Manuel Bernardes Dinis.....26 

1.3. Análise dos seguintes processos de participação...................................................27 

1.3.1. Processo de pedido de participação n.º 353/04 – Abílio de Sousa Domingues ...27 

1.3.2. Processo de pedido de participação n.º 51/09 – Cristina Maria Ferreira..............28 

1.4. Análise dos seguintes processos de licenciamento de combustíveis......................29 

1.4.1. Processo de pedido de licenciamento de combustíveis n.º 11/08 – Energias, Lda.

 29 

1.5. Análise dos seguintes processos de loteamento ....................................................30 

1.5.1. Processo de loteamento n.º 118/79 – Almerinda Isabel Pereira Oliveira (e outro)

 30 

1.5.2. Processo de loteamento n.º 52/81 – José António Coelho Mendes.....................31 

1.5.3. Processo de loteamento n.º 14/88 – Carlos Gomes Santos (e outros) ................31 

1.5.4. Processo de loteamento n.º 5/92 – Nova Leiria Imobiliária, S.A. .........................32 

1.5.5. Processo de loteamento n.º 23/92 – Carlos Alberto Pombeiro.............................32 

1.5.6. Processo de loteamento n.º 18/97 – Afonso Ferreira Silva Pereira (e outros)......33 

1.5.7. Processo de loteamento n.º 20/03 – Maria Lurdes Bertolo Pereira Fernandes ....33 

1.6. Análise do processo de informação prévia de loteamento n.º 3/07 – Maria João 

Macedo Oliveira Simões P. C. G. R. Magalhães (e outros) ...........................................34 

Ponto dois ......................................... ..........................................................................36 
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2.1. Processo n.º T 15/2009. Requalificação da EM 356 – Troço que liga Maceirinha à 
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2.2. Processo n.º T 105/2008. Construção de bloco de aulas na escola do 1.º ciclo na 

E.B. Correia Mateus, Pousos. Restituição de valores à firma Paulo & Filhos, SA .........36 
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Financiamento de médio e longo prazos até ao montante de €10.685.800,00 (dez 

milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil e oitocentos euros), sendo €6.411.480,00 (seis 

milhões, quatrocentos e onze mil quatrocentos e oitenta euros), correspondentes a 60% 

do total de financiamento, a contratar junto de instituição de crédito, e €4.274.320,00 

(quatro milhões, duzentos e setenta e quatro mil trezentos e vinte euros), 

correspondentes a 40% do total de financiamento, a contratar junto da Direcção-Geral 

do Tesouro e das Finanças, nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

191-A/2008, de 27 de Novembro – Programa de Regularização Extraordinária de 

Dívidas do Estado, aplicável aos Municípios por força do disposto no seu n.º 1. ..........90 

Adenda ao Contrato de Empréstimo a celebrar entre o Município e o Estado Português. 

Ratificação ....................................................................................................................90 

 

 

 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção do munícipe Senhor Rui Silva 

 

O munícipe Senhor Rui Silva  gostaria de saber o ponto de situação do 

processo de obras particulares n.º 1474/08. Em Março de 2008 enviara uma carta para 

o Município de Leiria a explicar vários aspectos e ainda não obtivera resposta. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves  respondeu que fora enviada 

resposta à carta, e que o Senhor Rui Silva a recebera no dia 25 de Março desse mesmo 

ano, data do aviso de recepção, onde eram solicitados alguns esclarecimentos. 

Disse ainda que, o Senhor Rui Silva deveria responder ao ofício e informar que 

era o mínimo necessário de muro para sustentar os contadores, apresentando para o 

efeito uma fotografia dessa implantação e explicar que se trata de um suporte de 

contentores. 

 

Intervenção do munícipe Senhor Leonardo Carreira Mó nico 

 

O munícipe Senhor Leonardo Carreira Mónico  solicitou que a Câmara tomasse uma 

decisão quanto à varredora mecânica a funcionar durante a noite, quando as pessoas 

estão a descansar, esta varredora perturba o descanso e saúde dos cidadãos. 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães agradeceu a informação e 

comprometeu-se a falar com o responsável da SUMA no sentido de ajustar os horários 

de forma a não perturbar os residentes daquela área.  

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Lucinda Calei ra 
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A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira  informou que havia muito pó no ar na zona 

da Avenida Heróis de Angola, ao que o Senhor Vereador Eng.º Fernando  Carvalho  

informou que nas zonas centrais de maior passagem foi necessário repor algumas 

juntas na calçada, o que provocou algum incómodo, mas os Bombeiros já procederam a 

regas e a situação ficou logo normalizada. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro 

 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro questionou pelo ponto de situação do Vale da 

Cabrita ao que o Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  explicou que, 

relativamente a este assunto estavam a decorrer negociações com os advogados do 

promotor do loteamento, as quais estão suspensas no período de férias. 

 

 

 Ordem do dia   

 

 

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

 

Análise dos seguintes processos de obras particular es  

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 358/04 – Isilda da Encarnação Fernandes 

DLB N.º 1245/09 | De ISILDA DA ENCARNAÇÃO FERNANDES, residente na Rua de 

Santa Clara, n.º 679, na localidade e freguesia de Parceiros, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de construção de um anexo, muros e alteração de um 

edifício de habitação unifamiliar, no local supra mencionado, face à entrega de 

elementos no âmbito do Código do Procedimento Administrativo. O local insere-se 

numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas 

Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/20, constante do 

respectivo processo (folha 135), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

elementos: 



1524 (9)  

CMLeiria/Acta n.º 18, de 2009.08.04 

Im-DA-15-09_A0 

 

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

elementos entregues; 

1.2. projectos de especialidades; 

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

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

incêndios junto à via; 

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

danificadas durante a obra e executar o passeio de acordo com o acima indicado; 

4.º  mais se refere que questões de direito privado entre confinantes deverão ser 

solucionadas entre os mesmos, eventualmente por via judicial. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 728/06 – Monolith Ibérica – Comércio de 

Produtos Alimentares, Lda. 

DLB N.º 1246/09 | De MONOLITH IBÉRICA - COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTARES, LDA., com sede social no Parque Industrial Aermigeste, Armazém 14, 

Rua Marciano Thomaz Costa, n.º 24, na freguesia de S. Marcos, em Cacém, concelho 

de Sintra, referente ao projecto de arquitectura para alteração, com mudança de 

utilização de uma fracção comercial para minimercado, sita na Rua Vale de Lobos, n.º 

33, Fracção «A», na localidade de Guimarota, freguesia de Leiria, inserido no processo 

de licenciamento inicial n.º 1534/90. 

 A proposta compreende a alteração de fachadas e que em nada alteram a área 

de implantação ou construção aprovadas inicialmente. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/23, constante do 

respectivo processo (folha 182), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º  apresentar no prazo de 6 meses e previamente ao licenciamento: 

1.1. esclarecimentos relativos à necessidade de apresentação de projecto de 

climatização, face ao disposto no Decreto-Lei n.º79/2006, de 4 de Abril, dado que 

se prevê a instalação de aparelhos de ar condicionado na fachada Nascente; 

1.2. termo de responsabilidade do autor do projecto acústico rectificado, devendo ser 

redigido em conformidade com o disposto no Anexo I da Portaria n.º 1110/2001, 

de 19 de Setembro, devendo ainda indicar correctamente a operação urbanística 

(alteração de estabelecimento comercial para minimercado); 

2.º  cumprir com o disposto no parecer emitido pelo Serviço Nacional de Bombeiros e 

Protecção Civil, do qual deverá ser dado conhecimento à firma requerente (folha 16); 
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3.º  cumprir com o disposto no parecer emitido pela Autoridade de Saúde, do qual 

deverá ser dado conhecimento à firma requerente (folha 72); 

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

junto do Sector de Licenciamentos Diversos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 755/07 – Mário Graça Mendes 

DLB N.º 1247/09 | De MÁRIO GRAÇA MENDES, residente na Rua Coronel José 

Pereira Pascoal, n.º 59, na localidade e freguesia de Pousos, referente ao projecto de 

arquitectura para ampliação de um pavilhão (armazém), sito em Devogadas, freguesia 

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

Espaço Urbano (Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade), 

encontrando-se ainda parte inserida em Zona Verde condicionada por Reserva Agrícola 

Nacional. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/07/24, com o seguinte teor: 

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

de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, verifica-se que: 

1.º de acordo com a informação do Gabinete do Plano Director Municipal, parte do 

pavilhão encontra-se em espaço definido como Zona Verde condicionada por Reserva 

Agrícola Nacional, contrariando assim o disposto nos artigos 12.º e 51.º do 

Regulamento do Plano Director Municipal; 

2.º foram detectadas discrepâncias entre o indicado no presente processo e o 

constante no Processo n.º 853/03, nomeadamente no que se refere à delimitação do 

terreno junto ao caminho público no lado Nascente. 

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

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

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

de Junho.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/24, e face ao 

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

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

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

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

indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou  transmitir ao requerente o conteúdo dos pareceres emitidos 

pelas entidades consultadas, nomeadamente: EDP Distribuição - Energia, S.A. (folha 

123), Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 120), Comissão de 
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Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro – Serviços de Água (folha 89), 

Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 88) e EP – Estradas de Portugal, E.P.E. 

(folha 52). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 817/07 – Campinoise – Construção Civil e 

Obras Públicas, Lda. 

DLB N.º 1248/09 |  De CAMPINOISE - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, 

LDA., com sede social na Rua dos Campinos, n.º 49, na localidade de Campinos, 

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

alteração de um edifício comercial com mudança de uso para estabelecimento de 

bebidas (Bar), sito na Rua Tenente Valadim, n.ºs 34, 36 e 38, na localidade e freguesia 

de Leiria. 

O presente projecto já havia sido anteriormente aprovado por deliberação de 

Câmara de 2006/11/23, tendo o mesmo caducado uma vez que não foram 

apresentados os projectos de especialidade. 

O pedido mereceu parecer favorável da Divisão de Habitação e Reabilitação 

Urbana (folha 107), Autoridade de Saúde (folha 136), Governo Civil (folhas 140 e 141) e 

Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 137), encontrando-se ainda instruído com 

projecto de segurança contra incêndios aprovado pelo Serviço Nacional de Bombeiros e 

Protecção Civil (folha 96). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/24, constante do 

respectivo processo (folha 167), que considera que o processo se encontra 

correctamente instruído e em aditamento à informação anterior destes Serviços de 

2009/07/07, face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

sob o ponto de vista urbanístico, deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de 

arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado nos pareceres da Autoridade de Saúde e Governo Civil, 

quanto ao horário de funcionamento; 

2.º apresentar os projectos de especialidade no prazo de seis meses, incluindo projecto 

de segurança contra incêndios, face ao parecer emitido pela Autoridade Nacional de 

Protecção Civil. 

Mais deliberou  transmitir à requerente o conteúdo dos pareceres emitidos pelas 

entidades consultadas e pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, bem como 

enviar cópia da presente deliberação aos Serviços de Taxas e Licenças. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.5. Processo de obras particulares n.º 356/08 – Rui Lisboa da Fonseca, 

Unipessoal, Lda. 

DLB N.º 1249/09 |  De RUI LISBOA DA FONSECA, UNIPESSOAL, LDA., com sede 

social na Rua da Bela Vista, Lote 39, na localidade de Casais de São Romão, freguesia 

de Pousos, referente à exposição apresentada em fase de audiência prévia do 

interessado quanto aos motivos que estiveram na origem da proposta de indeferimento 

do projecto de arquitectura para construção de um edifício de habitação colectiva e 

muros de vedação, a levar a efeito na Travessa Nossa Senhora do Rosário, freguesia 

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

Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que a exposição 

apresentada pela requerente não altera os motivos que estiveram na origem da 

proposta de indeferimento da deliberação de Câmara de 2008/12/13, transmitida 

através do ofício n.º 44, datado de 2009/01/02, deliberou por  unanimidade  indeferir o 

projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, ao abrigo do disposto 

na alínea a) do n.º 1, n.º 4 e n.º 5 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

que: 

1.º o local não se encontra devidamente infraestruturado, não sendo dotado de 

arruamento com as dimensões necessárias para a viabilização da pretensão, tendo em 

conta o disposto no n.º 6 do artigo 26.º do Regulamento do Plano Director Municipal; 

2.º o projecto apresentado não prevê o correcto enquadramento urbanístico 

relativamente a volumetria, não devendo exceder-se os dois pisos; 

3.º não prevê o afastamento mínimo de 5,0m entre os vãos e o limite da propriedade no 

lado Norte, face ao disposto nos artigos 60.º e 73.º do Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas, para igual ocupação nas propriedades confinantes; 

4.º não garante o acesso à cave através da parcela em causa, sendo o mesmo feito 

através de uma serventia confinante, não havendo legitimidade para o mesmo; 

5.º o passeio não possui uma largura mínima de 1,80m (1,5m de passeio livre + 0,3m 

para sinalização e mobiliário urbano), face à acessibilidade de pessoas com mobilidade 

condicionada (Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 455/08 – Henrique & Gameiro – 

Construção Civil, Lda. 

DLB N.º 1250/09 | De HENRIQUE & GAMEIRO - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA., com 

sede social na Avenida Marquês de Pombal, Lote 14, n.º 358, 1.º Direito, na localidade 

e freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para alteração de fracção 
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com mudança de uso para serviços - laboratório técnico dentário, sem aumento de 

área, sita na Avenida 22 de Maio, Almuinha Grande, Lote 12, fracção «AO». 

A proposta compreende alterações no interior da fracção, mantendo-se a área, 

estrutura e fachada aprovadas inicialmente em sede do processo n.º 1150/02. O pedido 

em questão está inserido no processo de loteamento n.º 5/92, encontrando-se de 

acordo com o mesmo, e teve pareceres favoráveis da Autoridade de Saúde e 

Autoridade Nacional de Protecção Civil. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/20, constante do 

respectivo processo (folhas 88 e 89), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

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

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

aplicáveis; 

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

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

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

de 4 de Setembro; 

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

artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, 

de 4 de Setembro; 

4.º requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar, nos termos do disposto 

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

Municipal de Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

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

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

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

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

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

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

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

46.º do RMOUCL; 

8.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

9.º apresentar os documentos: 

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

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

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

obra, elaborado de acordo com o anexo da Portaria n.º 216-E/2008, de 3 de Março; 
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c) declaração do empreiteiro relativa à adjudicação da obra por parte do titular da 

operação urbanística; 

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

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 

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

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

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

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

n.º 83 ); 

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

216-E/2008 de 03/03 (seguro de acidentes de trabalho), acompanhado do recibo válido 

comprovativo do respectivo pagamento; 

g) plano de Segurança e Saúde; 

h) Livro de obra, com menção do termo de abertura; 

i) garantia ou depósito bancário no valor de €1.000,00 para reposição das infra-

estruturas, nos termos previstos no artigo 82.º do RMOUCL; 

j) termos de responsabilidade subscritos pelos autores do projecto de arquitectura 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis fazendo 

referência ao correcto procedimento administrativo (licença) e termo de 

responsabilidade do coordenador de projecto nos termos do n.º 1 do artigo 10.º do 

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

Setembro, atestando a compatibilidade entre os projectos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 664/08 – Luís António Bernardo 

Fernandes 

DLB N.º 1251/09 |  De LUÍS ANTÓNIO BERNARDO FERNANDES, residente na Rua 1.º 

de Maio, Lote 7, sub-cave Direita, na localidade e freguesia de Marrazes, referente ao 

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

com demolição do existente, sito na Rua do Terreiro, n.ºs 8 e 10, na localidade de 

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

Plano Director Municipal como Espaços Urbanos – Áreas Habitacionais ou Residenciais 

de Média Densidade (1,5). 

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

parte do Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 113). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/23, constante do 

respectivo processo (folha 115), tendo em conta a correcção efectuada nos elementos 

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



1530 (15)  

CMLeiria/Acta n.º 18, de 2009.08.04 

Im-DA-15-09_A0 

 

Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, deliberou por  

unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no Código Civil relativamente às propriedades confinantes; 

2.º  apresentar no prazo de 6 meses: 

2.1. projectos de especialidade; 

2.2. planta de localização à escala 1:1000 com a parcela devidamente delimitada, não 

se aceitando colagens; 

2.3. plantas de implantação à escala 1:200 e 1:100 rectificadas, devendo prever um 

lugar de estacionamento, para a habitação, na parcela livre do terreno; 

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

garantia ou depósito bancário no valor de €1.000,00, a fim de garantir a reposição de 

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

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

Operações Urbanísticas da Câmara de Leiria, na qual deverá constar a seguinte 

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

expressa da Câmara Municipal»; 

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

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

Mais deliberou  que, para efeitos da contabilização de índice de construção, 

fosse considerada a totalidade do terreno (somatório das duas parcelas sitas a Norte e 

Sul da Rua do Terreiro) inscrita na matriz predial, pelo que na parcela sita a Norte não 

será permitida construção contabilizável para índice. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 674/04 – Afonso & Carreira, Lda. 

DLB N.º 1252/09 |  De AFONSO & CARREIRA, LDA., com sede social na Avenida 

Marquês de Pombal, Lote 4, 1.º Frente, na localidade e freguesia de Leiria, referente ao 

projecto de arquitectura para construção de um edifício misto destinado a habitação e 

comércio, sito no Lote 12, na localidade de S. Romão, freguesia de Pousos.  

 O pedido insere-se no loteamento n.º 2/96, encontrando-se de acordo com o 

mesmo. 

O lote em causa está abrangido pelo ao alvará de loteamento n.º 823/96, de 

1996/11/04, que define os seguintes parâmetros para a edificação: 

a) Tipo de ocupação: Habitação+Terciário; 

b) Área de implantação: 247,00m2: 

c) Área total de construção: 1729,00m2; 

d) N.º de pisos: 2 caves + 5pisos; 

e) N.º de fogos: 10 fogos. 
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Do projecto apresentado verificou-se o seguinte: 

a) Tipo de ocupação: Habitação + Terciário (comércio); 

b) Área de implantação: 247,00m2; 

c) Área total de construção: 1729,00m2; 

d) N.º de pisos: 2 caves + 5pisos; 

e) N.º de fogos: 10 fogos. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/16, constante do 

respectivo processo (folhas 598 e 599), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

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

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

aplicáveis; 

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

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

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

de 4 de Setembro; 

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

artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, 

de 4 de Setembro; 

4.º requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar, nos termos do disposto 

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

Municipal de Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

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

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

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

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

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

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

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

46.º do RMOUCL; 

8.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

9.º a rampa de acesso às garagens não poderá interferir com o passeio exterior ao lote; 

10.º cumprir em obra com o disposto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 

21 de Fevereiro, relativamente fornecimento de água para extinção de incêndios; 

11.º cumprir em obra com o disposto nos artigos 110.º e 112º do Regulamento Geral 

das Edificações Urbanas, relativamente à independência e secção de condutas de 

evacuação de gases e fumo; 
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12.º cumprir em obra o previsto nas normas técnicas do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 

de Agosto; 

13.º apresentar: 

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

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

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

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

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

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

operação urbanística; 

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

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 

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

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

f) alvará de classificação em empreiteiro ( original e fotocópia ), conforme disposto 

no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro, de classe >= (estimativa folha ); 

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

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

válido comprovativo do respectivo pagamento; 

h) Plano de Segurança e Saúde; 

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

j) garantia ou depósito bancário no valor de €8.000,00 para reposição das infra-

estruturas, nos termos previstos nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento Municipal de 

Operações Urbanísticas; 

k) alçado posterior rectificado de modo a cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 

64/90, de 21 de Fevereiro, no que se refere ao artigo 35.º (ventilação permanente dos 

caminhos de evacuação – escadas). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 779/08 – Afonso & Carreira, Lda. 

DLB N.º 1253/09 |  De AFONSO & CARREIRA, LDA, com sede social na Avenida 

Marquês de Pombal, Lote 4, 1.º Frente, na localidade e freguesia de Leiria, referente ao 

projecto de arquitectura para construção de um edifício misto destinado a habitação e 

comércio, sito no Lote 14, na localidade de S. Romão, freguesia de Pousos. 

O pedido insere-se no loteamento n.º 2/96, encontrando-se de acordo com o 

mesmo.  

O lote em causa está abrangido pelo ao alvará de loteamento n.º 823/96, de 

1996/11/04, que define os seguintes parâmetros para a edificação: 

a) Tipo de ocupação: Habitação+Terciário (comércio); 
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b) Área de implantação: 247,00m2; 

c) Área total de construção: 1729,00m2; 

d) N.º de pisos: 2 caves+5 pisos; 

e) N.º de fogos: 10 fogos. 

Do projecto apresentado verificou-se o seguinte: 

a) Tipo de ocupação: Habitação+Comércio; 

b) Área de implantação: 247,00m2; 

c) Área total de construção: 1729,00m2; 

d) N.º de pisos: 2 caves+5 pisos; 

e) N.º de fogos: 10 fogos. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/23, constante do 

respectivo processo (folha 794), 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 a rampa de acesso às garagens não poderá interferir com o passeio exterior ao lote; 

2.º cumprir em obra com o disposto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 

21 de Fevereiro, relativamente ao fornecimento de água para extinção de incêndios; 

3.º cumprir em obra com o disposto nos artigos 110.º e 112.º do Regulamento Geral 

das Edificações Urbanas, relativamente à independência e secção de condutas de 

evacuação de gases e fumo; 

4.º cumprir em obra com o disposto nas normas técnicas do Decreto-Lei n.º 163/2006, 

de 8 de Agosto; 

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

garantia bancária no valor de €8.000,00, a fim de garantir a reposição de infra-

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

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

Operações Urbanísticas; 

6.º apresentar, no prazo de 6 meses, o seguinte: 

6.1. esclarecimentos quanto à necessidade de apresentação dos projectos de 

estabilidade e infra-estruturas eléctricas rectificados, face ao novo projecto de 

arquitectura agora apresentado; 

6.2. termos de responsabilidade dos técnicos autores dos projectos de abastecimento 

de água, drenagem de águas residuais, infra-estruturas eléctricas, infra-estruturas 

telefónicas e de telecomunicações rectificados, nomeadamente no que se refere 

ao procedimento administrativo em causa (licenciamento e não comunicação 

prévia), conforme solicitado anteriormente; 
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6.3. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de verificação de 

comportamento térmico redigido em conformidade com o disposto no Anexo I da 

Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março; 

6.4. comprovativo de inscrição do técnico Nuno Jorge dos Santos Ferreira na Ordem 

dos Engenheiros. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 855/08 –  Pingos de Cor – Unipessoal, 

Lda. 

DLB N.º 1254/09 |  De PINGOS DE COR - UNIPESSOAL, LDA., com sede social em 

Urbanização do Brejo, Lote 15, r/c Direito, na localidade de Gândara dos Olivais, 

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

alteração e ampliação de um edifício destinado a oficina de pintura de automóveis e 

bate-chapas, sito na Rua do Casal Novo, n.º 1, na localidade e freguesia de Pousos, 

numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas 

Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

 O processo obteve parecer por parte das seguintes entidades: Autoridade de 

Saúde (folhas 64 e 65), Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 101) e EP – 

Estradas de Portugal, SA (folhas 77 e 112). 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/07/23, com o seguinte teor: 

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

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

Setembro, verifica-se que o projecto de arquitectura apresentado não cumpre com o 

disposto no artigo 47.º do Regulamento do Plano Director Municipal relativamente ao 

índice de construção, dado que se considera que são criadas condições de utilização no 

espaço sobre as instalações sanitárias (piso superior), sendo este contabilizado como 

área de construção. 

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

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

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

60/2007, de 4 de Setembro.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/23, e face ao 

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

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

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

Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta de 
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indeferimento da pretensão, transmitindo-lhe o conteúdo dos pareceres emitidos pelas 

entidades supra mencionadas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 30/09 – José Gomes Amorim 

DLB N.º 1255/09 |  De JOSÉ GOMES AMORIM, residente na Rua da Liberdade n.º 41, 

na localidade de Outeiros, em Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao 

projecto de arquitectura para legalização de alteração de um edifício de habitação 

unifamiliar e muros de vedação, sito em Outeiros, freguesia de Marrazes, numa zona 

definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Baixa Densidade, encontrando-se ainda inserido numa zona de 

servidão administrativa, tendo obtido parecer favorável por parte do Ministério da 

Defesa Nacional – Força Aérea (folha 100). 

 A proposta compreende alterações no interior e fachadas bem como a 

ampliação do espaço de implantação e construção aprovados em sede do processo de 

licenciamento n.º 1300/77. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/23, constante do 

respectivo processo (folha 102), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no Código Civil, relativamente às propriedades confinantes; 

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

2.1. elementos gráficos rectificativos de projecto de arquitectura, nomeadamente: Planta 

do R/Chão, Cobertura e Corte CD, Alçados Principal, Posterior, Lateral Direito e 

Esquerdo (amarelos e vermelhos), relativamente à proposta final apresentada, de 

modo a compatibilizar todos os elementos gráficos entre si e para substituição das 

folhas n.º 20, 19, 17, 16 15 14 e 13 respectivamente; 

2.2. elementos gráficos esclarecedores quanto ao sistema de ventilação das instalações 

sanitárias interiores no Piso 1 (artigo 87.º do Regulamento Geral das Edificações 

Urbanas); 

2.3. esclarecimentos relativos ao enquadramento do pedido face ao disposto no 

Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro, relativamente à Segurança Contra 

Incêndios, devendo apresentar Ficha de Segurança ou Projecto de acordo com o 

estipulado no referido diploma; 

2.4. projecto de estabilidade. 

Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea. 



1536 (21)  

CMLeiria/Acta n.º 18, de 2009.08.04 

Im-DA-15-09_A0 

 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 48/09 – Ouriliz – Sociedade de 

Construções, Lda. 

DLB N.º 1256/09 |  De OURILIZ - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA., com sede 

social em Estrada do Casal dos Matos, n.º 456 R/C J, na localidade de Casal dos 

Matos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura para construção de 

um edifício de habitação unifamiliar e muros de vedação, sito na Rua dos Manjerinos, 

na localidade de Casal dos Matos, freguesia de Pousos, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Baixa Densidade, encontrando-se inserido numa zona de servidão administrativa. 

 O pedido obteve parecer favorável por parte do Ministério da Defesa Nacional – 

Força Aérea (folha 98). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/23, constante do 

respectivo processo (folha 100), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no Código Civil relativamente às propriedades confinantes; 

2.º cumprir em obra com o disposto nas normas técnicas do Decreto-Lei n.º 163/2006, 

de 8 de Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade 

condicionada; 

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

garantia ou depósito bancário 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 82.º e 122.º do Regulamento Municipal de 

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

garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal»; 

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

4.1. projectos de especialidade; 

4.2. ficha de segurança preenchida por técnico habilitado para o efeito, de acordo com o 

disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro, devendo 

apresentar declaração válida da sua inscrição em Associação Pública de natureza 

profissional; 

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

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.13. Processo de obras particulares n.º 75/09 – Ruilis – Construções de Leiria, 

Lda. 

DLB N.º 1257/09 |  De RUILIS - CONSTRUÇÕES DE LEIRIA, LDA, com sede social em 

Estrada da Estação, n.º 80, r/c Direito, na localidade de Estação, freguesia de Marrazes, 

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

habitação unifamiliar e muros, com demolição de construções existentes, sito em 

Pedreira, freguesia de Marrazes, numa zona definida no Regulamento do Plano Director 

Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/24, constante do 

respectivo processo (folha 116), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

elementos: 

1.1. ficha de segurança, de acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 17.º do Decreto-

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

devidamente preenchida e subscrita pelo autor da mesma;  

1.2. projectos de especialidades; 

2.º garantir em obra a disponibilidade de água e meios de extinção de incêndios junto à 

via; 

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

propriedades confinantes; 

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

danificadas durante a obra. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.14. Processo de obras particulares n.º 139/09 –  António Pedrosa Domingues 

DLB N.º 1258/09 |  De ANTÓNIO PEDROSA DOMINGUES, residente na Rua dos 

Sapateiros, n.º 6, na localidade de Mendes, freguesia e concelho de Pombal, referente 

ao projecto de arquitectura para alteração de um estabelecimento de restauração e 

bebidas com mudança de uso para clínica dentária (serviços), sito na Rua de Ourém, 

Lote 5, Fracção «C», na localidade de Almuinha Grande, freguesia de Marrazes. 

O pedido insere-se no processo de loteamento n.º 5/99, no qual se verifica que a 

fracção «C» está abrangida pelo Aditamento n.º 4 ao alvará de loteamento n.º 5/99, de 

2009/06/16, que define a finalidade desta para: Comércio/Serviços. Considera-se assim 

que se encontra de acordo com o previsto no loteamento. 
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A proposta compreende alteração de interiores, que em nada alteram a área de 

implantação ou construção aprovadas inicialmente.  

O pedido obteve parecer favorável emitido pela Autoridade de Saúde (folhas 53 

e 54). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/23, constante do 

respectivo processo (folha 58), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no parecer emitido pela Autoridade de Saúde, do qual deve 

ser dado conhecimento ao requerente; 

2.º apresentar no prazo de 6 meses: 

2.1. projectos de especialidade, nomeadamente: projecto de redes prediais de águas e 

esgotos aprovados pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e 

projecto acústico. Esclarecer quanto à necessidade de apresentar projecto de 

climatização (Decreto-Lei n.º 79/2006, de 4 de Abril), projecto de comportamento 

térmico (Decreto-Lei n.º 80/2006, de 4 de Abril) e projecto de instalações telefónicas 

e telecomunicações; 

2.2. projecto de Segurança contra Incêndios aprovado pela Autoridade Nacional de 

Protecção Civil, face ao disposto no n.º 2 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 220/2008, 

de 12 de Novembro; 

3.º caso pretenda publicidade exterior deverá ser requerido o respectivo licenciamento 

junto do Sector de Licenciamentos Diversos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.15. Processo de obras particulares n.º 263/09 –  Albino de Jesus da Silva 

Marques 

DLB N.º 1259/09 |  De ALBINO DE JESUS DA SILVA MARQUES, residente na Rua dos 

Marques, n.º 14, na localidade de Andrinos, freguesia de Pousos, referente ao projecto 

de arquitectura para legalização de alteração e ampliação de um armazém e construção 

de muros de vedação, sito na Rua do Arraial, n.º 17, na localidade de Andrinos, 

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

como Espaço Urbano, Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade.  

O presente projecto tem como antecedente o processo de licenciamento n.º 

787/89. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/23, constante do 

respectivo processo (folha 90), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 
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555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, 

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no Código Civil e eventuais direitos de passagem, 

relativamente às propriedades confinantes; 

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

2.1. projectos de especialidade, nomeadamente: projecto de estabilidade, projecto de 

redes prediais de águas e esgotos aprovados pelos Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento. Esclarecer quanto à necessidade de apresentar projecto de 

climatização (Decreto-Lei n.º 79/2006, de 4 de Abril), projecto de comportamento 

térmico (Decreto-Lei n.º 80/2006, de 4 de Abril) e projecto de instalações telefónicas 

e telecomunicações, projecto eléctrico e/ou ficha electrotécnica; 

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

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.16. Processo de obras particulares n.º 343/09 –  Abel Amaral Paquim 

DLB N.º 1260/09 |  De ABEL AMARAL PAQUIM, residente na Travessa Vale das 

Aveias, lote 7, na localidade e freguesia de Parceiros, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de um anexo (alpendre) afecto a um edifício de habitação 

unifamiliar, sito no local supra mencionado e inserido no loteamento n.º 91/79, 

encontrando-se de acordo com o mesmo.  

 O presente processo tem ainda como antecedentes os processos 374/06 e 

955/92. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/23, constante do 

respectivo processo (folha 131), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

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

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

aplicáveis; 

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

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

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

de 4 de Setembro; 

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

artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, 

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

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

Municipal de Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

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

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

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

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

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

7.º requerer autorização de utilização no âmbito do processo n.º 374/06, nos termos do 

artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, 

de 4 de Setembro e do artigo 46.º do RMOUCL; 

8.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

9.º apresentar: 

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

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

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

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

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

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

operação urbanística; 

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

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 

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

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

f) alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), conforme disposto no 

artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro, de classe >= (estimativa folha 

77); 

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

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

recibo válido comprovativo do respectivo pagamento; 

h) Plano de Segurança e Saúde; 

i) Livro de obra, com menção do termo de abertura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.17. Processo de obras particulares n.º 362/09 –  Regina Carvalho Jorge Alves 

DLB N.º 1261/09 |  De REGINA CARVALHO JORGE ALVES, residente na Estrada da 

Estação, n.º 80, 1.º Direito, na localidade de Leiria-Gare, freguesia de Marrazes, 

referente ao projecto de arquitectura para alteração de uma fracção comercial com 
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mudança de uso para serviços de cabeleireira e estética, sita na Rua Estrada da Mata, 

n.º 17 – Fracção E, na localidade e freguesia de Marrazes. 

A fracção «E» foi licenciada para comércio através do processo de licenciamento 

inicial n.º 1083/02, tendo alvará de licença de utilização n.º 34/07 emitido em 

2007/01/22.  

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/23, constante do 

respectivo processo (folha 54), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no parecer emitido pela Autoridade de Saúde, o qual já é do 

conhecimento da requerente; 

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

Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Dezembro, relativamente à Segurança Contra 

Incêndios; 

3.º apresentar, no prazo de 6 meses, projectos de especialidade; 

4.º previamente à emissão da autorização de utilização, proceder a reposição das infra-

estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra; 

5.º caso pretenda publicidade exterior deverá ser requerido o respectivo licenciamento 

junto do Sector de Licenciamentos Diversos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise dos seguintes processos de pedido de i nformação  

1.2.1. Processo de pedido de informação n.º 29/08 –  Vitor Manuel Bernardes Dinis 

DLB N.º 1262/09 |  De VÍTOR MANUEL BERNARDES DINIS, residente na Urbanização 

da Barrosa, n.º 6, freguesia e concelho de Caldas da Rainha, referente ao pedido de 

informação prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício de habitação 

colectiva, sito na Rua das Flores, n.º 10, na localidade de S. Romão, freguesia de 

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

Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade, sujeitas a plano de pormenor. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/07/23, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo, ao abrigo do disposto no artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 

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

que não existe viabilidade para o proposto, dado que o projecto excede a área bruta de 

construção máxima, face à alínea a) do n.º 2 do artigo 93.º do Plano Director Municipal, 

dado que o projecto se insere numa zona urbanizável de baixa densidade sujeita a 

plano, cujo índice previsto é de 0.3. 
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Em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

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

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

de Setembro. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/23, e face ao 

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

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

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

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

indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou  que caso o projecto venha a ser reformulado face ao acima 

exposto, este carecerá ainda da emissão de parecer por parte da EDP Distribuição – 

Energia, SA. 

Deliberou ainda  dar conhecimento ao proprietário Senhor Herculano Dinis do 

teor da presente deliberação, no âmbito do disposto no n.º 4 do artigo 14.º do Decreto-

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise dos seguintes processos de participaçã o 

1.3.1. Processo de pedido de participação n.º 353/0 4 – Abílio de Sousa Domingues 

DLB N.º 1263/09 |  De ABÍLIO DE SOUSA DOMINGUES, residente na Rua dos 

Combatentes, n.º 50, na localidade de Casal da Quinta, freguesia de Milagres, referente 

à vistoria para verificação das condições de segurança de um barracão devoluto e em 

risco de ruir, sito na Rua dos Combatentes, na localidade de Casal da Quinta, freguesia 

de Milagres, propriedade do Senhor Manuel António Domingues (cabeça-de-casal da 

herança), residente na Rua Principal, n.º 466, na localidade de Casal da Quinta, 

freguesia de Milagres.  

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

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

Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/24, constantes 

do respectivo processo (folhas21 e 22), deliberou por  unanimidade  o seguinte: 

1.º ratificar o despacho proferido pela Senhora Vereadora em 2009/05/04, o qual 

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

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

Janeiro; 

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

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

n.º 60/07, de 4 de Setembro, e na alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 
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18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, para no prazo de 

sessenta dias proceder à execução das obras apontadas no Auto de Vistoria n.º 32/09, 

cujo conteúdo deverá ser transmitido ao dono do edifício; 

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

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

Janeiro), por se considerar urgente a decisão tomada, uma vez que as deficiências 

descritas no auto de vistoria acima referido, poderão pôr em causa as condições de 

segurança, de pessoas e bens que circulam na via pública. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.2. Processo de pedido de participação n.º 51/09  – Cristina Maria Ferreira 

DLB N.º 1264/09 |  De CRISTINA MARIA FERREIRA, com escritório na Rua do 

Município, Lote A, BLOCO B, 2.º Direito, na localidade e freguesia de Leiria, na 

qualidade de procuradora do Senhor Francisco José Ferreira e da sua mulher a 

Senhora Maria do Rosário da Conceição Maneta, do Senhor António José Candeias e 

da sua mulher a Senhora Albertina Jesus José, referente à vistoria para efeitos de 

verificação das condições de segurança de um edifício devoluto sito na Rua do Norte, 

entre os n.ºs 57 e 112, na localidade de Famalicão, freguesia de Cortes, propriedade 

dos herdeiros de José Francisco de Jesus José, cuja cabeça-de-casal é a Senhora 

Maria Madalena de Jesus José. 

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

efectuada em 2009/07/08 e a informação prestada pela Divisão Administrativa e de 

Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/27, constantes 

do respectivo processo (folhas 17, 18 e 19), deliberou por  unanimidade  o seguinte: 

1.º ratificar o despacho proferido pela Senhora Vereadora em 29/04/2009, o qual 

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

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

Janeiro; 

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

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

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

alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, de que devem dar cumprimento ao 

seguinte: 

2.1. obras de conservação e de execução imediata: 

2.1.1. impedir o acesso ao interior do edifício a pessoas não autorizadas para o efeito; 

2.1.2.estabilização da fachada principal bem como da cobertura; 

2.1.3. limpar o interior do edifício. 
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2.2. no prazo de quinze dias procederem à execução das obras de conservação 

necessárias à correcção das deficiências apontadas no Auto de Vistoria n.º 34/09, 

cujo conteúdo deverá ser transmitido aos donos do edifício, nomeadamente: 

2.2.1. paredes com juntas deficientes, o que condiciona a estabilidade do conjunto; 

2.2.2. o interior amplo do edifício encontra-se ao abandono, sendo que a vegetação 

espontânea ocupa a maior parte de área e cria uma considerável carga combustível; 

2.2.3. ripado da cobertura com patologias diversas e em risco de ruir; 

2.2.4. a cobertura existente está a ser suportada por sistemas de travamento, 

nomeadamente estacas em madeira, o que também não garante as condições de 

estabilidade da mesma; 

2.2.5. parte da cobertura do agora espaço amplo, foi retirada na água confinante 

com a via pública, o que agravou a segurança do local, nomeadamente no que se refere 

à exposição dos ripados e possível ruína; 

2.2.6. o acesso ao edifício, efectuado directamente a partir da via publica, não se 

encontra vedado, permitindo assim o acesso a qualquer transeunte; 

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

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

Janeiro), por se considerar urgente a decisão tomada, uma vez que as deficiências 

descritas no auto de vistoria acima referido, poderão pôr em causa as condições de 

segurança de confinantes e transeuntes que circulem na periferia ou imediações; 

4.º informar os proprietários do imóvel, de que: 

4.1. os eventuais danos causados a terceiros decorrentes do actual estado do edifício 

são da responsabilidade dos proprietários; 

4.2. a intervenção estrutural no imóvel carecerá de licença específica para o efeito, a 

ser emitida por estes serviços; 

4.3. as obras de conservação e execução imediata não deverão interferir no trânsito 

automóvel da Rua do Norte, devendo caso seja aplicável, solicitar licença de 

ocupação da via publica. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4. Análise dos seguintes processos de licenciamen to de combustíveis 

1.4.1. Processo de pedido de licenciamento de combu stíveis n.º 11/08 – Energias, 

Lda. 

DLB N.º 1265/09 |  De E.C.S - ENERGIAS, LDA., com sede social na Rua da Juventude, 

na localidade de Alcogulhe, freguesia de Azoia, referente ao pedido de aprovação do 

projecto para instalação de dois reservatórios enterrados para armazenagem de gases 

de petróleo liquefeito (GPL), com 2,5m3 cada, num total de 5m3, no Parque de 

Campismo do Pedrógão, freguesia de Coimbrão. 
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 A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/20 (Sector de 

Apoio Técnico aos Licenciamentos Especiais), constante do respectivo processo (folha 

37), e face ao disposto no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 267/02, de 26 de Novembro e na 

Portaria n.º 1188/03, de 10 de Outubro, deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto 

da instalação acima referida. 

Mais deliberou  que, após a conclusão da instalação em epígrafe, seja a 

requerente a solicitar vistoria final à mesma, devendo o respectivo requerimento ser 

acompanhado dos seguintes elementos: 

1.º os constantes no n.º 3, do artigo 18.º, da Portaria n.º 1188/2003, de 10 de Outubro, 

alterada pela Portaria n.º 1515/2007, de 30 de Novembro; 

2.º comprovativo de seguro de responsabilidade civil da entidade exploradora, nos 

termos do n.º 3 do artigo 17.º, da mesma Portaria, no montante mínimo de 

€1.000.000,00; 

3.º comprovativo do cumprimento com o artigo 18.º do Decreto-lei n.º 267/2002, de 26 

de Novembro, alterado pelo Decreto-lei n.º 31/2008, de 25 de Fevereiro, pelo Decreto-

lei n.º 389/2007, de 30 de Novembro e pelo Decreto-lei n.º 195/2008, de 6 de Outubro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5. Análise dos seguintes processos de loteamento 

1.5.1. Processo de loteamento n.º 118/79 – Almerind a Isabel Pereira Oliveira (e 

outro) 

DLB N.º 1266/09 |  De ALMERINDA ISABEL PEREIRA DE OLIVEIRA, residente na Rua 

de Santa Catarina n.º 112, na localidade de Pinheiria, freguesia de Santa Catarina da 

Serra, referente ao projecto de alteração aos lotes 1 e 2 do loteamento situado na Rua 

de Santa Catarina, na localidade e freguesia acima indicadas. 

As alterações consistem na cedência ao domínio público de 95 m² pela 

diminuição das áreas dos lotes 1 e 2.  

De acordo com os elementos constantes dos pedidos de licenciamento das 

edificações, cujas cópias se anexaram ao processo de loteamento (folhas 24 a 27 da 

pasta 2) o muro que delimita as propriedades foi construído pela Freguesia de Santa 

Catarina da Serra aquando do alargamento e pavimentação do arruamento confinante, 

tendo a requerente cedido uma faixa de terreno na frente dos dois lotes, pelo que o 

presente pedido visa apenas regularizar a situação. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/07/16, constante da pasta 2 (folha 23), ao abrigo 

do disposto no artigo 27.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  o seguinte: 
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1.º aceitar a cedência de terreno proposta pela requerente para integrar o domínio 

público municipal (95 m2 destinados a passeios); 

2.º aprovar o projecto de alteração requerido para os lotes 1 e 2, condicionado a 

requerer a emissão do aditamento ao alvará no prazo de um ano, apresentando para o 

efeito os seguintes elementos: 

2.1. cinco exemplares da planta de síntese aprovada e um exemplar em suporte 

digital; 

2.2. cinco exemplares da planta de cedências em suporte de papel e um exemplar em 

suporte digital; 

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

constem do processo não se mantenham válidas à data de entrada do 

requerimento a solicitar a emissão do aditamento ao alvará. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.2. Processo de loteamento n.º 52/81 – José Antó nio Coelho Mendes 

DLB N.º 1267/09 |  De MONIZ & RIBEIRO, LDA, com sede na Rua das Portelinhas n.º 5, 

em Loureira, freguesia de Santa Catarina da Serra, referente ao projecto de alteração 

ao lote 4 do loteamento situado em Pinhal do Bispo, freguesia de Parceiros. 

As alterações consistem na diminuição de um fogo e na definição de parâmetros 

urbanísticos não definidos no alvará de loteamento. 

Decorreu o prazo de notificação para pronúncia sem oposição escrita dos 

proprietários dos lotes constantes do alvará. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/07/15, constante da pasta 3 (folha 36 verso), ao 

abrigo do disposto no artigo 27.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 a alteração requerida para o lote 4, devendo a requerente solicitar no prazo de 

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

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

Conservatória do Registo Predial válida e actualizada, caso a que conste do processo 

não se mantenha válida à data da entrada do requerimento a solicitar a emissão do 

Aditamento ao Alvará. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.3. Processo de loteamento n.º 14/88 – Carlos Go mes Santos (e outros) 

DLB N.º 1268/09 |  De DANIEL RODRIGUES CARVALHO, residente na Rua Padre 

Miguel n.º 85, na localidade de Leiria Gare, freguesia de Marrazes, referente ao projecto 

de alteração ao lote 1A do loteamento situado em Sismaria, freguesia de Marrazes. 
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As alterações consistem no aumento das áreas de implantação e de construção 

em cave para arrumos e garagem e consequente aumento da área total de construção. 

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

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

177/01, de 4 de Junho, sem oposição. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/07/24, constante do respectivo processo (folha 

220), ao abrigo do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

por  unanimidade  aprovar as alterações requeridas para o lote 1A, devendo o 

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

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

suporte digital, bem como certidão da Conservatória do Registo Predial válida e 

actualizada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.4. Processo de loteamento n.º 5/92 – Nova Leiri a Imobiliária, S.A. 

DLB N.º 1269/09 |  De 3 DCAD, LDA, com sede na Rua de Peniche, Lote 24, rés-do--

chão, na Urbanização Nova Leiria, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

alteração ao lote 24 do loteamento situado em Almuinha Grande, freguesia de 

Marrazes. 

As alterações consistem na mudança de uso da fracção D de Comércio para 

Serviços. 

Decorreu o período de consulta pública, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 

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

4 de Setembro, sem oposição. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/07/24, constante da pasta 9 (folha 39), ao abrigo 

do disposto no artigo 27.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 as 

alterações requeridas para o lote 24 (fracção D), devendo a requerente solicitar no 

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

Planta de Síntese (Anexo I) em suporte de papel e um em suporte digital, devendo a 

mesma conter indicação da alteração, do uso, bem como certidão da Conservatória do 

Registo Predial válida e actualizada, caso a que conste do processo não se mantenha 

válida à data de entrada do requerimento a solicitar a emissão do Aditamento ao Alvará. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.5. Processo de loteamento n.º 23/92 – Carlos Al berto Pombeiro 
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DLB N.º 1270/09 |  De CARLOS ALBERTO POMBEIRO, residente na Rua das Videiras 

n.º 16, em Guimarota, freguesia de Leiria, referente ao projecto de alteração ao lote 2 

do loteamento situado em São Romão, freguesia de Pousos. 

As alterações consistem na mudança de uso da fracção B de Comércio para 

Comércio/Serviços. 

Decorreu o prazo de notificação para pronúncia sem oposição escrita dos 

proprietários dos lotes constantes do alvará. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/07/15, constante da pasta 2 (folha 31), ao abrigo 

do disposto no artigo 27.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 a 

alteração requerida para o lote 2 (fracção B), devendo o requerente solicitar no prazo de 

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

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

Conservatória do Registo Predial válida e actualizada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.6. Processo de loteamento n.º 18/97 – Afonso Fe rreira Silva Pereira (e outros) 

DLB N.º 1271/09 | De CARLOS FREIRE RIBEIRO, residente na Avenida General 

Humberto Delgado n.º 13, 2.º Esq., freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

alteração ao lote 3 do loteamento situado em Vale da Mona, freguesia de Parceiros. 

As alterações consistem na mudança do polígono de implantação do alpendre 

do lote 3 para a configuração inicial do loteamento. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/07/17, constante da pasta n.º 3 (folha 27), 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 pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, deliberou por  

unanimidade  aprovar a alteração requerida para o lote 3 (mudança do polígono de 

implantação do alpendre). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

1.5.7. Processo de loteamento n.º 20/03 – Maria Lur des Bertolo Pereira Fernandes 

DLB N.º 1272/09 |  De MARIA DE LURDES BERTOLO PEREIRA FERNANDES, 

residente na Estrada da Barosa 794, freguesia de Barosa, a solicitar uma operação de 

loteamento de uma propriedade situada no lugar de Carnide, da freguesia de Parceiros, 

acompanhado da informação prestada pela Secção de Apoio Administrativo à Divisão 

de Loteamentos do Departamento de Operações Urbanísticas comunicando que a 

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

estiveram na origem da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2005/11/17. 
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 A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que a requerente não se 

pronunciou, dentro do prazo estipulado para o efeito, quanto ao teor da notificação que 

lhe foi efectuada através do oficio n.º 22720 datado de 2005/12/09, ao abrigo do 

disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

deliberou por  unanimidade  indeferir a pretensão pelos motivos já referidos na 

deliberação tomada em reunião de 2005/11/17, abaixo transcritos:  

1.º a solução global do loteamento tem a coerência necessária para o seu 

funcionamento, no entanto, parte das construções propostas e parte da solução viária 

ocupam solo em REN, de acordo com a Planta de Delimitação do Aglomerado de Leiria; 

2.º o projecto deverá ser explicito (na Planta de Síntese) nomeadamente quanto ao uso 

de cada lote, cotas de soleira e número de fogos, devendo o projecto ser elaborado de 

acordo com a Portaria n.º 1110/01, de 19 de Setembro; 

3.º a soma de todas as áreas não resulta na área total do terreno; 

4.º o afastamento posterior da construção ao limite do lote 11 deverá cumprir com o 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

5.º o pedido de loteamento deverá ser requerido por todos os proprietários do terreno. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.6. Análise do processo de informação prévia de lo teamento n.º 3/07 – Maria João 

Macedo Oliveira Simões P. C. G. R. Magalhães (e out ros) 

DLB N.º 1273/09 |  De MARIA JOÃO DE MACEDO DE OLIVEIRA SIMÕES PEREIRA 

DA COSTA GUERRA RAPOSO MAGALHÃES (E OUTROS), residente na Avenida da 

República n.º 97, 2.º, em Lisboa, referente ao pedido de informação prévia sobre a 

possibilidade de lotear um terreno situado na Quinta de São Jorge, freguesia de Barosa, 

numa zona definida como área urbanizável de baixa densidade, sujeita a plano de 

pormenor, de acordo com a planta de delimitação do aglomerado de Leiria do PDM. 

De acordo com a informação prestada pela Divisão de Loteamentos em 

2009/07/03, pretende-se a constituição de 27 lotes destinados a habitação, comércio e 

serviços, verificando-se da análise do pedido o seguinte: 

1.º a pretensão encontra-se instruída com pareceres favoráveis (condicionados) das 

entidades consultadas. No entanto, de acordo com o parecer da EP – Estradas de 

Portugal (fls.103), as construções não cumprem com os afastamentos à Variante da 

Estrada Nacional 242, de acordo com o estabelecido na alínea c) do artigo 5.º do 

Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de Janeiro, e na alínea e) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-

Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro; 

2.º o estudo de viabilidade para o loteamento não cumpre com o Regulamento do Plano 

Director Municipal, relativamente ao índice de construção de baixa densidade, quanto 

ao número máximo de pisos e quanto ao número de lugares de estacionamento público; 
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3.º no pedido não se encontra definido o uso dos pisos abaixo da cota de soleira; 

4.º o estudo não é explícito quanto às áreas de cedência ao domínio público destinadas 

a equipamento e zonas verdes, bem como no que se refere ao número de fogos; 

5.º o terreno, de acordo com o definido no estudo, encontra-se abrangido por espécies 

arbóreas protegidas, nomeadamente o sobreiro, pelo que deverão ser acautelados os 

procedimentos necessários às áreas abrangidas pelas referidas espécies, de acordo 

com o estipulado no Decreto-Lei n.º 169/01, de 25 de Maio, e no Decreto-Lei n.º 155/04, 

de 30 de Junho; 

6.º sendo também ocupados terrenos vizinhos confinantes pela mesma ligação viária, 

deverão os requerentes apresentar autorização dos respectivos proprietários dos 

terrenos; 

7.º os dois parques infantis propostos deverão cumprir com o Decreto-Lei n.º 379/07, de 

27 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 119/09, de 19 de Maio, nomeadamente 

quanto aos afastamentos à via; 

8.º os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento propõem um faseamento do 

loteamento (2 fases) pela impossibilidade de abastecimento suficiente de água na Zona 

C, de acordo com o parecer constante das folhas 118 a 122 do processo. 

Alerta-se ainda para o facto da ligação viária a sul ocupar área de cedência ao 

domínio público, destinada a zona verde e estacionamento do loteamento confinante, 

pelo que se deixa o assunto à consideração da Câmara. 

Em face do exposto, a solução tal como se apresenta não é viável, podendo a 

mesma ser revista desde que reformulada de forma a acautelar os aspectos acima 

indicados e se encontre elaborada de acordo com a legislação de âmbito geral e 

municipal em vigor, nomeadamente com o 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, e respectivas 

Portarias, Plano Director Municipal e Regulamento Municipal de Operações 

Urbanísticas. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/07/03 e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 

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

Junho, deliberou por  unanimidade  manifestar a intenção de não viabilizar a solução 

apresentada, pelos motivos acima indicados, os quais deverão ser transmitidos à 

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

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

oferecer sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou  transmitir os conteúdos dos pareceres emitidos pelos Serviços 

da Câmara e pelas Entidades consultadas (folhas 106 a 116, 104, 99 a 101). 
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Deliberou ainda , no que respeita à proposta de ligação viária a Sul, deverá 

haver articulação com o Departamento de Obras Municipais para o seu eventual 

desenvolvimento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
��  Departamento de Obras Munic ipa is  

 

2.1. Processo n.º T 15/2009. Requalificação da EM 3 56, Troço que liga Maceirinha à 

Batalha  

DLB N.º 1274/09 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe 

acompanhado do relatório preliminar e final do Júri do Procedimento, com o resultado 

do Concurso Público realizado para a execução da referida empreitada. 

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

a referida empreitada nos termos do n.º 3 e 4 do artigo 124.º do Código dos Contratos 

Públicos ao concorrente CIVILVIAS, Construção e Vias, Lda., pelo valor €264.209,36 + 

IVA. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2. Processo n.º T 105/2008. Construção de bloco d e aulas na escola do 1.º ciclo 

na E.B. Correia Mateus, Pousos. Restituição de valo res à firma Paulo & Filhos, SA  

DLB N.º 1275/09 |  Presente pedido de PAULO & FILHOS, SA de restituição do preço 

pago pela aquisição do processo de concurso de construção de bloco de aulas na 

escola do 1.º ciclo na E.B. Correia Mateus, Pousos, conforme guia n.º 3765/09 de 

11/02/2009, no valor de €35,00 + IVA (o que perfaz o total de €42,00). 

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

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

do preço. 

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

devolução à empresa PAULO & FILHOS, S.A. do preço pago ao Município de Leiria 

pela disponibilização das peças do concurso, no valor de no valor de €35,00 + IVA. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.3. Processo n.º T 105/2008. Construção de bloco d e aulas na escola do 1.º ciclo 

na E.B. Correia Mateus, Pousos. Restituição de valo res à firma J. C. E. Sociedade 

de Construção Civil O. P., Lda. 

DLB N.º 1276/09 | Presente pedido de J.C.E. – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

E OBRAS PÚBLICAS, LDA., de restituição do preço pago pela aquisição do processo 

de concurso de construção de bloco de aulas na escola do 1.º ciclo na E.B. Correia 
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Mateus, Pousos, conforme guia n.º 4807/09 de 23/02/2009, no valor de €35,00 + IVA (o 

que perfaz o total de €42,00). 

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

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

do preço. 

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

devolução à J.C.E. – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, 

LDA. do preço pago ao Município de Leiria pela disponibilização das peças do 

concurso, no valor de no valor de €35,00 + IVA. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.4. Processo n.º T 27/2009. Pavimentação do troço da E.M. 532-6 de Agodim a 

Colmeias, Leiria. Lista de erros e omissões para ap rovação 

DLB N.º 1277/09 |  Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de uma informação do Júri do Procedimento, a propor a aprovação da 

lista de erros e omissões, nos temos e para os efeitos do disposto do artigo 61.º do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 

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

lista de erros e omissões, nos termos do artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 

de Janeiro e manter o preço base do concurso. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.5. Concurso público internacional para concepção,  construção e exploração de 

uma unidade de dimensão relevante, mediante a alien ação de parcelas de terreno, 

em regime de direito de superfície, pelo município de Leiria à entidade 

adjudicatária 

DLB N.º 1278/09 | Presente a informação n.º 145/2009, prestada pela Divisão Jurídica, 

relativa à análise da exposição/requerimento enviada pela concorrente «Chamartín 

Projectos, SGPS, SA», em 7 de Julho de 2009, após a notificação de adjudicação do 

objecto do concurso referido em epígrafe, do seguinte teor: 

«(…) I – A QUESTÃO  

Na situação em estudo, questionam-se os procedimentos a adoptar pela Câmara 

Municipal de Leiria, face aos argumentos apresentados pela concorrente “Chamartín 

Projectos, S.G.P.S., S.A.”, na sua exposição/requerimento datada de 7 de Julho de 

2009. 

II – DOS FACTOS  

No âmbito do concurso em epígrafe, a Câmara Municipal, em sua reunião de 23 de 

Junho de 2009, deliberou adjudicar à concorrente “Chamartín – Projectos, SGPS, S.A.” 

a concepção, financiamento, construção e exploração de uma Unidade Comercial de 

Dimensão Relevante, mediante a alienação de parcelas de terreno, em regime de 
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direito de superfície, pelo Município de Leiria (vide Deliberação n.º 0684/09), por 

considerar que os fundamentos por esta aduzidos em sede de audiência dos 

interessados, não se mostravam aptos a inverter o sentido da intenção por si 

manifestada, em deliberação de 28 de Abril de 2009. 

Na sequência da notificação do teor daquela deliberação aos concorrentes classificados 

em 2.º e 3.º lugares, a concorrente “Chamartín – Projectos, SGPS, S.A.” veio, através 

de exposição/requerimento, manifestar agora de forma inequívoca o seu desinteresse 

na adjudicação e, em consequência, reivindicar o direito à libertação da caução 

prestada como bid bond. 

III. DAS DECISÕES A TOMAR 

a) A caução, sendo aceite pela Câmara Municipal a desistência formal ao concurso em 

apreço, apresentada pela concorrente, deverá ser libertada nos termos dos pontos 11.3. 

e 11.4. do Programa do Concurso, quando ocorrer a decisão final relativa ao 

procedimento concursal, tal como sucedeu em relação à concorrente “Multi 

Development Portugal – Promotora Imobiliária S. A.”, com os fundamentos constantes 

da informação jurídica n.º 31/2009. 

b) As afirmações constantes do ponto 12. da exposição/requerimento, por total ausência 

de fundamento, face ao preceituado nos pontos 11.3. e 11.4. do Programa do 

Concurso, e pela sua natureza, encerram juízos de valor que ferem de forma definitiva o 

bom entendimento das partes na formação da relação contratual.  

c) A Câmara Municipal, caso venha a aceitar a desistência da concorrente, deve decidir 

quanto à adjudicação do objecto do concurso à concorrente classificada em 3.º lugar, 

“Multicenco – Estabelecimentos Comerciais, S. A.». 

Presente ainda a resposta da sociedade «Multicenco – Estabelecimentos 

Comerciais, S.A.», datada de 9 de Julho de 2009, onde manifesta a sua concordância 

com a posição sustentada pela Câmara Municipal de Leiria, no Concurso Público 

Internacional para concepção, financiamento, construção e exploração de uma Unidade 

Comercial de Dimensão Relevante, mediante a alienação de parcelas de terreno, em 

regime de direito de superfície, pelo Município de Leiria à entidade adjudicatária (ENT 

2009/15177). 

A Câmara, face à declaração da concorrente «Chamartín Projectos, SGPS,S.A.» 

de não aceitar para si a adjudicação em causa e concordando com o teor da informação 

jurídica n.º 145/2009, a qual passa a fazer parte integrante da presente deliberação, 

deliberou por maioria, com os votos de abstenção dos Senhores Vereadores Dr. Raul 

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

conforme declaração abaixo - informar a concorrente que a libertação da caução 

provisória entregue à entidade adjudicante nos termos da cláusula 11.1. do Programa 

de Concurso, prestada como bid bond, irá ter lugar quando ocorrer a decisão de 
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adjudicação final do procedimento concursal, atento o disposto na clausula 11.3. e 11.4. 

do mesmo documento. 

Mais deliberou , no uso da faculdade que lhe é conferida pelo disposto no ponto 

22.1., alínea b) do Programa do Concurso, a saber: «A entidade adjudicante não 

procederá à adjudicação (…) quando: o projecto e ou as condições oferecidas lhe não 

convenham» manifestar a intenção de não adjudicar o objecto do Concurso Público 

Internacional para concepção, financiamento, construção e exploração de uma Unidade 

Comercial de Dimensão Relevante, mediante a alienação de parcelas de terreno, em 

regime de direito de superfície, à concorrente «Multicenco – Estabelecimentos 

Comerciais, S.A», classificada em 3.º lugar, com 9,8 valores, por não lhe convir o 

projecto e as condições oferecidas por esta concorrente, tendo em conta os 

fundamentos das actas n.os 1 e 2 da Comissão de Análise das Propostas, as quais 

passam a fazer parte integrante da presente deliberação, e que a caracterizaram, em 

síntese, como: 

a) Sem relação com o rio. 

b) Uma mancha de construção na zona do Estádio, com inserção de circulação 

automóvel junto ao rio a jusante da Ponte do Arrabalde na margem esquerda 

interferindo directamente com áreas requalificadas no âmbito do Programa Polis, 

deslocando a Av. Maringá, aproximando-a do Marachão, perdendo-se o carácter 

pedonal daquele espaço. 

c) A manutenção da estrutura viária existente, aumentando a rotunda da fonte 

luminosa priva o peão da utilização de áreas funcionalmente essenciais nas 

relações dos espaços, sendo a sua desarticulação acentuada pela localização 

dos edifícios propostos. 

d) A perda de área pedonal pelo aumento da rotunda que cria uma enorme "ilha", 

não tem qualquer vantagem na ligação com o rio e na fruição do espaço, que 

objectivamente não é utilizável para além da segregação entre as áreas 

comerciais existentes e as propostas no projecto, descontinuidade que não 

permite uma relação entre a malha urbana existente e a proposta. 

e) As manchas construídas impõem-se nas malhas existentes com uma densidade 

construtiva excessiva junto ao estádio, que "corta" as transparências que este 

espaço cria entre a cidade e vale do Lis. 

f) A localização do Pavilhão Multiuso, pela sua dimensão e função isola-se do 

resto da cidade e não dialoga com a malha existente 

g) Apesar da manutenção dos enfiamentos visuais na ponte do Arrabalde e praça 

anexa, bem como do largo do Emigrante para o castelo, a Introdução de 

obstáculos visuais ao morro do castelo pela localização da UCDR, "corta" 

totalmente a relação visual do percurso junto ao rio com o morro do castelo. 
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h) A identidade e plasticidade arquitectónica das peças apresentadas têm valores 

autónomos que se perdem na relação com a envolvente. 

i) A proximidade do estádio com o edifício comercial provoca uma acentuada 

concentração de massas construídas, que a aparente desfragmentação da 

unidade comercial do lado da A. 25 de Abril, não consegue "resolver", pela 

dimensão e o impacto que esta tem como opção de projecto e de localização. 

j) A proximidade do Centro Comercial em zona de influência dos equipamentos 

desportivos cria possíveis incompatibilidades funcionais decorrentes das 

condições de segurança que envolvem os eventos desportivos de massas. A 

localização do edifício Multiusos segrega "objectivamente" a dinâmica comercial 

que a UCDR induz na restante malha da cidade, pela opção de proximidade à 

"baixa" comercial da cidade. 

k) Uma parte das implantações propostas para as edificações, de 

aproximadamente 12. 280m2 encontra-se nesta categoria de uso do solo 

condicionada por REN, em Zona Ameaçada por Cheias (cfr. artigo 10º do 

Regulamento do PDM de Leiria. 

l) Acresce que parte da implantação proposta para o edifício do Mercado 

Municipal, de aproximadamente 750m2, encontra-se em Zona Verde, 

condicionada por REN, de Máxima Infiltração. 

m) O enquadramento do artigo 51.º do Regulamento do PDM de Leiria exige a 

realização de planos municipais de escala superior para definição das 

características específicas da área, sendo que a alínea b) do n.º 2 deste artigo 

concretiza e limita as pretensões de edificabilidade. Actualmente não existe 

nenhum Plano de Pormenor ou Plano de Urbanização eficazes, encontrando-se 

em fase de elaboração o Plano de Urbanização para a cidade de Leiria. O n.º 3 

e o nº 4 do mesmo artigo 51.º referem-se a zonas verdes não condicionadas, 

não sendo passíveis de aplicação à situação em concreto.  

n) Só recorrendo ao procedimento de Interesse Público para ocupação ou exclusão 

de solos abrangidos por REN, seria possível a ocupação nestas zonas, 

encontrando-se sujeito aos pressupostos das disposições do Regulamento do 

PDM de Leiria referentes a esta matéria (art.º 51.º), muito exigentes quanto à 

edificabilidade e impermeabilização. 

o) A implantação proposta para o edifício do Mercado Municipal abrange, ainda, 

uma área residual de Zona Verde não condicionada. 

p) A implantação da maioria das edificações constante da proposta, 

aproximadamente 13.495m2, encontra-se também inserida no Limite do 

Perímetro de Rega do Vale do Lis. 

q) A área territorial intercalar entre estes dois limites actual e futuro do Perímetro 

de Rega, será de uso urbano, de equipamento, só após exclusão do 
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aproveitamento hidroagrícola do Vale do Lis, mediante parecer da entidade 

responsável.  

Por último, deliberou  notificar as concorrentes classificadas em 2.º e 3.º lugares, 

nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 101.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março, conjugado com o disposto nos artigos 100.º e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo, dispondo os mesmos do prazo de 10 dias úteis, contados 

da data em que forem notificados, para se pronunciarem sobre o teor da presente 

deliberação. 

Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista  sustentaram o seu sentido de 

voto em fundadas dúvidas jurídicas face à proposta de não adjudicação ao 3.º 

concorrente, face à aceitação da desistência dos 1.º e 2.º concorrentes, “por não lhe 

convir o projecto e as condições oferecidas por este concorrente”, factores que, em sua 

opinião deveriam ter sido considerados aquando da avaliação do mérito das propostas 

apresentadas, a que acresce o facto de ter sido aceite a respectiva caução o que pode 

ser assumido como proposta válida. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.6. Linha do Oeste, supressão de passagens de níve l no concelho de Leiria – 

supressão do PN Km 164 079 (ENT 12268/09). Parecer técnico de infra-estruturas 

viárias e trânsito do Departamento de Obras Municip ais 

DLB N.º 1279/09 | Presente o ofício n.º 800-A/09, da REFER, EP, acompanhado do 

estudo prévio e de uma informação dos serviços da Divisão de Infra-estruturas Viárias e 

de Trânsito do DOM, emitindo o parecer técnico sobre a supressão da PN Km 164+079, 

bem como da passagem superior ao Km 163+997.  

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

estudo prévio da supressão da PN Km 164+079, bem como da Passagem Superior ao 

Km 163+997 apresentado, condicionado no entanto, aos pareceres técnicos formulados 

nos pontos 1.1.1 e 1.2.1, respectivamente. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 

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

3.1.1. Relatório da actividade desenvolvida pelo Se ctor de Execução Fiscais 

durante o mês de Julho de 2009 

DLB N.º 1280/09  | Presente o relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais 

referente ao pretérito mês de Julho para conhecimento da Câmara Municipal: 
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ACTIVIDADE QUANTIDADE  VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

VALOR  VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

Instauração de novos 
PEF’ s 

 

146 
 

-67,04% 
 

6.625,42€ 
 

-73,85% 

SMAS 112 -72,07% 5.243,96 € -78,01% 

Mercados    31 -22,5% 1.339,75 € -9,02% 

Ocupação de via pública 3 50% 41,71€ 171,9% 

Tramitação de PEF’ s 314   1,62% - -  

Citação de executados 179 -35,14% -  - 

PEF’ s  activos 5.676 -3,47% 283.508,68 €  -2,68% 

SMAS (1997) 311 - 7.216,82 € - 

SMAS (2000 a 2005) 5.090 -3,05% 260.332,64 € -2,37% 

Mercados 192 -20% 8.493,68 € -16,03% 

Ocupação da via pública 52 4% 1.022,00 € -1,52% 

Publicidade 16 - 1.565,10 €  - 

Limpeza de terrenos 5 - 702,43 € -  

Danos no património munic. 3 - 3.623,66 € - 

Metrologia 2 - 32,77 €   - 

Diversos 3 - 399,58 € - 

PEF’ s extintos por 
pagamento 

 

315 
 

22,09% 
 

19.304,23€ 
 

 2,5% 

SMAS 257 9,36% 16.461,27 € -6,34% 

Mercados 57 147,82% 2.802,61 €  122,97% 

Ocupação de Via Pública 1 - 40,35 €  

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

 

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

3.2.1. XV Modificação ao Orçamento e às Grandes Opç ões do Plano. Ratificação 

DLB N.º 1281/09  | Presente a XV Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2009 que se consubstancia na 14.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 13.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 12.ª 

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

POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 

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

de abstenção dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Dr. António Ferreira e Dra. 

Lucinda Caleira, eleitos pelo Partido Socialista, ratificar o despacho da Senhora 

Presidente de 30 de Julho que autorizou a XV Modificação às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2009, com inscrições/reforços no montante de 

€566.000,00 e diminuições/anulações no montante de €578.000,00, e a XIV alteração 

ao Orçamento da Despesa para o presente ano de 2009, com inscrições/reforços e 

diminuições/anulações no montante de €583.000,00 cada, tal como proposto, de acordo 

com a alínea d) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  
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3.2.2. Pagamentos 

DLB N.º 1282/09  | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

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

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 

Presidente e pelo Senhor Vice-Presidente, no período de 21 de Julho a 3 de Agosto de 

2009, correspondente às Ordens de Pagamento Gerais n.ºs 6237, 6257 a 6259, 6305, 

6311 a 6313, 6362 a 6376, 6380, 6381, 6383 a 6405, às Ordens de Pagamento de 

Facturas n.ºs2566, 2568, 2569, 3644, 4528, 4544, 4653, 4919, 4921, 5649, 5701, 5707 

a 5709, 5712 a 5716, 5863, 5865, 5876, 5878, 5879, 5884, 5890, 5891, 5899, 5903 a 

5905, 5907, 5909, 5936, 5937, 5970, 5979, 5986, 6000, 6019 a 6031, 6036, 6039, 6053, 

6056, 6059 a 6062, 6072, 6077, 6108, 6118 a 6121, 6124, 6134, 6138, 6143, 6144, 

6146 a 6148, 6150 a 6156, 6158 a 6161, 6166 a 6172, 6175 a 6180, 6187, 6188, 6190 a 

6209, 6212 a 6215, 6219 a 6223, 6225 a 6233, 6235, 6236, 6247, 6248, 6250 a 6255, 

6277 a 6279, 6281 a 6289, 6291, 6293, 6295, 6297, 6299, 6308, 6309, 6314 a 6316, 

6319 a 6328, 6330 a 6347, 6349 a 6361, 6382, 6406 a 6414, 6419 a 6433, 6435 a 6478, 

6480 a 6506, 6508 a 6536, 6538 a 6548, 6550 a 6566, 6568 a 6575, 6577 a 6587, 6589, 

6592 a 6597, 6600, 6604 a 6620, 6628, 6629 e às Ordens de Pagamento de Tesouraria 

n.ºs 485 no valor total de €3.151.031,65. 

 

3.2.3. Resumos de Tesouraria 

DLB N.º 1283/09  | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 3 de Agosto de 

2009, apresentando um Total de Disponibilidades de €5.040.454,74, sendo de 

Operações Orçamentais €4.145.085,87 e de Operações Não Orçamentais €895.368,87, 

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

A Câmara tomou conhecimento.  

 

3.2.4. Hasta pública para adjudicação de arrendamen to de 2 quiosques, sitos na 

freguesia e concelho de Leiria 

DLB N.º 1284/09  | Presente a minuta do Regulamento de Hasta Pública para 

adjudicação do direito de arrendamento de 2 quiosques, sitos na freguesia e concelho 

de Leiria, dos quais o Município de Leiria é detentor por contrato de comodato 

celebrado em 2003/11/11 e proprietária a J. C. DECAUX PORTUGAL - MOBILIÁRIO 

URBANO E PUBLICIDADE, LDA, com o seguinte teor: 

MINUTA DO REGULAMENTO DE HASTA PÚBLICA PARA ADJUDICAÇÃO DO DIREITO DE 

ARRENDAMENTO DE 2 QUIOSQUES 

Artigo 1.º 

Objecto da adjudicação 

Constituem objecto da presente adjudicação o arrendamento dos seguintes imóveis: 



1559 (44)  

CMLeiria/Acta n.º 18, de 2009.08.04 

Im-DA-15-09_A0 

 

a) um quiosque instalado na Av. Marquês de Pombal, freguesia e concelho de 

Leiria, com a área de 3 m2; 

b) um quiosque instalado na Rua Vale de Lobos, freguesia e concelho de Leiria, 

com a área de 3 m2. 

Artigo 2.º 

Processo de Adjudicação 

1- O direito ao arrendamento de cada um dos quiosques será licitado em hasta pública, 

verbalmente, no dia e hora designados para o efeito. 

2 - O Município de Leiria adjudicará os direitos de arrendamento respectivos aos 

licitantes que oferecerem a renda de valor mais elevado. 

3 - Os adjudicatários do direito de arrendamento deverão pagar, no acto da 

arrematação, a importância correspondente à primeira renda, cumprindo-se os 

restantes pagamentos conforme convencionado no contrato de arrendamento. 

4 - O valor da primeira renda reverterá a favor do Município de Leiria em caso de 

desistência do adjudicatário. 

Artigo 3.º 

Local da realização da hasta pública 

A hasta pública terá lugar no dia 7 de Setembro de 2009, pelas 10 horas, no Salão 

Nobre do Edifício dos Paços do Concelho de Leiria, perante uma Comissão designada 

para o efeito.  

Artigo 4.º 

Candidaturas 

1 - Não é necessária a formalização antecipada da candidatura para admissão à hasta 

pública. 

2 - Todos os que estiverem interessados na adjudicação do direito de arrendamento 

têm que estar presentes na hasta pública ou fazerem-se representar por mandatário 

devidamente habilitado para o efeito, bem como deverão estar munidos, em qualquer 

dos casos, dos respectivos documentos de identificação, nomeadamente, bilhete de 

identidade e número de identificação fiscal, e certidão comercial devidamente 

actualizada para as pessoas colectivas.  

Artigo 5.º 

Licitação 

1 - A renda base de licitação é de €100,00 (cem euros) mensais.  

2 - As ofertas de licitação serão aceites por lanços múltiplos de € 5,00 (cinco euros), a 

partir da base de licitação. 

Artigo 6.º 

Natureza e duração do contrato de arrendamento 
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1 - Os contratos de arrendamento respectivos serão reduzidos a escrito e assinados em 

data a designar para o efeito, não podendo, contudo, ser ultrapassado o prazo de trinta 

dias a contar da data da adjudicação. 

2 - O prazo de arrendamento terá a duração de cinco anos. 

3 - Após a celebração do contrato de arrendamento, os quiosques terão, 

obrigatoriamente, de abrir no prazo de trinta dias. 

Caso este prazo não seja cumprido pelo arrendatário, o contrato de arrendamento 

caduca, não lhe sendo devida qualquer indemnização. 

Artigo 7.º 

Tipo de utilização 

1 - Os quiosques que o Município dá de arrendamento destinam-se, exclusivamente, à 

venda de jornais, revistas, tabaco, objectos utilitários e outros artigos de natureza 

similar. 

2 - É absolutamente interdita a preparação e confecção de alimentos e de bebidas nos 

quiosques arrendados. 

3 - Fica vedada qualquer alteração à actividade objecto do contrato de arrendamento 

celebrado. 

Artigo 8.º 

Pagamento da ocupação da via pública 

O pagamento da renda ao Município de Leiria não dispensa o pagamento da taxa anual 

de ocupação da via pública, prevista no Regulamento da Tabela das Taxas e Licenças 

em vigor para o concelho de Leiria. 

Artigo 9.º 

Informações 

As plantas de localização dos quiosques a arrendar estão disponíveis para consulta nos 

dias úteis e durante as horas normais de expediente no Sector de Património, no 

edifício dos Paços do Concelho.» 

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

minuta acima transcrita e autorizar a publicitação da hasta pública nos termos do 

disposto no artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

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

Mais deliberou designar a Comissão da Hasta Pública com a seguinte 

constituição:  

Presidente: Susana Paula Pimenta Margarido, Técnica Superior 

Vogais efectivos:  

1.º Márcio Artur Santos Serrano, Técnico Superior 

2.º Lurdes Graça Cruz Novo, Assistente Técnica 

Vogais suplentes: 

1.º Ana Sofia Sousa Marques Barrela, Técnica Superior 
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2.º Isabel Jesus Brito, Assistente Técnica 

O Presidente será substituído, na sua falta, pelo 1.º vogal efectivo.» 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.5. Aquisição de parcela de terreno para estação  elevatória de esgotos em A-

dos-Barbas, freguesia de Maceira (SMAS) 

DLB N.º 1285/09  | Presente o processo referente à aquisição de uma parcela de terreno 

destinada à implantação de uma estação elevatória em A-do-Barbas, freguesia de 

Maceira, remetido pelos SMAS (ENT. 13862/2009). 

 A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea f) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade  remeter ao Cartório Notarial o 

processo para celebração da escritura de compra e venda da parcela de terreno inscrita 

na matriz predial rústica sob o artigo 4459 e descrito na 2.ª Conservatória do Registo 

Predial com o n.º 12471, da freguesia de Maceira, a Manuel Coelho Januário e mulher 

Joaquina Rodrigues, residentes na Rua do Carreirinho, n.º 1, A-do-Barbas, Maceira, 

pelo valor €5.460,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta euros), quantia esta a suportar 

pelos SMAS.  

Mais deliberou  conceder poderes à Senhora Presidente para outorgar a 

competente escritura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 
��  Divisão Jur íd ica  

 

4.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão Jurídica 

4.1.1. Pedido de responsabilidade civil extracontra tual (ENT 2134/09) 

DLB N.º 1286/09  | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido 

em epígrafe, do qual consta a Informação n.º 1/2009 prestada, em 04.06.2009, pelo 

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

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

indeferimento daquele pedido, com fundamento na não verificação em concreto dos 

pressupostos legais de imputação ao Município de Leiria de responsabilidade civil 

extracontratual pela prática de factos ilícitos e culposos, conforme o disposto nos artigos 

7.º a 10.º da Lei n.º 67/2007, de 31.12., e nos termos abaixo transcritos: 

«(…) - a deterioração do pavimento da via municipal não se ficou a dever a 

qualquer intervenção material directa ou indirecta dos serviços municipais, desde logo 

porque foram adoptadas medidas concretas de reparação e conservação da via; 
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- não consta do processo qualquer elemento que nos permita concluir que os 

serviços da DCEVOA tenham tido conhecimento de que se tinha voltado a abrir o 

buraco no pavimento da via onde se deu o acidente, antes de para isso terem sido 

alertados pela PSP no dia da ocorrência do acidente; 

- a ausência de sinalização no local não se ficou a dever a incúria ou desleixo na 

actuação dos serviços municipais, uma vez que o pavimento da via fora reparado cerca 

de duas semanas antes da data do acidente e não seria de prever que, em tão curto 

espaço de tempo, voltasse a deteriorar-se e a carecer de intervenção. 

Deve, pois, excluir-se a verificação de um comportamento omissivo decorrente 

da violação das competências legalmente cometidas à Câmara Municipal no âmbito da 

conservação e sinalização das vias sob a sua jurisdição. 

A ilicitude e a culpa do Município de Leiria têm que ser aferidas pela actuação 

dos respectivos serviços atentas as respectivas disponibilidades de intervenção e o 

momento em que tiveram conhecimento da situação da via. Assim, não é igualmente 

possível afirmar que os danos invocados pela requerente devam ser atribuídos a um 

funcionamento anormal dos serviços, nos termos previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 7.º 

da Lei n.º 67/2007, porquanto, atendendo às circunstâncias do caso e a padrões médios 

de resultado, não era razoavelmente exigível aos serviços da DCEVOA a adopção de 

conduta diversa da que tiveram com vista evitar os danos produzidos ou quaisquer 

outros. Tais serviços agiram com a diligência e a prontidão a que estavam obrigados, no 

respeito pelos deveres de vigilância e cuidado das vias municipais e em cumprimento 

das regras de ordem técnica aplicáveis, sendo certo que a autarquia não tem que dispor 

de recursos técnicos, humanos e materiais que lhe permitam exercer uma vigilância e 

uma actuação permanentes sobre todas as vias públicas que se encontram sob a sua 

jurisdição. 

Nos termos expostos, nem a deterioração do pavimento da via municipal nem a 

ausência de sinalização do mesmo se ficaram a dever à falta de conservação da via ou 

ao funcionamento anormal dos serviços municipais responsáveis nessa matéria, o que 

significa que fica juridicamente excluída a existência de qualquer facto ilícito gerador 

dos danos sofridos pela requerente e que, a título de negligência e muito menos de 

dolo, pudesse ser imputado à vontade da entidade administrativa. 

E, não se verificando a existência de um facto gerador de responsabilidade cuja 

prática possa ser imputada ao Município de Leiria, não há, por mera lógica, que 

averiguar da existência de qualquer nexo de causalidade entre um tal facto (inexistente) 

e os danos cujo ressarcimento é pretendido pela sociedade “Notícias de Colmeias – 

Inforletra, Edição e Publicação de Jornais, Ld.ª”. 

(…) Assim sendo, o Município de Leiria não deverá assumir a obrigação de 

indemnizar a sociedade “Notícias de Colmeias – Inforletra, Edição e Publicação de 

Jornais, Ld.ª” pelos danos decorrentes do acidente de viação e que invoca no presente 
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procedimento, competindo à Câmara Municipal de Leiria decidir pelo indeferimento do 

pedido apresentado, após ter sido cumprida a formalidade de audiência dos 

interessados.» 

A Câmara, depois de analisar o processo e o teor da Informação n.º 1/2009 do 

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

apresentada e manifestar a intenção de indeferir o pedido de indemnização civil 

apresentado pela sociedade “Notícias de Colmeias – Inforletra, Edição e Publicação de 

Jornais, Ld.ª”. 

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

nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo, concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis para, querendo, 

se pronunciar por escrito quanto ao projecto de decisão final, informando-a do horário e 

do local para consulta do processo e remetendo-lhe cópia da presente deliberação e da 

informação técnica na qual a mesma se fundamenta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.2. Pedido de responsabilidade civil extracontra tual (ENT 3252/09) 

DLB N.º 1287/09  | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido 

em epígrafe, do qual consta a Informação n.º 2/2009 prestada, em 04.06.2009, pelo 

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

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

indeferimento daquele pedido, com fundamento na não verificação em concreto dos 

pressupostos legais de imputação ao Município de Leiria de responsabilidade civil 

extracontratual pela prática de factos ilícitos e culposos, conforme o disposto nos artigos 

7.º a 10.º da Lei n.º 67/2007, de 31.12., e nos termos abaixo transcritos: 

«(…) – a deterioração do pavimento da via municipal não se ficou a dever a 

qualquer intervenção material directa ou indirecta dos serviços municipais, desde logo 

porque foram adoptadas diversas e repetidas medidas concretas de reparação e 

conservação da via; 

- não consta do processo qualquer elemento que nos permita concluir que os 

serviços da DCEVOA tenham tido conhecimento de que se tinha voltado a abrir o 

buraco no pavimento da via onde se deu o acidente, antes de para isso terem sido 

alertados pela PSP no dia da ocorrência do acidente, tanto mais que tais serviços 

haviam procedido à reparação do pavimento apenas dois dias antes do acidente; 

- a ausência de sinalização no local também não se ficou a dever a incúria ou 

desleixo na actuação dos serviços municipais, uma vez que o pavimento da via fora 

reparado dois dias antes da data do acidente e não seria razoavelmente de prever que, 

em tão curto espaço de tempo, voltasse a deteriorar-se e a carecer de intervenção. 



1564 (49)  

CMLeiria/Acta n.º 18, de 2009.08.04 

Im-DA-15-09_A0 

 

Deve, pois, excluir-se a verificação de um comportamento omissivo decorrente 

da violação das competências legalmente cometidas à Câmara Municipal no âmbito da 

conservação e sinalização das vias sob a sua jurisdição. Antes se deve afirmar terem os 

serviços municipais actuado com a diligência, zelo e prontidão que lhes era exigível. A 

ilicitude e a culpa do Município de Leiria têm que ser aferidas pela actuação dos 

respectivos serviços atentas as respectivas disponibilidades de intervenção e o 

momento em que tiveram conhecimento da situação da via. Assim, não é sequer 

possível aventar que os danos invocados pela requerente devam ser atribuídos a um 

funcionamento anormal dos serviços, nos termos previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 7.º 

da Lei n.º 67/2007, porquanto, atendendo às circunstâncias do caso e a padrões médios 

de resultado, não era razoavelmente exigível aos serviços da DCEVOA a adopção de 

conduta diversa da que tiveram com vista evitar os danos produzidos ou quaisquer 

outros. Tais serviços agiram com a diligência e a prontidão a que estavam obrigados, no 

respeito pelos deveres de vigilância e cuidado das vias municipais e em cumprimento 

das regras de ordem técnica aplicáveis, sendo certo que a autarquia não tem que dispor 

de recursos técnicos, humanos e materiais que lhe permitam exercer uma vigilância e 

uma actuação permanentes sobre todas as vias públicas que se encontram sob a sua 

jurisdição. 

Nos termos expostos, nem a deterioração do pavimento da via municipal nem a 

ausência de sinalização do mesmo se ficaram a dever à falta de conservação da via ou 

ao funcionamento anormal dos serviços municipais responsáveis nessa matéria, o que 

significa que fica juridicamente excluída a existência de qualquer facto ilícito gerador 

dos danos sofridos pela requerente e que, a título de negligência e muito menos de 

dolo, pudesse ser imputado à vontade da entidade administrativa. 

E, não se verificando a existência de um facto gerador de responsabilidade cuja 

prática possa ser imputada ao Município de Leiria, não há, por mera lógica, que 

averiguar da existência de qualquer nexo de causalidade entre um tal facto (inexistente) 

e os danos cujo ressarcimento é pretendido pela sociedade “MF Pastelaria, Ld.ª”. 

(…) Assim sendo, o Município de Leiria não deverá assumir a obrigação de 

indemnizar os danos decorrentes do acidente de viação e invocados no presente 

procedimento, competindo à Câmara Municipal de Leiria decidir pelo indeferimento do 

pedido apresentado, após ter sido cumprida a formalidade de audiência dos 

interessados.» 

A Câmara, depois de analisar o processo e o teor da Informação n.º 2/2009 do 

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

apresentada e manifestar a intenção de indeferir o pedido de indemnização civil 

apresentado pela sociedade “MF Pastelaria, Ld.ª”. 

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

nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do 
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Procedimento Administrativo, concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis para, querendo, 

se pronunciar por escrito quanto ao projecto de decisão final, informando-o do horário e 

do local para consulta do processo e remetendo-lhe cópia da presente deliberação e da 

informação técnica na qual a mesma se fundamenta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
��  Divisão  de Comunicação,  Relações Públ icas e Cooper ação  

 

5.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão de Comunicação, 

Relações Públicas e Cooperação 

5.1.1. Bolsas de estudo a jovens de São Filipe para  o ano lectivo 2009/2010 

DLB N.º 1288/09  | A Câmara, na sua reunião ordinária de 16 de Setembro de 2008, 

deliberou atribuir quatro bolsas de estudo para o ano lectivo 2008/2009, a jovens de 

São Filipe, tendo o seu município indigitado Evandro Mendes Gomes, para o curso de 

“Animação Cultural”, Elson Guilherme Lopes Correia, para o curso de “Engenharia 

Civil”, Manuel Mendes da Graça Gonçalves, para o curso de “Contabilidade e Finanças” 

e Flávia Maria Pina Cardoso Cabral de Andrade, igualmente para o curso de 

“Contabilidade e Finanças”, a serem ministrados no Instituto Politécnico de Leiria. 

Não obstante esta decisão ter sido transmitida ao município de São Filipe em 

tempo oportuno, o facto é que numa interpretação errada da legislação entretanto 

entrada em vigor, a Câmara de São Filipe, na convicção de que as bolsas atribuídas 

pelo município de Leiria não se enquadravam nas exigências da Direcção-Geral de 

Formação e Qualificação de Quadros (DFQQ) afecta ao Ministério da Educação de 

Cabo Verde, deixou expirar o prazo da inscrição dos indigitados naquele departamento 

e, por tal motivo, não puderam frequentar o ensino superior no Instituto Politécnico de 

Leiria, tendo a atribuição das bolsas ficado suspensa naquele ano lectivo, sendo, 

contudo, assumido o compromisso, face à correspondência enviada em 7 de Novembro 

de 2008 pelo presidente da Câmara de São Filipe, que estas bolsas fossem garantidas 

a favor dos mesmos candidatos para o ano lectivo de 2009/2010. 

O valor individual de cada bolsa é de €4.000,00, perfazendo o valor de 

€16.000,00, a pagar em décimos a cada aluno de €400,00 de Outubro de 2009 a Julho 

de 2010. 

A verba a despender durante o ano de 2009, no valor de €4.800,00 tem a 

proposta de cabimento n.º 2910 de 2009-07-27, enquanto que a verba a despender no 

ano de 2010, no valor de €11.200,00 será englobada no orçamento da Câmara para 

aquele ano. 
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 A Câmara, após analisar o assunto, atendendo ao conteúdo da deliberação de 

16 de Setembro de 2008, deliberou por unanimidade  conceder, no âmbito do Acordo 

de Cooperação e Amizade existente com o município de São Filipe, da Ilha do Fogo, 

Cabo Verde, aos jovens Evandro Mendes Gomes, Elson Guilherme Lopes Correia, 

Manuel Mendes da Graça Gonçalves e Flávia Maria Pina Cardoso Cabral de Andrade, 

para frequentarem, respectivamente, no Instituto Politécnico de Leiria (Escola Superior 

de Educação e Ciências Sociais e Escola Superior de Tecnologia e Gestão) os cursos 

de “Animação Cultural”, “Engenharia Civil” e “Contabilidade e Finanças”, bolsas de 

estudo no valor individual de €4.000,00, perfazendo o valor de €16.000,00, a pagar em 

décimos de €400,00 a cada aluno, de Outubro de 2009 a Julho de 2010.                        

O valor implicado naquela despesa até ao final do ano corrente foi objecto da 

proposta de cabimento n.º 2910, 27 de Julho, correspondente à classificação do 

orçamental 11/040802. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.2. Intercâmbio entre a Escola Secundária Afonso  Lopes Vieira e o Kopernikus 

Gymnasium de Rheine 

DLB N.º 1289/09  | No âmbito da geminação existente entre Rheine e Leiria, nos últimos 

anos, têm-se realizado diversas acções quer em Leiria quer em Rheine, entre a Escola 

Secundária Afonso Lopes Vieira e o Kopernikus Gymnasium, com a participação de 

alunos dos 10.º, 11.º e 12.º anos. 

No início do ano lectivo 2009/2010 estão já agendados intercâmbios, 

deslocando-se a Rheine de 2 a 9 de Setembro uma turma da Escola Secundária Afonso 

Lopes Vieira, que, por sua vez, receberá de 14 a 21 de Outubro, uma turma do 

Kopernikus Gymnasium. 

Durante a estada dos alunos nas duas cidades, os respectivos municípios 

disponibilizam algum apoio logístico, tendo competido a cada um deles suportar os 

encargos correspondentes ao alojamento dos responsáveis por cada grupo, já que as 

despesas inerentes à alimentação são suportadas pelos estabelecimentos de ensino 

intervenientes no intercâmbio. 

Dado que o Prof. Alfred Franz, ex-reitor do Kopernikus Gymnasium e actual 

presidente da Associação de Amizade Rheine/Leiria, está indigitado, bem como a 

esposa, igualmente ex-professora no Kopernikus Gymnasium, para fazerem o 

acompanhamento da turma que se desloca a Portugal no período a que atrás se alude 

(14 a 21 de Outubro), propõe-se que esta Câmara, em conformidade com as acções 

anteriores, suporte as despesas do seu alojamento, que implica um dispêndio de 

€487,90. Foi feita a proposta de cabimento nº. 2963, de 2009-07-30. 
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A Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Cooperação Externa articulará 

com o Conselho Directivo da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira o apoio logístico a 

prestar no que concerne a transportes e de outras formalidades inerentes à estada. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, atendendo a que estas acções de 

intercâmbio se enquadram nos propósitos da geminação entre as duas cidades e face 

ao que tem sido tratado anteriormente, deliberou por unanimidade  suportar a despesa 

inerente ao alojamento dos acompanhantes da turma do Kopernikus Gymnasium que 

de 14 a 21 de Outubro desenvolve uma acção de intercâmbio com a Escola Secundário 

Afonso Lopes Vieira, no valor de €487,90, delegando na Divisão de Comunicação, 

Relações Públicas e Cooperação que providencie, de parceria com o Conselho 

Directivo da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, as formalidades inerentes ao 

desenvolvimento do programa, designadamente o apoio logístico em transporte, bem 

como nas restantes formalidades relacionadas com a estada. 

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

2963, de 30 de Julho, correspondente à classificação do Plano 2009 A 337, sendo a 

respectiva classificação orçamental a 0103/0602039999. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 

6.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Promoção do 

Desenvolvimento 

6.1.1. Publicidade (intenção de remoção) 

DLB N.º 1290/09  | No seguimento do processo de licenciamento de publicidade, foi o 

local de afixação visitado pelos Fiscais Municipais, tendo estes constatado que a 

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

 Assim, propôs-se que a Câmara deliberasse no sentido de ordenar a intenção 

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

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

e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, de acordo com o quadro seguinte: 

Registo Entidade Tipo de Publicidade Localização da 
Publicidade 

Ent. 09/247 Média Channel  Publicidade 
Exterior Unipessoal, Lda. 

Um painel de 8X3 mt. Ponte da Pedra, freguesia 
de Regueira de Pontes  

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

manifestar a intenção de ordenar a remoção da publicidade e respectivo suporte supra 

mencionado, em cumprimento do artigo 20.º, n.ºs 2 e 3 do Regulamento Municipal de 

Publicidade, uma vez que o mesmo está afixado e não se encontra licenciado.  
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O não cumprimento dentro do prazo fixado, implicará que seja a Câmara a 

promover a remoção do mesmo, sendo o infractor responsável pelo pagamento de 

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

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

termos e para os efeitos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.2. Publicidade (remoção – decisão final) 

DLB N.º 1291/09  | No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal a 

manifestar intenção de ordenar a remoção de publicidade afixada sem prévio 

licenciamento, foi o responsável notificado do teor dessa deliberação para exercer o 

direito de audição, nos termos dos art.º 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo.  

 Não o tendo feito, foi de novo presente o processo a seguir indicado, propondo-

se que a Câmara, ao abrigo do disposto no artigo 20.º, n.ºs 2, alínea a), 3, 4 e 5 do 

Regulamento Municipal de Publicidade delibere ordenar a remoção da publicidade 

afixada sem prévio licenciamento, pelo mesmo motivo constante da deliberação 

anterior: 

Registo Entidade 
responsável 

Delib. da 
int. de 

remoção 
(data) 

Data de 
visita ao 

local 

Tipo de 
Publicidade 

Localização 
da 

Publicidade 

Observ. 

Ent.08/27236 Comumspace, 
Lda. 

2009/05/26 2009/04/20 
(Fiscais 
Municipais) 

Um painel de 
4X3 mt. 

Estrada da 
Marinha 
Grande, em 
Leiria 

Não 
exerceu o 
direito de 
audição, 
após 
notificação 
da intenção 
de ordenar 
a remoção, 
pelo ofício 
nº 10219 
de 
2009/06/09. 

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

remoção da publicidade e respectivo suporte supra mencionado, no prazo de oito dias, 

em cumprimento do artigo 20.º, n.º 2, alínea a) e n.º 3 do Regulamento Municipal de 

Publicidade, pelos mesmos motivos constantes da anterior deliberação da intenção de 

ordenar a remoção, uma vez que se mantém afixado sem prévio licenciamento.  

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

promover a remoção do mesmo, sendo o infractor responsável pelo pagamento de 

todas as despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4 e 5 do citado artigo 20.º do mesmo 

Regulamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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6.1.3. Publicidade. Extinção de procedimento por in utilidade superveniente da 

decisão de remoção 

DLB N.º 1292/09  | Foram os presentes processos submetidos à reunião de Câmara 

para ser deliberado manifestar intenção de ordenar a remoção da publicidade afixada 

sem o licenciamento. No entanto, os mesmos não seguiram os procedimentos previstos 

no Regulamento Municipal de Publicidade, conforme motivos abaixo indicados. 

Assim, propôs-se que a Câmara alterasse 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, considerando extintos os processos abaixo indicados, uma vez que o 

objecto da decisão de remoção se tornou inútil: 

 A Câmara, 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. 

 

6.1.4. Publicidade. Anulação de guias de recebiment o 

DLB N.º 1293/09  | Tendo sido feitos pedidos para licenciamento de publicidade, e 

emitidos os respectivos documentos de recebimento, os quais não foram recebidos, 

propôs-se a sua anulação conforme mapa infra: 

Proc. 
Ent. 

Entidades Guias de 
Recebimento 

Montante 
(€) 

Motivos de Anulação 

Ent. 09/5352 Laurinda 
Pereira da 
Fonseca 

9064/09 298,45 O processo foi reanalisado, pelo que trata-se 
de um anúncio luminoso constituído por três 
elementos (um frontal e dois laterais). Foi 

Ent.08/11435 Ana Rita Órfão 
Ramos 

29172/08 
e 29173/08 
 

416,63 
e 180,28 
 

As taxas foram pagas pelas guias de 
recebimento nº 13994 e 13995, em 
2009/06/24, no mesmo montante. 

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

documentos de recebimento mencionados no mapa supra, conforme motivos 

invocados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.5. Licenças especiais de ruído. Ratificação de despacho 

DLB N.º 1294/09  | No seguimento de vários pedidos de licença especial de ruído, por 

ser urgente a tomada de decisão, face às datas pretendidas, foram os mesmos objecto 

Registo Entidade Responsável Deliberação da 
intenção de 

Remoção (Data) 

Observ.  

Ent. 2000/28515 Gualter Veiga de Morais, 
Lda. (Escola de Condução 
Morais) 

2009/04/28 A publicidade foi removida, 
conforme informação da 
Fiscalização de 2009/06/05 

Ent.2003/11814 Happy Fashion, Lda 2008/09/30 Foi de novo, pedido licenciamento, o 
qual foi deferido e emitido o Alvará 
n.º 53/09. 

Ent.2008/25328 Comumspace, Lda. 2009/03/17 A publicidade foi removida, 
conforme informação da 
Fiscalização de 2009/04/16 
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de despacho de deferimento conforme mapa infra, sujeito a ratificação da Câmara 

Municipal, nos termos do artigo 68.º, n.º 3 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro:  

 
Ent. 

 
Requerente 

 
Objecto do Pedido: 

Dias/ Evento/Local da Realização/ Horário 

 
Data do 

despacho 
sujeito a 

ratificação 

Ent. 
15068/09 

Desafios 
Urbanos, Lda. 

No dia 17 de Julho do corrente ano, para a realização de 
música ao vivo, a ter lugar no Bar, sito no Parque Municipal 
Ten. Cor. Jaime F. da Fonseca, Leiria, entre as 22:30horas e 
as 02.00 horas do dia seguinte. 

2009/07/16 
(Exmo. Sr. Vice- 
Presidente da 

Câmara) 

Ent. 
14248/09 

Israel Modesto 
Correia 

Nos dias 17/07 a 20/07 do corrente ano, para a realização do 
espectáculo de Circo, a ter lugar em Colmeia, freguesia de 
Monte Real, entre as 17.00 horas e as 23.45 horas. 

2009/07/17 
(Exmo. Sr. Vice- 
Presidente da 

Câmara) 

Ent. 
14667/09 

A Rocha 
Restaurante 
Bar, Lda. 

Nos dias 10, 11, 17, 18, 24, 25 e 31 de Julho do corrente ano, 
para a realização de música ao vivo, a ter lugar no 
estabelecimento denominado Restaurante A Rocha, sito na 
Rotunda da Rocha, Praia do Pedrógão, freguesia de 
Coimbrão, entre as 22:00 horas e as 03:00 horas do dia 
seguinte. 

2009/07/17 
(Exmo. Sr. Vice- 
Presidente da 

Câmara)  

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

os despachos acima mencionados a deferir os pedidos, conforme mapa supra, 

mediante a emissão das licenças especiais de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.6. Licença especial de ruído (ENT 16095/09) 

DLB N.º 1295/09  | Presente o requerimento de MARIA DE FÁTIMA MENDES DE 

JESUS, residente na Rua Mestre Canteiro João Ramos, Vila Facaia, Batalha, a solicitar 

licença especial de ruído, para a realização nos dias 18 e 19 de Julho do corrente ano, 

de música “DJ”, a ter lugar no Bar Forja, sito na Rua Principal, n.º 57, em Pocariça, 

Maceira, no horário compreendido entre as 22:30 horas e as 02:00 horas. 

Considerando que o pedido não foi apresentado no prazo previsto no artigo 15.º, 

n.º 2 do Regulamento Geral do Ruído aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

Janeiro, não tendo sido possível desenvolver a tramitação do processo atempadamente 

foi, por Despacho do Senhor Vice-Presidente de 2009/07/23, indeferido o pedido e 

determinado o arquivamento do processo. 

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

Despacho de 2009/07/23, do Senhor Vice-Presidente que indeferiu o pedido de licença 

especial de ruído, para os dias 18 e 19 de Julho do corrente ano, das 22:30 horas às 

02:00 horas e determinar o arquivamento do processo, uma vez que o pedido foi 

apresentado fora do prazo.  

 Por ser urgente a tomada de decisão fica dispensada da audiência de 

interessados ao abrigo do artigo 103.º, n.º 1, alínea a) do Código do Procedimento 

Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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6.1.7. Atribuição de lugar cativo n.º 239, do Merca do de venda por grosso do 

Falcão – Têxtil, Calçado e outros (ENT 15190/09) 

DLB N.º 1296/09  | Presente o requerimento de MANUEL CRUZ E SOUSA, residente na 

Rua Central, n.º 70, em Candeeira, Ribeirão, concelho de Vila Nova de Famalicão, a 

solicitar a atribuição do lugar cativo n.º 239, que se encontra vago, para venda de 

artigos de retrosaria, no Mercado de Venda por Grosso do Falcão. 

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

direito de ocupação do lugar cativo n.º 239 a Manuel Cruz e Sousa, uma vez que o 

requerente reúne os requisitos expressos no artigo 13.º do Regulamento do Mercado 

Falcão, na alteração aprovada pela Assembleia Municipal em 2003/04/17.  

A atribuição do lugar de venda é franca, não sujeitando o vendedor a qualquer 

outro pagamento para além da respectiva taxa mensal de ocupação, conforme foi 

aprovado pela Assembleia Municipal em sessão realizada em 23/02/2007, na alteração 

temporária do artigo 15.º, n.º 1.2 e 1.3 do regulamento do referido mercado, publicitada 

pelo edital n.º 47/2007 de 05/03/2007. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.8. Atribuição de lugares para exposição e venda  de artesanato na cidade de 

Leiria 

DLB N.º 1297/09  | No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal 

em 2009/05/12, rectificada pela deliberação de 2009/05/26 e do Edital n.º 72/2009, foi 

presente a informação do Sector de Licenciamentos Diversos, com o seguinte teor: 

«Tendo terminado o prazo de reclamação da Lista Provisória sem ter havido 

reclamações, é elaborada a lista definitiva de ordenação de inscritos ao abrigo do Edital 

N.º 72/2009, para atribuição de quatro lugares destinados à exposição/venda de 

artesanato, com ou sem manufactura, na cidade de Leiria, ordenada em função dos 

critérios de atribuição fixados no referido Edital: 

Atribuição de lugares N.º de 
ordem 

Nome candidato 

Bancas na Praça 
Rodrigues Lobo  

Bancas  no 
Jardim Luís de 

Camões  

1 Ana Lúcia Fazendeiro Duarte Calado  N.º 3 

2 Jorge Camilo Medina Varas  N.º 4 

3 Maria Noémia da Silva Cabecinhas N.º 1  

Nos termos do já citado Edital n.º 72/2009, propõe-se a atribuição, pela Câmara 

Municipal, das bancas acima referidas, para exposição/venda de artesanato nos locais 

indicados, as quais deverão constar no respectivo cartão de vendedor ambulante de 

que os candidatos são titulares. A Candidata N.º 3 deverá, no prazo de 30 dias, solicitar 

a emissão a seu favor do cartão de artesã e do cartão de vendedora ambulante». 

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

lugares a que correspondem as bancas n.ºs 1, na Praça Rodrigues Lobo, 3 e 4, no 
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Jardim Luís de Camões aos artesãos Maria Noémia da Silva Cabecinhas, Ana Lúcia 

Fazendeiro Duarte Calado e Jorge Camilo Medina Varas, respectivamente, para 

exposição e venda de artesanato. 

Mais deliberou  notificar a candidata Maria Noémia da Silva Cabecinhas para, 

no prazo de 30 dias, solicitar a emissão, a seu favor, do cartão de artesã e do cartão de 

vendedora ambulante. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
�������� Divisão  da Acção Educat iva Munic ipa l  

 

7.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão da Acção Social 

Educativa Municipal 

7.1.1. Associação de Pais de Campo Amarelo. Apoio 

DLB N.º 1298/09  | Presente proposta do seguinte teor: 

«Considerando o papel desempenhado pela Associação de Pais do Campo 

Amarelo enquanto entidade gestora dos programas da Componente de Apoio à Família; 

Considerando a participação activa desta Associação no projecto “Escola Aberta” da 

Touria, propõe-se a transferência de verba para a Associação de Pais de Campo 

Amarelo, de €877,62 (oitocentos e setenta e sete euros e sessenta e dois cêntimos), 

para comparticipar nas despesas com o almoço convívio integrado no dia “Escola 

Aberta”, realizado nas novas instalações da Escola do 1.º ciclo de Touria». 

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

conjugadas da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea e) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei 

n.º 159/99, de 14 de Setembro, com a alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade concordar com a proposta 

apresentada e transferir a verba de €877,62 (oitocentos e setenta e sete euros e 

sessenta e dois cêntimos), para a Associação de Pais de Campo Amarelo. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 2917, 

28 de Julho (Cód. Acção Orçamental 2009-A-38). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.2. Delegação de competências na Juntas de fregu esia. Aprovação de trabalhos 

a mais 

DLB N.º 1299/09  | Presentes em reunião de Câmara os pedidos de aprovação de 

trabalhos a mais em protocolos de delegação de competências em juntas de freguesia. 

O protocolo de delegação de competências é o instrumento pelo qual a Câmara 

Municipal delega na Junta de Freguesia competências que, legalmente, são suas. Este 
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documento contém, para além dos meios financeiros, humanos e técnicos a transferir, 

as regras do contrato, isto é, a obrigação de cada uma das partes. 

De acordo com o disposto na Cláusula Sexta, caso se torne indispensável 

proceder à execução de trabalhos a mais ou trabalhos não previstos na empreitada, os 

mesmos deverão ser sempre submetidos a aprovação pela Câmara Municipal, ficando o 

respectivo financiamento também assegurado por esta entidade, até ao limite permitido 

pela legislação em vigor. 

Verifica-se em todos estes casos que estamos na presença de equipamentos 

municipais que foram objecto de propostas de intervenção concertadas entre os 

serviços técnicos competentes da Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, antes do 

processo formal de delegação de competências. 

As intervenções decorreram com a presença assídua da fiscalização do 

Departamento de Obras Municipais e, no caso dos equipamentos escolares, com o 

apoio da Divisão de Planeamento e Gestão de Equipamentos Educativos. Os trabalhos 

a mais decorreram de intervenções urgentes e inadiáveis para garantir a prossecução 

dos objectivos inicialmente estipulados e de circunstâncias imprevistas.  

Deste modo propôs-se que sejam efectuados os pagamentos segundo o quadro 

anexo, no cumprimento do disposto na Cláusula Sexta do Protocolo de Delegação de 

Competências. 

Descrição Valor do 
Protocolo 

Valor dos 
Trabalhos a 

mais 

Rubrica Proposta 
de 

cabimento 

Obras de beneficiação JI da Loureira – 
Delegação de Competências na Freguesia de 
santa Catarina da Serra 

€ 125.000,00 € 19.468,37 2008 I 217 2923 

Beneficiação da EB1/JI de Vale Sumo e Olivais - 
Delegação de Competências na Freguesia de 
santa Catarina da Serra 

€ 65.000,00 € 1.392,81 2007 I 270 2924 

Beneficiação do JI de Milagres - Delegação de 
Competências na Freguesia de Milagres 

€ 50.000,00 € 7.735,36 2008 I 346 2925 

Beneficiação do JI de Riba D’Aves - Delegação 
de Competências na Freguesia de Ortigosa 

€ 20.000,00 € 441,42 2008 I 347 2926 

Beneficiação do EB1 de A-do Barbas - Delegação 
de Competências na Freguesia de Maceira 

€35.000,00 € 4.700,00 2008 I 223 2927 

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

o pagamento de trabalhos a mais, de acordo com o estipulado na Cláusula Sexta dos 

Protocolos de Delegação de Competências analisados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.3. Comparticipação financeira para a Junta de F reguesia de Milagres 

DLB N.º 1300/09  | Presente proposta do seguinte teor: 

«Considerando que o Jardim-de-Infância de Milagres foi alvo de uma 

intervenção profunda, nomeadamente no interior do edifício, por Delegação de 

Competências na Freguesia de Milagres; 

Considerando que durante alguns meses as crianças que frequentavam o 

Jardim-de-Infância de Milagres tiveram de se deslocar para um espaço alternativo; 
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Considerando que a Junta de Freguesia de Milagres cedeu, de modo a garantir 

a componente lectiva e respectiva componente de Apoio Familiar, nas instalações da 

Junta de Freguesia; 

Considerando que para garantir as condições para o normal funcionamento do JI 

de Milagres a Junta de freguesia necessitou de proceder a alguns melhoramentos, de 

que é exemplo a climatização do espaço; 

Considerando que este espaço ficará para o uso dos estabelecimentos de 

ensino dos Milagres, nomeadamente para a dinamização de actividades no âmbito da 

Componente de Apoio Familiar; 

Propôs-se a transferência de verba para a Freguesia de Milagres, de € 

16.500,00 (dezasseis mil e quinhentos), para fazer face a parte das despesas 

realizadas pela referida Junta de Freguesia».  

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

conjugadas da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea e) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei 

n.º 159/99, de 14 de Setembro, com a alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade concordar com a proposta 

apresentada e transferir a verba de € 16.500,00 (dezasseis mil e quinhentos), para a 

Freguesia de Milagres. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 2918, 

28 de Julho (Cód. Acção Orçamental 2008 I 346). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.4. Protocolo de Delegação de Competências. Educ ação. Freguesia de Maceira 

DLB N.º 1301/09  | Presente a minuta de Protocolo de Delegação de Competências a 

celebrar com Juntas de Freguesia, para execução das obras constantes do mapa 

abaixo transcrito: 

“CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

JUNTA DE FREGUESIA DE MACEIRA 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

OBJECTO : _____________________________________________________ 

Considerando ser convicção desta Câmara Municipal que as juntas de freguesia 

podem, localmente, garantir a prestação de inúmeros serviços de uma forma mais 

rápida e eficaz e com maior racionalização de custos. 

Considerando o que se dispõe no artigo 66.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

designadamente no n.º 1 desse artigo, que permite ser objecto de delegação para as 

juntas de freguesia qualquer das competências dos municípios. 

Considerando o que se dispõe no artigo 15.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, 

designadamente no n.º 2 desse artigo, que estabelece regras sobre o instrumento que 

concretiza a colaboração entre o município e a freguesia. 
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Verificando-se que a Junta de Freguesia de Maceira tem como prioridade a 

requalificação dos equipamentos educativos do seu território, é celebrado o presente 

protocolo entre a Câmara Municipal de Leiria, representada pela Sra. Presidente da 

Câmara, e a Junta de Freguesia de Maceira, representada pelo Sr. Presidente da Junta, 

para execução da obra «_________________________________», que se rege pelas 

cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objecto da Delegação de Competências 

Constitui objecto do presente protocolo a «_______________________________», a 

executar na Freguesia de Maceira.  

Cláusula Segunda 

Delegação de Competências 

A Câmara Municipal de Leiria delega na Junta de Freguesia de Maceira a competência 

para a realização da obra referida na cláusula primeira, a levar a efeito na (Freguesia de 

Maceira), assegurando o respectivo financiamento, no montante de € 140.000,00 (cento 

e quarenta mil euros). 

Cláusula Terceira 

Direitos e Obrigações das Partes Contratantes 

1 – Compete à Câmara Municipal de Leiria: 

a) Prestar apoio técnico à Junta de Freguesia de Maceira, sempre que esta o 

solicite, designadamente na execução do projecto e na fiscalização da obra; 

b) Visar os autos de medição, após a execução dos trabalhos; 

c) Processar a transferência para a Junta de Freguesia de Maceira da quantia 

acordada, nos termos da cláusula quarta. 

2 – No âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia de Maceira exercer 

os poderes que integram a sua qualidade de dono de obra, nomeadamente: 

a) Tomar as iniciativas e respeitar os procedimentos que decorrem dos regimes 

jurídicos de realização de despesas públicas e de empreitadas de obras públicas e, 

designadamente, a retenção de meio por cento para a Caixa Geral de Aposentações. 

b) A sua execução, de acordo com o projecto existente e com as indicações da 

Fiscalização. 

c) A afixação no local da obra de painel tipo, com a indicação do Dono da Obra, 

Entidade Financiadora, Objecto da Empreitada e Valor do Financiamento. 

Cláusula Quarta 

Transferências de verbas 

1 - As transferências de verbas da Câmara Municipal de Leiria para a Junta de 

Freguesia serão efectuadas mediante a apresentação dos autos de medição e das 

respectivas facturas da obra, confirmados por técnicos da Câmara Municipal de Leiria. 
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2 - Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá a Câmara Municipal 

autorizar a concessão de adiantamentos, na observância das disponibilidades 

orçamentais do momento. 

3 - Quaisquer alterações aos projectos e/ou planos de trabalho das obras terão que ser 

previamente aprovadas pela Câmara Municipal. A execução de obras que se afastem, 

sem motivo justificado, do caderno de encargos ou do programa de trabalhos, poderão 

levar ao não pagamento por parte da Câmara Municipal de Leiria. 

Cláusula Quinta 

Estrutura de Acompanhamento e Controlo 

A estrutura de acompanhamento e controlo de execução do protocolo será constituída 

pelos representantes do Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de 

Leiria e da Junta de Freguesia de Maceira. 

Cláusula Sexta 

Trabalhos a Mais 

Caso se torne indispensável proceder à execução de trabalhos a mais ou trabalhos não 

previstos na empreitada, os mesmos deverão ser sempre submetidos a aprovação da 

Câmara Municipal, ficando o respectivo financiamento também assegurado pelo 

Município, até ao limite permitido pela legislação em vigor. 

Cláusula Sétima 

Dúvidas e Omissões 

1 - As dúvidas de interpretação ou execução do protocolo, assim como as omissões que 

se torne necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as duas entidades. 

2 - Em tudo o que o presente protocolo for omisso, aplicar-se-á a legislação geral e 

específica. 

Cláusula Oitava 

Imposto do Selo 

O presente protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) 

do artigo 6.º do Código do Imposto do Selo. 

Anexo – Mapa Financeiro 

Freguesia Objecto do Protocolo Valor 
Protocolo 

GOP 2009 Proposta 
de 

Cabimento 

Maceira Beneficiação da EB1 e JI de Maceira Lis 140.000,00 € 2009-I-242 2928/2009 

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

do n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, da alínea c) do n.º 6 do 

artigo 64.º e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 66.º, ambos da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade aprovar a proposta de protocolo em 

epígrafe e submetê-la à Assembleia Municipal para aprovação. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 2928, 

de 29 de Julho (rubrica orçamental 2009-I-242). 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
��������  Departamento de Cul tura,  Desporto  e  Juventude 

 

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

8.1.1. Apoio à Associação Artística e Cultural Rosa s do Lis. Marchas Populares na 

Carreira 

DLB N.º 1302/09 | Presente a carta da Associação Artística e Cultural Rosas do Lis 

(ENT.14631/09), a solicitar apoio financeiro para a realização das Marchas Populares 

da Carreira, que decorreram no dia 19 de Julho. 

Reconhecendo o valor cultural destas iniciativas que enriquecem sempre o 

panorama cultural do Concelho, sendo de reconhecido interesse municipal, propôs-se a 

atribuição à Associação Artística e Cultural Rosas do Liz, de um apoio no valor de 

€750,00 (setecentos e cinquenta euros) para ajudar a custear as despesas com as 

Marchas da Carreira, utilizando para o efeito a verba prevista no Plano na Rubrica 

2009/A/255 – Outros Apoios. 

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

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

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

unanimidade atribuir à Associação Artística e Cultural Rosas do Liz, um apoio no valor 

de €750,00, para ajudar a custear as despesas com a realização das Marchas da 

Carreira.  

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

2943/09, 30 de Julho (rubrica orçamental 2009-I-242). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.2 Apoio à Freguesia de Bidoeira de Cima. Obras 

DLB N.º 1303/09  | Presente o pedido da Freguesia de Bidoeira de Cima 

(ENTFE.2009/3381), a solicitar apoio financeiro para as obras de requalificação da 

«Casa da Cova», cujo valor estimado para a primeira fase é de €30.000,00. 

Reconhecendo a importância de recuperar estas instalações que se encontram 

em avançado estado de degradação e que têm servido de apoio a diversas 

colectividades, nomeadamente como Escola de Música da Filarmónica e ATL nos 

meses de Verão e considerando que é de interesse municipal dotar as freguesias de 

condições especiais que permitam o incentivo à cultura e ao associativismo, propôs-se 

a atribuição à Freguesia de Bidoeira de Cima de um apoio no valor de €6.000,00 (seis 

mil euros), devendo ser apresentados os documentos de despesa referente às obras.  
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 Considerando a importância de manter instalações dignas e devidamente 

apetrechadas que permitam a realização de actividades culturais diversas e o interesse 

municipal reconhecido às instituições que propiciam estas iniciativas, ao abrigo do 

disposto na alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a 

Câmara deliberou por unanimidade  atribuir à Freguesia da Bidoeira de Cima, um 

apoio no valor de €6.000,00, para ajudar a custear as despesas com as obras de 

requalificação da «Casa da Cova», devendo proceder à apresentação de documentos 

comprovativos da despesa efectuada com a obra. 

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

2945/09, 30 de Julho (verba prevista no Plano para 2009, na Rubrica 2009/I/328 – 

Apoio a freguesias). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.3 Apoio à Freguesia de Santa Eufémia. Obras no Auditório 

DLB N.º 1304/09  | Presente, pela Divisão da Cultura e Gestão de Espaços Culturais, 

ofício da Junta de Freguesia de Santa Eufémia (ENT.09/17112), a solicitar apoio para a 

realização de obras no Auditório (ex – sede da Junta), onde são realizadas actividades 

com várias valências, nomeadamente eventos culturais e ocupação de tempos livres 

para as crianças da freguesia, assim como a aquisição de módulos de bancadas para 

os espectáculos de teatro promovidos pelo grupo local. As obras em questão consistem 

na construção de anexo contíguo ao auditório de modo a rentabilizar o espaço 

permitindo a coexistência do grupo de teatro (TASE) e as actividades com as escolas.  

Considerando que é de relevante interesse municipal dotar as freguesias de 

espaços dignos que permitam o incentivo à cultura e ao associativismo, propôs-se a 

atribuição à Freguesia de Santa Eufémia de um apoio no valor de €3.000,00 (três mil 

euros) para a construção dos anexos no edifício do seu Auditório e apoio à aquisição 

das bancadas.  

Há necessidade de apresentar os documentos de despesa referentes às obras. 

 Considerando a importância de manter instalações que permitem a realização 

de actividades culturais diversas, e de manifesto interesse municipal, ao abrigo do 

disposto na alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a 

Câmara deliberou por unanimidade  atribuir à Freguesia de Santa Eufémia, um apoio 

no valor de €3.000,00, para ajudar a custear as despesas com as obras no seu 

Auditório e os módulos de bancadas, apresentando os documentos necessários a fim 

de estar conforme as Normas de Controlo Interno. 

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

2961/09, 30 de Julho (verba prevista no Plano para 2009, na Rubrica 2009/I/328 – 

Apoio a freguesias). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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8.1.4 Apoio à Freguesia de Marrazes. Projecto de Ar quitectura e Especialidade do 

Museu Escolar de Marrazes 

DLB N.º 1305/09  | Presente o pedido da Freguesia de Marrazes (ENT.2009/9002), a 

solicitar apoio financeiro, tendo em conta os custos suportados com as adaptações 

necessárias dos projectos de arquitectura e especialidades referentes à candidatura do 

Museu Escolar apresentada pelo Município no âmbito do QREN. 

Considerando que a Junta de Freguesia se encontrava já com dificuldades 

financeiras para pagamento de compromissos assumidos e suportou ainda a despesa 

referida, propôs-se a atribuição à Freguesia de Marrazes de um apoio de €15.000,00 

(quinze mil euros), valor esse entregue contra a apresentação dos documentos de 

despesa relativos a estes trabalhos. 

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

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

na alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 

unanimidade  atribuir à Freguesia de Marrazes, a importância de €15.000,00, 

condicionado à apresentação dos documentos referidos na informação da Divisão da 

Cultura. 

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

2960/09, 30 de Julho (verba prevista no Plano para 2009, na Rubrica 2009/I/328 – 

Apoio a freguesias).  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.5 Apoio à Freguesia de Maceira. Obras na Biblio teca 

DLB N.º 1306/09  | Presente o pedido da Freguesia de Maceira (ENT.09/14257), a 

solicitar apoio financeiro para as obras de adaptação à futura Biblioteca de Maceira. 

Reconhecendo a importância de recuperar estas instalações que se encontram 

já em fase de acabamentos e considerando que é de interesse municipal dotar as 

freguesias de condições especiais que permitam o incentivo à leitura, propôs-se a 

atribuição à Freguesia de Maceira de uma verba de €60.000,00 (sessenta mil euros) 

para apoio às referidas obras, sendo necessário apresentar os documentos 

comprovativos da despesa efectuada com as obras.  

 Considerando a importância de recuperar instalações que propiciam a realização 

de actividades culturais pelas freguesias e o relevante interesse municipal no incentivo 

à leitura, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, a Câmara deliberou por unanimidade  atribuir à Freguesia de 

Maceira, um apoio no valor de €60.000,00, para ajudar a custear as despesas com as 

obras de adaptação para a futura Biblioteca, condicionado à apresentação dos 

documentos referidos na informação acima mencionada. 
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O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

2946/09, 31 de Julho (verba prevista no Plano para 2009, na Rubrica 2009/I/328 – 

Apoio a freguesias). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.6 Apoio à SAMB – Sociedade Artística e Musical da Bajouca. Obras 

DLB N.º 1307/09  | Presente a carta da SAMB – Sociedade Artística e Musical da 

Bajouca (ENT.11867/09) a solicitar apoio para as obras necessárias no edifício da sua 

sede que se encontra bastante degradado. Com o uso intenso, as instalações da escola 

primária da Marinha do Engenho que lhes serve de Sede têm vindo a deteriorar-se 

necessitando o mesmo de obras de manutenção urgentes que a Associação não tem 

meios financeiros para suportar. 

Atendendo ao exposto e, porque é uma das Associações bastante dinâmica, 

com escola de música e filarmónica, representando o Município sempre que solicitada e 

dado o relevante interesse municipal das iniciativas levadas a cabo por esta 

Associação, propôs-se a atribuição de um apoio no valor de €3.000,00 (três mil euros) 

para melhoramentos no edifício da sua sede, condicionados à apresentação do 

Relatório e Contas referentes a 2008 e Plano de Actividades e Orçamento previstos 

para 2009 e listagem de alunos da Escola de Música e dos documentos de despesa 

referentes às obras. 

 Considerando o interesse municipal reconhecido às iniciativas levadas a efeito 

por esta Associação e o seu valor cultural, 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, a Câmara deliberou por 

unanimidade atribuir à SAMB – Sociedade Artística e Musical da Bajouca, um apoio no 

valor de €3.000,00, para ajudar a custear as despesas com as obras de manutenção a 

levar a efeito na sua sede, devendo satisfazer as condições referidas na informação da 

DCGEC. 

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

2948/09, 30 de Julho (verba prevista no Plano para 2009, na Rubrica 2009/I/144 – 

Apoio a Organismos Promotores de Cultura – Apoio a Investimentos.) 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.7 Apoio à SAMP – Sociedade Artística e Musical dos Pousos. Obras  

DLB N.º 1308/09  | Presente a carta da SAMP – Sociedade Artística e Musical dos 

Pousos, a solicitar apoio para as obras na sede da Associação, consideradas de 

extrema importância para a sua Escola de Artes, no incentivo à cultura das camadas 

mais jovens, nomeadamente as actividades destinadas a bebés como as aulas de 

Berço e o Pinhal das Artes. 

Atendendo ao facto de ser uma das Associações mais activas do Concelho, 

representando o Município no País e no Estrangeiro sempre que solicitada e por esse 
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motivo, consideradas de elevado interesse municipal as suas iniciativas culturais, 

propôs-se a atribuição de um apoio no valor de €15.000,00 (quinze mil euros), 

condicionado à apresentação prévia do Relatório e Contas referentes a 2008 e Plano de 

Actividades e Orçamento previstos para 2009 e listagem de alunos, todos devidamente 

aprovados e assinados. Terão de ser apresentados os documentos de despesa 

referentes às obras. 

 Considerando o valor cultural desta instituição e o interesse municipal das suas 

iniciativas culturais, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou por unanimidade  atribuir à SAMP – 

Sociedade Artística e Musical dos Pousos, um apoio no valor de €15.000,00, para as 

obras na sua Sede, devendo satisfazer as condições referidas na informação da 

DCGEC. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 2950, 

30 de Julho (a verba prevista no Plano para 2009, na Rubrica 2009/I/144 Instalações e 

equipamentos). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.8 Apoio à SAMP – Sociedade Artística e Musical dos Pousos. Aquisição de 

piano 

DLB N.º 1309/09  | Presente a carta da SAMP – Sociedade Artística e Musical dos 

Pousos (ENT.08/27935) a solicitar apoio financeiro para a aquisição de um piano para a 

sua Escola de Música, de modo a possibilitar a continuação dos planos de educação e 

práticas artísticas a que esta Escola se propõe. 

Atendendo ao exposto e por se considerar de interesse municipal a continuação 

do ensino musical levado a efeito por esta instituição, propôs-se a atribuição à SAMP -

Sociedade Artística e Musical dos Pousos de um apoio no valor de €7.500,00 (sete mil e 

quinhentos euros) para a aquisição de um piano destinado à sua Escola de Música, 

condicionado à apresentação do Relatório e Contas referentes a 2008 e Plano de 

Actividades e Orçamento previstos para 2009, assim como a listagem de alunos, todos 

devidamente aprovados e assinados e à apresentação da factura referente à aquisição 

do piano. 

 Analisado o assunto e concordando com a informação prestada pela Divisão da 

Cultura e Gestão de Espaços Culturais, e 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, a Câmara deliberou por 

unanimidade atribuir à SAMP -Sociedade Artística e Musical dos Pousos, um apoio no 

valor de €7.500,00, para a aquisição de um piano para a sua Escola de Música, 

devendo satisfazer as condições referidas na informação da DCGEC. 
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O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 2949, 

de 30 de Julho (verba prevista no Plano para 2009, na Rubrica 2009/I/144 Instalações e 

equipamentos). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.9 Apoio à Associação Desportiva, Cultural e Rec reativa do Bairro dos Anjos 

DLB N.º 1310/09  | Presente carta da Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do 

Bairro dos Anjos (ENT.09/8483), a solicitar apoio financeiro para a realização de um 

vasto programa de animação cultural para 2009, por ocasião da celebração das suas 

Bodas de Prata. 

Assim, esta Associação levou a efeito, a Grande Noite de Fado Amador a 22 de 

Maio, a 3.ª Grande Noite dos Cantores de Leiria a 10 de Junho, a Noite de Talentos a 

11 de Junho e os Santos Populares e Marcha a 11, 12 e 13 de Junho. 

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a qualidade dos eventos por si 

realizados, que enriquecem sempre o panorama cultural da Cidade, considerados de 

elevado interesse municipal, propôs-se a atribuição à Associação Desportiva, Cultural e 

Recreativa do Bairro dos Anjos de um apoio no valor de €3.000,00 (três mil euros). 

 Analisado o assunto e concordando com a informação prestada pela Divisão da 

Cultura e Gestão de Espaços Culturais, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou por 

unanimidade atribuir à Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos 

Anjos, um apoio no valor de €3.000,00, para ajudar a custear as despesas com a 

organização dos eventos por ocasião das celebrações das suas Bodas de Prata.  

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 2959, 

de 30 de Julho (verba prevista no Plano na Rubrica 12/040701-A-255 – Apoio a 

Organismos Promotores de Cultura – Outros Apoios). 

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

votação deste ponto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.10 Apoio à Vertigem – Associação para a Promoçã o do Património 

DLB N.º 1311/09  | Presente uma informação da Divisão da Cultura e Gestão de 

Espaços Culturais, dando conhecimento da realização de uma actividade de tertúlia 

artística (pintura), que decorreu no dia 14 de Julho, levada a efeito no Moinho de Papel 

pela Vertigem - Associação para a Promoção do Património, que muito dinamizou e 

divulgou aquele espaço, junto da comunidade local e meio artístico.  

Considerando-se, por isso, de interesse municipal o evento em causa e 

atendendo ao facto da Associação lutar com dificuldades financeiras e se disponibilizar 

para realização de actividades culturais, sempre que é contactada pelo Município, 

propôs-se a atribuição à dita Associação de um apoio no valor de €150,00 (cento e 
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cinquenta euros) condicionado à apresentação prévia do NIB e Orçamento previsto para 

2009, devidamente aprovado e assinado e acta com indicação dos elementos que a 

representam financeiramente com respectivas identificações (BI, NIF e contactos).  

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

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

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

unanimidade  atribuir à Vertigem - Associação para a Promoção do Património, um 

apoio no valor de €150,00, condicionado à apresentação prévia de todos os 

documentos acima referidos.  

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

2951/09, de 30 de Julho (verba prevista no Plano para 2009, na Rubrica 2009/A/255 – 

Outros Apoios). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.11 Festival de Jazz da Alta Estremadura 

DLB N.º 1312/09  | Os Municípios de Leiria, Marinha Grande e Associação de 

Desenvolvimento e Cooperação Atlântida (ADCA), estão, pelo 10.º ano consecutivo, a 

organizar o Festival de Jazz da Alta Estremadura, como habitualmente sob a direcção 

artística de Pedro Moreira e executiva de Luís Hilário - ambos do Hot Clube de Portugal. 

O Festival realizar-se-á entre 16 e 26 de Outubro e contará com 6 concertos, 

sendo 3 em Leiria, todos de grupos internacionais e 3 na Marinha Grande, assim como 

um workshop de Jazz. 

Como tem acontecido nos anos anteriores, com resultados cada vez mais 

significativos, são objectivos deste Festival contribuir para o desenvolvimento musical 

da Região Centro, divulgar este género de música que está cada vez mais implantado 

em Portugal, a formação de novos públicos e jovens músicos e atracção de públicos 

dos mais variados pontos do país. 

No que concerne à formação de novos músicos, mantém-se a existência do 

workshop, destinado aos jovens dos concelhos de Leiria e Marinha Grande. 

O Festival está orçado em cerca de €60.000,00. 

Tem cabido à Associação a gestão das verbas para o Festival, a assinatura dos 

contratos com os grupos participantes, a definição da imagem gráfica e às Câmaras o 

pagamento dos encargos com as actividades previstas para cada concelho, o apoio 

logístico e os recursos humanos necessários. 

Assim, face ao exposto e, considerando o interesse municipal de que se reveste 

esta iniciativa, propôs-se a atribuição à Associação de Desenvolvimento e Cooperação 

Atlântida de uma verba de €35.000,00. 

 A Câmara, depois de analisar a informação prestada pela Divisão da Cultura e 

Gestão de Espaços Culturais sobre o Festival de Jazz da Alta Estremadura a ter lugar 
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entre 16 e 26 de Outubro em Leiria e na Marinha Grande, tendo em conta que são 

objectivos do mesmo contribuir para o desenvolvimento musical da Região Centro 

divulgar este género de música que está cada vez mais implantado em Portugal, a 

formação de novos públicos e jovens músicos e atracção de públicos dos mais variados 

pontos do país, considerando-se por isso, de interesse municipal, e de acordo com o 

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 a verba de €35.000,00 à Associação de 

Desenvolvimento e Cooperação Atlântida, para suporte das despesas a efectuar com os 

contratos dos grupos internacionais, alojamentos e alimentação dos grupos 

participantes, assim como as despesas com o pacote gráfico e da direcção artística do 

Festival. 

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

2942/09, de 30 de Julho (verba prevista no Plano para 2009, na Rubrica 

12/040701/A/233 - Festival de Jazz da Alta Estremadura). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.12 Apoio à Filarmónica de São Tiago de Marrazes . Obras 

DLB N.º 1313/09 | Presente a carta da Filarmónica de São Tiago de Marrazes 

(ENT.09/12041), a solicitar apoio para as obras necessárias no edifício sede, onde 

actualmente funciona a sua Escola de Música. 

Com o uso intenso ao longo dos seus 129 anos de existência, as instalações da 

escola embora tenham sofrido ao longo dos anos algumas obras de manutenção, 

necessitam de condições para o seu funcionamento e para a realização de actividades 

inerentes à prática musical com a dignidade que merecem. 

Atendendo ao exposto e por se considerar de interesse municipal a continuação 

do ensino musical levado a efeito nestas instalações, propôs-se a atribuição à 

Filarmónica de São Tiago de Marrazes de um apoio no valor de €3.000,00 (três mil 

euros) para melhoramentos no edifício da sua Escola de Música, condicionado a 

apresentação prévia do Relatório e Contas referentes a 2008 e Plano de Actividades e 

Orçamento previsto para 2009 e listagem de alunos, todos devidamente aprovados e 

assinados, devendo também ser apresentado documento comprovativo da despesa 

com as obras.  

 A Câmara, depois de analisar o assunto e reconhecendo o interesse municipal 

das actividades levadas a cabo por esta instituição, ao abrigo do disposto na alínea a) 

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

unanimidade  atribuir à Filarmónica de São Tiago de Marrazes, um apoio no valor de 

€3.000,00, para os melhoramentos a levar a efeito na sua Escola de Música, devendo 

satisfazer as condições referidas na informação da DCGEC. 
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O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

2944/09, de 30 de Julho (verba prevista no Plano para 2009, na Rubrica 2009/I/144 – 

Apoio a Organismos Promotores de Cultura – Apoio a Investimentos). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.13 Apoio ao Rancho Folclórico da Maceira. Obras  

DLB N.º 1314/09  | Presente carta do Rancho Folclórico da Maceira (ENT.09/16443), a 

solicitar apoio financeiro para a realização de obras de melhoramentos e restauros 

levados a efeito na sua Sede, dado que o edifício se encontrava bastante degradado.  

Atendendo ao exposto e, porque é um Rancho bastante activo do Concelho, 

considerando-se por esse motivo, de interesse municipal as iniciativas levadas a cabo 

pelo mesmo, propôs-se a atribuição de um apoio no valor de €1.500,00 (mil e 

quinhentos euros) para melhoramentos no edifício da sua sede, sendo necessário a 

apresentação do Relatório e Contas referentes a 2008 e Plano de Actividades e 

Orçamento para 2009 e os documentos de despesa referentes às obras. 

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

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

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

deliberou por unanimidade  atribuir ao Rancho Folclórico da Maceira, um apoio no 

valor de €1.500,00, para as obras de melhoramentos levadas a efeito na sua Sede, 

devendo satisfazer as condições referidas na informação da DCGEC. 

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

2952/09, de 30 de Julho (verba prevista no Plano para 2009, na Rubrica 2009/I/144 – 

Apoio a Organismos Promotores de Cultura – Apoio a Investimentos – Instalações e 

Equipamentos). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

8.1.14 Apoio ao Grupo de Musica Tradicional do Conc elho. 1.ª prestação 

DLB N.º 1315/09  | Tendo em conta os critérios de atribuição de apoios estabelecidos no 

Protocolo assinado entre a Câmara Municipal de Leiria e os Grupos de Música 

Tradicional do Concelho e, atendendo ao relevante papel cultural desempenhado pelos 

mesmos que se reveste de elevado interesse municipal propôs-se, de acordo com as 

regras previamente estabelecidas, a atribuição da 1.ª prestação de montante fixo do 

apoio anual aos Grupos de Música Tradicional do Concelho de Leiria, de acordo com o 

mapa abaixo indicado e condicionada à entrega de todos os documentos em falta por 

cada Grupo, de modo a que seja dado cumprimento às Normas de Controlo Interno:  

 
GRUPO 

1.ª PRESTAÇÃO  2009 
(40% de €20.000 em 

partes iguais) 

Associação Terra Nova € 1.600,00 

Grupo de Danças e Cantares de S. Romão € 1.600,00 
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Leiricanta – Grupo de Música Popular € 1.600,00 

Grupo de Música Popular “Tradições” – (pagamento ao Orfeão de Leiria) € 1.600,00 

Grupo de Cantares Pinhal D’El-Rei € 1.600,00 

TOTAL € 8.000,00 

 A Câmara, depois de analisar o assunto e, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro deliberou por unanimidade  

atribuir os apoios aos Grupos de Música Tradicional Portuguesa constantes do quadro 

referido no valor total de €8.000,00, condicionada à entrega de todos os documentos 

em falta, para cumprimento das Normas de Controlo Interno.   

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

2955/09, de 30 de Julho (verba prevista no Plano para 2009, na Rubrica 2009/A/249 – 

Apoio a Organismos Promotores de Cultura – Grupos de Música Tradicional 

Portuguesa). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.15 Apoio às Filarmónicas do Concelho de Leiria.  1.ª prestação 

DLB N.º 1316/09  | Tendo em conta os critérios de atribuição de apoios estabelecidos no 

Protocolo assinado entre a Câmara Municipal e a Associação de Filarmónicas do 

Concelho de Leiria e, atendendo ao relevante papel cultural desempenhado por estes 

agentes culturais que se reveste de elevado interesse municipal, propôs-se a atribuição 

da 1.ª prestação de montante fixo, do apoio anual às Filarmónicas do Concelho de 

Leiria, de acordo com o mapa abaixo indicado e condicionada à entrega de todos os 

documentos em falta por cada Filarmónica, de modo a que seja dado cumprimento às 

Normas de Controlo Interno: 

 
FILARMÓNICAS 

 

 
FREGUESIA 

1.ª prestação 
70% de 

€55.000,00  em 
partes iguais 

Sociedade Artística Musical 20 de Julho de Santa 
Margarida do Arrabal 

Arrabal €3.500,00 

Sociedade Filarmónica  
Senhor dos Aflitos do Soutocico 

 
Arrabal 

€3.500,00 

Associação Filarmónica Bidoeirense Bidoeira de Cima €3.500,00 

Sociedade Filarmónica de São Cristóvão Caranguejeira €3.500,00 

Sociedade Artística e Musical Cortesense Cortes €3.500,00 

Sociedade Filarmónica Maceirense do Concelho de 
Leiria 

Maceira €3.500,00 

Filarmónica de São Tiago de Marrazes Marrazes €3.500,00 

Filarmónica de Monte Redondo - Senhora da Piedade Monte Redondo €3.500,00 

Sociedade Artística Musical dos Pousos Pousos €3.500,00 

Sociedade Filarmónica do Sagrado Coração de Jesus e 
Maria 

Regueira de Pontes €3.500,00 

SAMB-Sociedade Artística e Musical da Bajouca Bajouca €3.500,00 

TOTAIS  €38.500,00 

 A Câmara, depois de analisar o assunto e, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro deliberou por unanimidade  
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atribuir os apoios às Filarmónicas constantes no quadro anexo no valor total de 

€38.500,00, condicionada à entrega de todos os documentos em falta, para 

cumprimento das Normas de Controlo Interno.   

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

2958/09, de 30 de Julho (verba prevista no Plano para 2009, na Rubrica 2009/A/246 – 

Apoio a Organismos Promotores de Cultura – Filarmónicas). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.16 Apoio aos Grupos Corais do Concelho de Leiri a. 1.ª prestação 

DLB N.º 1317/09  | Tendo em conta os critérios de atribuição de apoios estabelecidos no 

Protocolo assinado entre a Câmara Municipal de Leiria e os Grupos Corais do Concelho 

e, atendendo ao relevante papel cultural desempenhado por estes agentes culturais e 

ao elevado interesse municipal de que se reveste a sua existência e manutenção, 

propôs-se de acordo com as regras previamente estabelecidas, a atribuição da 1.ª 

prestação de montante fixo, do apoio anual aos Grupos Corais do Concelho de Leiria, 

de acordo com o mapa abaixo indicado e condicionada à entrega de todos os 

documentos em falta por cada Grupo, de modo a que seja dado cumprimento às 

Normas de Controlo Interno.  

GRUPO FREGUESIA 1.ª PRESTAÇÃO  
(40% de €20.000 em 

partes iguais) 

Grupo Coral “Anima Choralis” de Maceira Maceira € 615,00 

Grupo Corális Leiria € 615,00 

Grupo Coral Casa do Povo de Santa Catarina 
da Serra (pagam. à Casa do Povo de S.ª 
Catarina da Serra) 

Santa Catarina da Serra € 615,00 

Grupo Coral do Pessoal do Hospital de Santo 
André (pagam.à Casa do Pessoal do Hospital 
de St.º André) 

Leiria € 615,00 

Grupo Coral da SAMP (pagam. À Sociedade 
Artística e Musical dos Pousos) 

Pousos € 615,00 

Grupo Coral das Obras Sociais da Câmara 
Municipal de Leiria (pagam.à Obras Sociais do 
Pessoal da CML, Associação) 

Leiria € 615,00 

Grupo Coral do Arrabal Arrabal € 615,00 

Grupo Coral do Ateneu Desportivo de Leiria 
(pagam. à Ateneu Desportivo de Leiria) 

Leiria € 615,00 

Grupo Cantábilis da CGD (pagam. aos 
Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos) 

Leiria € 615,00 

Grupo Coral Regional “Verde Pyno” Marrazes € 615,00 

Adesbachorus (pagam. À  ADESBA -
Associação Desenvolvimento e Bem Estar 
Social da Freguesia da Barreira) 

Barreira € 615,00 

Corais do Orfeão de Leiria (pagam. à Orfeão 
de Leiria) 

Leiria € 615,00 

Grupo Coral Ninfas do Lis (pagam. à Serena 
Harmonia – Associação Musical) 

Leiria € 615,00 

TOTAIS  €7.995,00 
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 A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro deliberou por unanimidade  

atribuir os apoios aos grupos corais constantes do quadro anexo, no valor total de 

€7.995,00, condicionado à entrega de todos os documentos em falta, tendo em vista o 

cumprimento das Normas de Controlo Interno.   

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

2954/09, de 30 de Julho (verba prevista no Plano para 2009, na Rubrica 2009/A/247 – 

Apoio a Organismos Promotores de Cultura – Grupos Corais). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.17 Apoio aos Ranchos Folclóricos do Concelho de  Leiria. 1.ª prestação 

DLB N.º 1318/09  | Tendo em conta os critérios de atribuição de apoios estabelecidos no 

Protocolo assinado entre a Câmara Municipal de Leiria e a Associação de Ranchos da 

Região de Leiria, e atendendo ao relevante papel cultural desempenhado por estes 

agentes culturais na divulgação dos usos e costumes de Leiria e sua Região, sempre de 

elevado interesse municipal propôs-se, de acordo com os critérios previamente 

estabelecidos no referido protocolo, a atribuição da 1.ª prestação de montante fixo, do 

apoio anual aos Ranchos Folclóricos do Concelho de Leiria, de acordo com o mapa 

abaixo indicado, e condicionada à entrega de todos os documentos em falta por cada 

Grupo, de modo a que seja dado cumprimento às Normas de Controlo Interno.  

RANCHOS FOLCLÓRICOS DO CONCELHO DE LEIRIA 

GRUPO FREGUESIA 1.ª prestação (€) 

Rancho Folclórico do Freixial Arrabal 1.500,00 

Rancho Folclórico” Rosas da Primavera” - Vale do Horto Azoia 1.500,00 

Rancho Folclórico “Grupo Alegre e Unido” (pagam. a Grupo 
Alegre e Unido – Bajouca) 

Bajouca 1.500,00 

Rancho Folclórico da Barreira (pagam. a BARDEC – Barreira 
Associação Recreio Desporto e Cultura) 

Barreira 1.500,00 

Rancho Folclórico “As Tecedeiras” Bidoeira de Cima 1.500,00 

Rancho Folclórico Típico da Boavista Boavista 
 

1.000,00 

Rancho Folclórico dos Soutos (pagam. a Associação Cultural 
e Recreativa dos Soutos) 

Caranguejeira 1.500,00 

Rancho Folclórico do Vale da Rosa Caranguejeira 1.000,00 

Rancho Folclórico “Rosas do Lis” (pagam. a Associação 
Artística e Cultural Rosas do Lis) 

Carreira 1.000,00 

Rancho Folclórico  do Coimbrão Flores do Verde Pinho  Coimbrão 1.500,00 

Rancho Folclórico de Santa Maria de Famalicão (pagam. a 
Grupo Desportivo e Recreativo de Famalicão) 

Cortes 
 

1.000,00 

Rancho Folclórico da Região de Leiria Leiria 1.500,00 

Rancho Folclórico “As Pinhoeiras” (pagam. a Centro Popular 
Recreativo de A-do-Barbas) 

Maceira 1.500,00 

Rancho Folclórico da Costa Maceira 1.500,00 

Rancho Folclórico da Maceira  Maceira 1.500,00 

Rancho Folclórico - Roda Viva Telheiro - Maceira 1.500,00 

Rancho Típico Pinheirense  Marrazes 1.000,00 

Rancho Folclórico “Os Malmequeres” – Mata dos Milagres 
(pagam. a Associação Desportiva e Recreativa da Mata) 

Milagres 1.000,00 
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Rancho Folclórico e Etnográfico da Mata Milagres 1.500,00 
 

Rancho Folclórico Rosas da Alegria de Sismaria Monte Redondo 1.500,00 
 

Rancho Folclórico Estrelas das Várzeas Monte Real 1.000,00 

Rancho Folclórico Flores do Campo (pagam. a ACDR do 
Casal da Quinta) 

Milagres 1.000,00 

Rancho Folclórico Flores da Primavera Ortigosa 1.000,00 

Rancho Folclórico dos Parceiros (pagam. ao Grupo 
Desportivo e Recreativo de Parceiros) 

Parceiros 1.500,00 

Rancho Folclórico de S. Guilherme Santa Catarina da 
Serra 

1.500,00 

Rancho Folclórico Juventude Amiga de Conqueiros Souto da Carpalhosa 1.500,00 

Rancho Folclórico e Etnográfico do Souto da Carpalhosa Souto da Carpalhosa 1.500,00 

Rancho Folclórico Vale do Lis – Barreiros (pagam. à 
Associação Desportiva e Recreativa de Barreiros) 

Amor 1.000,00 

Total 37.000,00 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

atribuir aos Ranchos Folclóricos do concelho de Leiria os apoios constantes do quadro 

acima indicado, no valor total de €37.000,00, condicionada à entrega de todos os 

documentos em falta, para cumprimento das Normas de Controlo Interno. 

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

2957/09, de 30 de Julho (verba prevista no Plano para 2009, na Rubrica 2009/A/251 – 

Apoio a Organismos Promotores de Cultura – Ranchos Folclóricos). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
��  Divisão do Desporto e  Juventude  

 

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

Juventude 

9.1.1 Go Away – Verão 2009. Pedido de apoio (ENT 12 927/09) 

DLB N.º 1319/09  | Presente, pela Senhora Presidente, documento da Associação de 

Solidariedade Académico de Leiria (Entfe.09/12927), a solicitar apoio para a 

organização de Campos de Férias Residenciais. 

Considerando que a realização de Campos de Férias Residenciais, na Praia do 

Pedrógão, contribuirá para a sua animação, motivando os jovens a frequentar, noutras 

ocasiões, o Parque de Campismo e a Praia do Pedrógão, únicos no Concelho de Leiria. 

 Considerando que foi efectuado, pela Divisão de Acção Social e Família, um 

trabalho de identificação de crianças e jovens socialmente desfavorecidas para a sua 

eventual inclusão nos Campos de Férias Residenciais a decorrer na Praia do Pedrógão. 
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 Considerando que um apoio a atribuir pelo Município de Leiria para a realização 

destes Campos terá, sempre, como objectivo fundamental, proporcionar, a jovens 

socialmente desfavorecidos, com idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos, uma 

saudável ocupação de tempos livres, promovendo o convívio com outros jovens 

pertencentes a outras esferas sociais.  

 Considerando que o montante total relativamente à participação de cada jovem 

equivale a €145,00 (cento e quarenta e cinco euros) por Campo de Férias Residencial e 

que no âmbito do Programa «Férias em Movimento», o Instituto Português da 

Juventude assume parte dos encargos inerentes à participação de cada jovem, 

designadamente, €10,00 (dez euros) por dia, o que equivale a €70,00 (setenta euros) 

por participante em cada Campo de Férias Residencial. 

 Propôs a Senhora Presidente, no sentido de fazer face às despesas não 

cobertas pelo Instituto Português da Juventude através do Programa «Férias em 

Movimento», a atribuição de um subsídio à Associação de Solidariedade Académico de 

Leiria, no valor máximo de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), concedido em função do 

número de jovens identificados e seleccionados pela Divisão de Acção Social e Família. 

Os jovens poderão ser integrados em sete turnos (5 a 11 de Julho, 12 a 18 de Julho, 19 

a 25 de Julho, 26 de Julho a 1 de Agosto, 2 a 8 de Agosto, 9 a 15 de Agosto e 16 a 22 

de Agosto), correspondendo o valor máximo referido à inclusão de 20 jovens (€75,00 

(setenta e cinco euros)/jovem).  

 Mais propôs o condicionamento da atribuição do apoio à apresentação de 

relatório de actividade, após a realização do último turno, de onde deverá constar a 

listagem nominal dos jovens, identificados e seleccionados pela Divisão de Acção 

Social e Família, que foram incluídos nos sete turnos. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 

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

Associação de Solidariedade Académico de Leiria, no sentido de fazer face às 

despesas não cobertas pelo Instituto Português da Juventude através do Programa 

«Férias em Movimento», um subsídio no valor máximo de €1.500,00 (mil e quinhentos 

euros), concedido em função do número de jovens identificados e seleccionados pela 

Divisão de Acção Social e Família. O jovens poderão ser integrados em sete turnos (5 a 

11 de Julho, 12 a 18 de Julho, 19 a 25 de Julho, 26 de Julho a 1 de Agosto, 2 a 8 de 

Agosto, 9 a 15 de Agosto e 16 a 22 de Agosto), correspondendo o valor máximo 

referido à inclusão de 20 jovens (€75,00 (setenta e cinco euros)/jovem). 

 Mais deliberou que o apoio ficasse condicionado à apresentação de relatório de 

actividade, após a realização do último turno, onde deverá constar a listagem nominal 

dos jovens, identificados e seleccionados pela Divisão de Acção Social e Família, que 

foram incluídos nos sete turnos. 
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 O apoio a atribuir no âmbito do Go Away – Verão está em conformidade com o 

Plano de Actividades para 2009, Código de Classificação Económica 12/040701 

(código/ ano/ tipo/ n.º de projecto acção – 010203/ 2009/ A/ 276), e foi objecto de 

proposta de cabimento n.º 2723/09, de 3 de Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.1.2 Apoio ao Centro Internacional de Ténis de Lei ria para a realização do «XV 

Internacional Júnior de Leiria» 

DLB N.º 1320/09  | Retirado. 

 

9.1.3 Apoio à realização do «XV Torneio de Lançamen tos da Juventude 

Vidigalense». Ratificação de despacho 

DLB N.º 1321/09  | Presente a carta da Juventude Vidigalense (ENT. n.º 09/15627, de 

14 de Julho) a solicitar apoio para a realização do evento em epígrafe, a decorrer no 

Centro Nacional de Lançamentos de Leiria, nos dias 1 e 2 de Agosto de 2009. 

Considerando a evolução quantitativa e qualitativa dos atletas participantes 

nesta competição de elevado nível nacional; 

Considerando que dos cerca de 400 atletas esperados nas três jornadas do 

Torneio, este conta com a presença de atletas com resultados desportivos de 

excelência, de renome nacional e internacional, designadamente atletas olímpicos, 

representantes dos melhores Clubes portugueses, bem como atletas espanhóis, suecos 

e cubanos. 

Propôs, por isso, a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, a atribuição de 

um apoio financeiro no valor total de €5.000,00 (cinco mil euros), para fazer face às 

despesas com alimentação e alojamento dos participantes, bem como com a promoção 

do evento. 

Face ao exposto, foi proferido despacho pela Senhora Presidente da Câmara em 

30 de Julho de 2008, relativo à autorização da atribuição do apoio financeiro 

supracitado à Juventude Vidigalense. 

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

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

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

18 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, deliberou por unanimidade  ratificar o despacho proferido pela Senhora 

Presidente em 30 de Julho de 2009, para a atribuição de um apoio financeiro no valor 

total de €5.000, 00 (cinco mil euros) à Juventude Vidigalense.  

A despesa a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 

2009, CAE 12/040701 (2009-A-257 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi 

objecto de cabimento n.º 2962/09, de 30 de Julho de 2009. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.1.4 Jogos de Leiria 2009 – fase de Freguesias. To rneio de Chinquilho 

DLB N.º 1322/09  | Os Jogos de Leiria visam a promoção do desporto como factor de 

melhoria da saúde e bem estar das populações, através de estruturas organizacionais 

leves e descentralizadas em estreita ligação com as Freguesias, Associações de 

Modalidade, Colectividades, Escolas, entre outras entidades. 

 Considerando que os Jogos de Leiria visam: 

a) privilegiar a integração de todas as populações com maior dificuldade de acesso à 

prática desportiva, designadamente as populações das zonas periféricas do 

concelho, constituindo um momento de intercâmbio entre as diversas Freguesias; 

b) integrar actividades desportivas de cariz fundamentalmente recreativo e que 

promovam o espírito de equipa e entre-ajuda; 

c) recuperar os jogos e as actividades lúdicas tradicionais. 

 Realiza-se, nos dias 5 e 6 de Setembro de 2009, na Freguesia de Ortigosa, nas 

instalações do Ribalis Futebol Clube, a 9.ª edição do Torneio de Chinquilho, integrado 

na Fase de Freguesias dos Jogos de Leiria 2009. 

 Tendo em conta o sucesso das anteriores edições, as excelentes infra-

estruturas e a vontade organizacional demonstrada pelo Ribalis Futebol Clube, a 

Divisão do Desporto e Juventude da Câmara Municipal de Leiria em parceria com esta 

colectividade, pretende proporcionar um momento de promoção dos jogos tradicionais, 

juntando, em convívio, equipas de todas as freguesias do Concelho.  

 Esta iniciativa concilia actividades de cariz desportivo e cultural que constituem 

um património que pretendemos manter vivo, dando estímulo à prática regular, 

especialmente do Chinquilho. 

 Assim, e para fazer face às despesas inerentes a este evento, nomeadamente 

com a animação musical (ranchos), almoços, montagem de tabuleiros (serviço de 

máquina e compra de tabuleiros e fitos), propôs a Senhora Vereadora do Desporto, 

Eng.ª Isabel Gonçalves, a atribuição de uma verba de €4.500, 00 (quatro mil e 

quinhentos euros) ao Ribalis Futebol Clube. 

 A Câmara tomou conhecimento e depois de analisar o assunto, ao abrigo das 

disposições conjugadas da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do 

artigo 21.º, ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada 

pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir ao Ribalis 

Futebol Clube um apoio financeiro no valor de €4.500,00 (quatro mil e quinhentos 

euros). 
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O apoio financeiro está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

CAE 12/040701 (2009-A-264 – Fase de Freguesias) e foi objecto de proposta de 

cabimento n.º 2904/09, de 24 de Julho. 

 As restantes despesas inerentes à organização dos Jogos de Leiria – Fase de 

Freguesias (divulgação, logística, material promocional e ofertas), serão liquidadas com 

recurso à rubrica 12/0602039903 (2009-A -264 – Fase Freguesias). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.1.5 Programa de Apoio ao Associativismo Desportiv o/Infra-estruturas. 

Candidatura de Setembro de 2009 

DLB N.º 1323/09 | Decorrerá de 1 a 30 de Setembro de 2009 o período de 

apresentação de candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo / 

Infra-Estruturas para a atribuição de apoios municipais para a construção, conservação 

e melhoria de infra-estruturas desportivas e sociais. 

Devem acompanhar as candidaturas os seguintes documentos: 

— Requerimento dirigido à Senhora Presidente da Câmara Municipal, mencionando 

que se candidata ao subsídio a atribuir pelo Município de Leiria para a construção, 

conservação e melhoria de infra-estruturas desportivas e sociais; 

— Documento comprovativo da acta da constituição da Associação e documento 

comprovativo dos estatutos da Associação e suas alterações publicadas em Diário 

da República, quando não tenha sido entregue anteriormente; 

— Relatório de contas do ano anterior devidamente aprovado em acta; 

— Plano de actividades de 2009/2010, calendarizado e orçamentado; 

— Plano de actividades do ano anterior;  

— Relatório de actividades de 2008/2009; 

— Declaração com indicação dos membros que representam a entidade para efeitos 

financeiros e respectiva identificação. 

— Impresso de formalização da candidatura e respectivo orçamento. 

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

com a abertura do período de apresentação de candidaturas aos apoios municipais 

para a construção, conservação e melhoria das infra-estruturas desportivas e sociais, 

bem como afixar Edital nos lugares públicos do costume. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.1.6 Apoio ao «Trampolins Clube de Leiria» para a realização do «1.º Festival de 

Ginástica». Rectificação da deliberação n.º 997/09,  da acta n.º 14, de 9 de Junho 

DLB N.º 1324/09 | O texto da deliberação n.º 997/09, de 9 de Junho continha uma 

imprecisão, que importa rectificar. 

 Assim, onde se lê «cabimento n.º 2378/09», deverá ler-se «cabimento n.º 

2373/09». 
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 A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por  unanimidade concordar 

com a respectiva rectificação da deliberação n.º 997/09, constante da Acta n.º 14, de 9 

de Junho.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 
��  Divisão de Bombeiros e  Protecção Civi l  

 

Apresentação do Plano de Emergência de Protecção Ci vil de Leiria e do Plano de 

Emergência Externo da «Respol» 

DLB N.º 1325/09 | A realização do Plano de Emergência de Protecção Civil de Leiria e 

do Plano de Emergência Externo da RESPOL tiveram em consideração a Lei de Bases 

de Protecção Civil (Lei n.º 27/2006 de 3 de Julho) e a Directiva relativa aos critérios e 

normas técnicas para a elaboração e operacionalização dos Planos de Emergência de 

Protecção Civil (Resolução n.º 25/2008 de 18 de Julho), assim como o Decreto-Lei n.º 

254/2007, de 12 de Julho, que estabelece o regime de prevenção de acidentes graves 

que envolvam substâncias perigosas e de limitação das suas consequências para o 

homem e o ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 

2003/105/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro, que altera a 

Directiva n.º 96/82/CE, do Conselho, de 9 de Dezembro, relativa ao controlo dos perigos 

associados a acidentes graves que envolvam substâncias perigosas.  

Em reunião do dia 9 de Julho da Comissão Municipal de Protecção Civil os 

Planos de Emergência tiveram parecer positivo por unanimidade dos membros da 

Comissão, sendo enviados para aprovação à Autoridade Nacional de Protecção Civil. 

 A Câmara tomou conhecimento  da elaboração do Plano de Emergência de 

Protecção Civil de Leiria e do Plano de Emergência Externo da RESPOL. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze 
��  Gabinete de apoio à Vereadora Dra.  Neusa Magalhães  

 

11.1 Apoio financeiro à Junta de Freguesia do Arrab al para abertura e 

melhoramento de caminhos florestais 

DLB N.º 1326/09 | Presente, pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, um 

pedido formulado pela Freguesia do Arrabal para abertura e melhoramento de caminhos 

florestais na freguesia (ENT 15739/09). 

Dado que a execução destes caminhos é uma prioridade quer para a Freguesia 

quer para o Município, no âmbito da prevenção e combate a incêndios florestais, 
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propôs-se a atribuição de um apoio financeiro à Freguesia de Arrabal, no valor de 

€15.000,00 (quinze mil euros), para abertura e melhoramentos de caminhos florestais 

na Freguesia. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do estipulado na alínea a) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  

conceder um apoio à Freguesia de Arrabal no valor de €15.000,00 (quinze mil euros), 

para abertura e melhoramentos de caminhos florestais 

Mais deliberou  que a transferência de verba do Município de Leiria para a 

Freguesia, seja efectuada contra a apresentação das facturas e respectivos autos 

apresentados dos trabalhos realizados, confirmados por técnicos do Departamento de 

Obras Municipais do Município de Leiria. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

rubrica 2009-I-345, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2974/2009, de 31 de 

Julho.   

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.2 Apoio financeiro à Junta de Freguesia de Macei ra para obras de ampliação e 

requalificação do cemitério de Maceira 

DLB N.º 1327/09 | Retirado. 

 

11.3 Apoio financeiro à Junta de Freguesia do Coimb rão para remoção de areias 

da Praia do Pedrógão 

DLB N.º 1328/09 | Considerando os documentos enviados pela Junta de Freguesia do 

Coimbrão (ENT 09/15886 e 09/17100) referentes a tarefas que, pelo seu carácter de 

urgência foram realizadas directamente por esta freguesia, propôs-se a atribuição de 

um apoio a esta Freguesia, no montante global de €11.504,20 (onze mil, quinhentos e 

quatro euros e vinte cêntimos), correspondente às despesas realizadas com tais 

tarefas, nomeadamente, remoção de areias da marginal com recurso a uma máquina 

giratória de rastos, apoio manual e de tractor na remoção de areia e aquisição de 

equipamentos. 

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

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

deliberou por  unanimidade concordar com a proposta acima mencionada. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

rubrica 2009-I-, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2973/2009, de 31 de Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.4 Apoio financeiro à Junta de Freguesia do Arrab al para construção de 

sanitários no Parque de Lazer da Charnequinha - Arr abal 
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DLB N.º 1329/09 | Presente, pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, a 

proposta a seguir transcrita: 

«Dotar as freguesias do concelho de espaços de lazer adequados melhorando o 

nível de qualidade na vida local, tem sido um objectivo da Câmara, que se vai 

alcançando com a criação dos equipamentos de fruição em tempo de lazer». 

Presente um pedido da Junta de Freguesia do Arrabal, solicitando apoio para 

efectuar obras no Parque de Lazer, designadamente dotar aquela infra-estrutura com 

instalações sanitárias. 

De acordo com o solicitado, e considerando a imperiosa necessidade do 

equipamento no Parque de Lazer da Charnequinha, propôs-se que a Câmara Municipal 

de Leiria atribuísse um apoio financeiro à Freguesia do Arrabal, no valor de €8.767,50 

(oito mil setecentos e sessenta e sete euros e cinquenta cêntimos) para o efeito». 

A Câmara, depois de analisar o assunto, no uso da competência conferida pela 

alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 

unanimidade  atribuir um apoio financeiro à Freguesia do Arrabal no valor de €8.767,50 

para obras no Parque de Lazer. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

Rubrica 2009-I-347, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2975/2009, de 31 de 

Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.5 Apoio financeiro à Junta de Freguesia de Corte s para arranjos exteriores do 

Cemitério de Cortes 

DLB N.º 1330/09 | Presente, pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, um 

pedido formulado pela Junta de Freguesia de Cortes (ENT 16962/09), para apoio em 

arranjos exteriores no Cemitério de Cortes. 

As freguesias, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, dispõem de atribuições no domínio do equipamento rural e urbano, 

no qual se incluem os cemitérios, que estão sob jurisdição das freguesias (cemitérios 

paroquiais). Acresce que, historicamente e consagrado na lei, as freguesias que não se 

encontravam no aglomerado sede do município detinham atribuições, incluindo para 

investimento, em cemitérios e concomitantemente em equipamentos conexos. 

Dado que a execução destes arranjos exteriores no cemitério de Cortes é uma 

prioridade quer para a Freguesia quer para o Município, propôs-se a atribuição de um 

apoio financeiro à Freguesia de Cortes, no valor de €20.000,00 (vinte mil euros), para 

arranjos exteriores do Cemitério de Cortes. 

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

da alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e alínea b) do 

n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  
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conceder um apoio financeiro à Freguesia de Cortes no valor de €20.000,00 (vinte mil 

euros), para arranjos exteriores no Cemitério de Cortes. 

Mais deliberou  que a transferência de verba do Município de Leiria para a 

Freguesia, seja efectuada contra a apresentação das facturas e respectivos autos 

apresentados dos trabalhos realizados, confirmados por técnicos do Departamento de 

Obras Municipais do Município de Leiria. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

rubrica 2007-I-164, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2981, de 31 de Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

11.6 Apoio financeiro à Junta de Freguesia de Santa  Catarina para execução de 

arranjos no âmbito do alargamento do cemitério de S anta Catarina da Serra 

DLB N.º 1331/09 | Retirado. 

 

11.7 Apoio financeiro à Junta de Freguesia dos Mila gres para construção da casa 

mortuária da Freguesia de Milagres 

DLB N.º 1332/09 | Retirado. 

 

11.8 Apoio financeiro ao Clube de Basquetebol de Le iria. Actividades com Jovens 

carenciados e 3.ª idade das Freguesias de Marrazes e Leiria 

DLB N.º 1333/09 | Presente, pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, um 

pedido formulado pelo Clube de Basquetebol de Leiria, para apoio ao desenvolvimento 

de actividades com jovens carenciados e 3.ª Idade das Freguesias de Marrazes e Leiria 

(ENT 15380/2009). 

As actividades a desenvolver serão dirigidas a grupos desfavorecidos, criando 

um espaço de diversão com o objectivo de contribuir para o desenvolvimento integral 

dos participantes. 

De acordo com o solicitado, e considerando o inegável interesse da iniciativa, 

propôs-se a atribuição ao Clube de Basquetebol de Leiria de um apoio financeiro no 

valor de €2.180,00 (dois mil cento e oitenta euros) para desenvolvimento das 

actividades. 

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

conferida pelas alíneas a) e c) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, e tendo em conta o interesse municipal na melhoria da qualidade de vida das 

famílias residentes no concelho, nomeadamente daquelas que estão em situação de 

maior desprotecção social, na freguesia de Marrazes e Leiria, deliberou por  

unanimidade  aprovar a proposta em epígrafe. 
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O apoio a efectuar está em conformidade com o Plano de Actividades da 

Câmara Municipal para 2009, rubrica 2009-A-107, e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 2971/2009, de 31 de Julho.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.9 Apoio financeiro ao Centro Social Baptista de Leiria 

DLB N.º 1334/09 |  Presente, pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, uma 

proposta com vista à atribuição de uma comparticipação financeira ao Centro Social 

Baptista de Leiria, para o desenvolvimento de actividades no âmbito de projectos e 

parcerias com outras entidades, e onde desempenha um papel activo quer como apoio 

aos utentes, quer em regime de assistência domiciliária. 

 Considerando que o Centro Social Baptista de Leiria é uma Instituição de 

Solidariedade Social que tem vindo a desempenhar um papel bastante dinâmico na 

área do desenvolvimento social em estreita colaboração com a autarquia, em prol do 

desenvolvimento social da freguesia de Leiria e, por inerência, do concelho, propôs-se a 

atribuição de uma comparticipação financeira, no valor de €15.394,00 (quinze mil 

trezentos e noventa e quatro euros). 

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

conferida pelas alíneas a) e c) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, e tendo em conta o interesse municipal na melhoria da qualidade de vida das 

famílias residentes no concelho, nomeadamente daquelas que estão em situação de 

maior desprotecção social, na freguesia de Leiria, deliberou por unanimidade 

autorizar a atribuição de uma comparticipação financeira ao Centro Social Baptista de 

Leiria, no valor de €15.394,00 (quinze mil trezentos e noventa e quatro euros), a pagar 

em prestações mensais no valor de €1.539,40 (mil quinhentos e trinta e nove euros e 

quarenta cêntimos), com início do pagamento em Setembro de 2009. 

 O apoio a efectuar está em conformidade com o Plano de Actividades da 

Câmara Municipal para 2009, rubrica 2009-A-107, e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 2980/2009, de 31 de Julho.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.10 Apoio financeiro à Associação de Solidariedad e Social e Cultural da Boa 

Vista 

DLB N.º 1335/09 | Presente, pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, um 

pedido formulado pela Associação de Solidariedade Social e Cultural da Boa Vista de 

Leiria para apoio na realização do I Festival dos Sabores da Boa Vista e Festa do 

Leitão. 

 As actividades artesanais, para além do seu valor cultural, traduzem um tipo de 

produção que, pela sua natureza única, vai assumindo um papel de grande importância 

nas economias locais. Atenta a estes interesses, a Câmara procura fomentar e apoiar o 
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dinamismo e a iniciativa das instituições locais, neste âmbito e, sempre que possível, 

com elas colaborar em acções que pretendam realizar. 

 Atendendo ao interesse da iniciativa, propôs-se a atribuição à Associação de 

Solidariedade Social e Cultural da Boa Vista de Leiria de um apoio financeiro no valor 

de €3.000,00 (três mil euros). 

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

conferida pelas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por  unanimidade  a proposta em epígrafe. 

 O apoio financeiro a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano 

para 2009, rubrica 2009-A-295 e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2969/09, de 

31 de Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.11. Apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroqui al de Regueira de Pontes 

DLB N.º 1336/09 | Presente, pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, uma 

proposta com vista à atribuição de um apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial de 

Regueira de Pontes (Ent. 14488/2009), para arranjos no interior da Igreja Matriz da 

Paróquia de Regueira de Pontes. 

 Considerando que a Fábrica da Igreja Paroquial de Regueira de Pontes é uma 

Instituição de Solidariedade Social que tem vindo a desempenhar um papel bastante 

dinâmico na área do desenvolvimento social em estreita colaboração com a autarquia, 

em prol do desenvolvimento social da freguesia de Regueira de Pontes e, por inerência, 

do concelho, propôs-se a atribuição de um apoio financeiro, no valor de €15.000,00 

(quinze mil euros), para fazer face às despesas com os arranjos da igreja. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  

aprovar a proposta em epígrafe. 

 O apoio a efectuar está em conformidade com o Plano de Actividades da 

Câmara Municipal para 2009, rubrica 2009-I-348, e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 2970/2009, de 31 de Julho. 

 A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

11.12 Apoio financeiro para celebração do «Dia Mund ial do Idoso» 

DLB N.º 1337/09 |  Presente, pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, um 

pedido formulado pelo Rancho Folclórico do Freixial, da Freguesia do Arrabal, no 

âmbito das comemorações do Dia Mundial do Idoso (ENT 14731/2009). 

As actividades a desenvolver serão dirigidas a toda a população sénior do 

concelho de Leiria, criando um espaço de diversão com o objectivo de contribuir para o 

desenvolvimento integral dos participantes. 
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De acordo com o solicitado, e considerando o inegável interesse da iniciativa, 

propôs-se a atribuição ao Rancho Folclórico do Freixial de um apoio financeiro no valor 

de €1.000,00 (mil euros) para desenvolvimento das actividades. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  

aprovar a proposta em epígrafe. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

rubrica 2009-A-105, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2972/2009, de 31 de 

Julho 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

11.13 Apoio à ACILIS para realização de um desfile de moda 

DLB N.º 1338/09 | Retirado. 

 

11.14 Pedido de concessão de benefícios fiscais ao abrigo da Lei n.º 10/2009, de 

10 de Março, apresentado por «Belanatur de Cosmétic os, SA» 

DLB N.º 1339/09 | Retirado. 

 

 

Ponto doze 
��  Gabinete de apoio à Senhora Pres iden te  

 

Relatório de Execução Orçamental do Segundo Trimest re de 2009 da Leirisport, 

EM 

DLB N.º 1340/09 | Em cumprimento do dever especial de informação consagrado na 

alínea d) e e) do artigo 27.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, foi presente o 

relatório de execução orçamental da LEIRISPORT, EM, referente ao 2.º trimestre de 

2009, da Leirisport, EM, tendo em vista o acompanhamento e controlo da sua actividade 

por parte da Câmara Municipal, no âmbito da função de accionista (ANEXO E). 

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

 

 

Ponto treze 
��  Comissão Munic ipa l  de Toponímia  

 

Toponímia da Freguesia de Parceiros 

DLB N.º 1341/09 | A Comissão Municipal de Toponímia propôs à Câmara Municipal, a 

atribuição do topónimo solicitado pela respectiva Junta de Freguesia, através do v/ofício 
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n.º 450, de 16 de Dezembro de 2008 (ENT 28062/08 e ENTFE 16796/09, de 24 de 

Julho), conforme descriminação abaixo. 

PERNELHAS 

Rua das Relvas: com início na Rua do Círio da Nazaré e com fim num impasse. 

Historial: Denominação proposta, em virtude de assim ser conhecido o lugar desde 

longa data. 

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

proposta de toponímia e usando da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir o topónimo acima indicado na 

freguesia de Parceiros. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 

Senhora Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta 

(ANEXO F). 

 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia  

Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara 

deliberou por unanimidade  analisar ainda os seguintes assuntos: 

 

 

Ponto um 

Pedido de declaração de utilidade pública - OIKOS 

DLB N.º 1342/09 | Presente o pedido apresentado pela Oikos - Associação de Defesa 

do Ambiente e do Património da Região de Leira solicitando o parecer da Câmara 

Municipal de Leiria quanto à atribuição do estatuto de Utilidade Pública à Oikos - 

Associação de Defesa do Ambiente e do Património da Região de Leira. 

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

emissão da declaração em causa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto dois 

Voto de Pesar 

DLB N.º 1343/09 | Presente, pela Senhora Presidente, proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar à trabalhadora Idília Maria Farto Ribeirete, 
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Assistente Operacional, do mapa de pessoal desta Câmara Municipal, pelo falecimento 

de seu sogro. 

 Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade manifestar um voto 

de profundo pesar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto três 

Voto de Pesar 

DLB N.º 1344/09 | Presente, pela Senhora Presidente, proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar à trabalhadora Cecília Maria Henriques Nicolau 

Gomes, Assistente Técnica, do mapa de pessoal desta Câmara Municipal, pelo 

falecimento de sua mãe. 

 Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade manifestar um voto 

de profundo pesar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 

Voto de Pesar 

DLB N.º 1345/09 | Presente, pela Senhora Presidente, proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar ao trabalhador Carlos Manuel Marques Bernardo, 

Assistente Operacional, do mapa de pessoal desta Câmara Municipal, pelo falecimento 

de sua sogra. 

 Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade manifestar um voto 

de profundo pesar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 

Alteração ao trânsito na Rua Barão de Viamonte. Rat ificação do despacho da 

Senhora Presidente da Câmara 

DLB N.º 1346/09 |  Presente o correio electrónico da Agência para a Promoção e 

Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós relacionado 

com proposta de alteração ao trânsito na Rua Barão de Viamonte. 

A Agência, considerando a vontade dos comerciantes em dar continuidade às 

acções de promoção concertadas, solicitou o encerramento da referida rua entre as 

19h00 do dia 1 de Agosto e as 02h00 do dia 2 de Agosto. As alterações ao trânsito 

enquadram-se na realização de um evento com a temática «História e Culturas». 
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Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior ao primeiro evento, a Senhora Presidente da Câmara, 

após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização das alterações ao trânsito, 

datado de 30 de Julho, a ser ratificado em Reunião de Câmara, nos termos do n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do artigo 68.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  ratificar o despacho da 

Senhora Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 

Exercício do direito de preferência na alienação da  casa n.º 9, sita na Rua Dr. 

Manuel Magalhães Pessoa, n.º 9, Bairro das Almuinha s, freguesia de Marrazes 

DLB N.º 1347/09 | Presente o requerimento, registado com o n.º ENT 16946/2009, de 

Diverigual – Unipessoal, Ld.ª, na qualidade de proprietária da casa n.º 9, sita na Rua Dr. 

Manuel Magalhães Pessoa, Bairro das Almuinhas, freguesia de Marrazes, no qual 

requer que a Câmara se pronuncie quanto ao exercício do direito de preferência, na 

alienação daquele imóvel, pelo valor de €50.000,00 (cinquenta mil euros). 

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

a alienação do imóvel acima identificado, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 19.º 

do Decreto-Lei n.º 310/88, de 5 de Setembro e não exercer o direito de preferência. 

Mais deliberou  que seja advertida a requerente que deverá informar a Câmara 

Municipal sobre a identificação do adquirente, no prazo de 30 dias após a celebração da 

escritura, conforme previsto no artigo 20.º do citado diploma legal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto sete 

Autorização e direito de preferência na alienação d o lote 9, sito na Zona Industrial 

da Cova das Faias (ZICOFA) 

DLB N.º 1348/09 | Presente uma comunicação da Imobrites – Imobiliária, S.A. (ENT. 

17086/09), a solicitar autorização para alienar o Lote 9 da Zona Industrial da Cova das 

Faias, na qualidade de proprietária daquele lote e, ainda, que pelo preço de 

€1.440.089,43 a Câmara se pronuncie quanto ao exercício do direito de preferência, 

conforme previsto nos n.ºs 1 e 3 do art.º 7.º do Regulamento daquela Zona Industrial. 

Mais informa que a compradora interessada é a Scania – Investimentos Imobiliários, 

S.A. e a actividade que pretende desenvolver naquele lote é a reparação de veículos, 

ligeiros e pesados, de motores marítimos, industriais e agrícolas e formação, assim 
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como a importação e comércio dos mesmos veículos, motores, tractores e máquinas 

agrícolas.  

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

a alienação do Lote 9, sito na Zona Industrial da Cova das Faias e prescindir do 

exercício do direito de preferência, naquela transacção.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 

Anulação de guia de recebimento 

DLB N.º 1349/09 |  Foi emitida e conferida a guia de recebimento que deverá ser objecto 

de anulação, nos termos a seguir indicados: 

Entidade Número de 
Guia de 

Recebimento 

Montante 
(€) 

Motivo da Anulação 

Direcção-Geral 
de Impostos  
 

8037/2009 7.921,95 
 

Por lapso emitiram-se duas guias de recebimento 
relativas à receita de imposto municipal de sisa 
referente ao mês de Fevereiro de 2009. Esta 
importância foi arrecadada em 6-4-2009 através 
da guia n.º 8289. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos do disposto na alínea d) do 

n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

anular a guia de recebimento acima mencionada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto nove 

Festa em Honra de Nossa Senhora dos Aflitos. Praia do Pedrógão 

DLB N.º 1350/09 | Presente, pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, um 

pedido formulado pela Comissão de Festas (ENT 14321/09) para apoio na realização 

dos festejos em honra de Nossa Senhora dos Aflitos, a ter lugar de 7 a 9 de Agosto de 

2009, na Praia do Pedrógão. 

Considerando que: 

a) a Praia do Pedrógão é um lugar de veraneio de elevado interesse turístico e é a 

única estância balnear do Concelho de Leiria; 

b) Existe uma comissão local de festas que promove várias actividades de 

animação, nas quais procura promover as tradições e preservar o espírito da 

Praia; 

c) A animação funciona como chamariz e factor de captação de afluência de 

público. 

Propôs-se que a Câmara Municipal de Leiria cooperasse com essa comissão na 

realização dos festejos e atribuísse à Comissão de Festas um apoio financeiro no valor 
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de €750,00 (setecentos e cinquenta euros) para o aluguer de 1 tenda para a zona de 

serviço de refeições. 

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

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

deliberou por unanimidade apoiar a Comissão de Festas em Honra de Nossa 

Senhora dos Aflitos – Praia do Pedrógão com uma verba no valor de €750.00 

(setecentos e cinquenta euros). 

O apoio financeiro a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano 

para 2009, rubrica 2009-A-298, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2979/09, de 

31 de Julho. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto dez 

Atribuição de apoio financeiro à Freguesia de Santa  Eufémia para construção de 

sanitários e arranjos exteriores no cemitério. 

DLB N.º 1351/09 | Retirado. 

 

Ponto onze 

Apoio Financeiro à Associação de Melhoramentos e Be m Estar da Memória – 

Associação de Solidariedade Social para construção de um Parque de Lazer para 

Idosos 

DLB N.º 1352/09 | Retirado. 

 

Ponto doze 

Financiamento de médio e longo prazos até ao montan te de €10.685.800,00 (dez 

milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil e oitocen tos euros), sendo €6.411.480,00 

(seis milhões, quatrocentos e onze mil quatrocentos  e oitenta euros), 

correspondentes a 60% do total de financiamento, a contratar junto de instituição 

de crédito, e €4.274.320,00 (quatro milhões, duzent os e setenta e quatro mil 

trezentos e vinte euros), correspondentes a 40% do total de financiamento, a 

contratar junto da Direcção-Geral do Tesouro e das Finanças, nos termos da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 191-A/2008, de 27 de Novembro – 

Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas  do Estado, aplicável aos 

Municípios por força do disposto no seu n.º 1.  

Adenda ao Contrato de Empréstimo a celebrar entre o  Município e o Estado 

Português. Ratificação 

DLB N.º 1353/09 | Presente a Adenda ao Contrato de Empréstimo a celebrar entre o 

Município e o Estado Português, que a seguir se transcreve:  
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«ADENDA AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO  

PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAÓRDINÁRIA DE DÍVIDAS  DO ESTADO  

ENTRE  

O ESTADO PORTUGUÊS, representado pelo Director-Geral do Tesouro e Finanças, 

Dr. Carlos Manuel Durães da Conceição, de acordo com a Resolução do Conselho de 

Ministros (RCM) n.º 191-A/2008, de 27 de Novembro, em conjugação com a Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 34/2008, de 22 de Fevereiro, e do Despacho n.º 6871-

B/2008, de 22 de Fevereiro, com as devidas adaptações, na qualidade de mutuante 

(doravante designado abreviadamente por MUTUANTE);  

E  

O MUNICÍPIO DE LEIRIA , com sede em Largo da República, 2414-006 Leiria, pessoa 

colectiva de direito público n.º505181266, neste acto representado por Dra. Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, na qualidade de mutuário (doravante designado 

abreviadamente por MUTUÁRIO);  

CONSIDERANDO QUE:  

—  No âmbito do n.º 17 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 191-A/2008, de 27 

de Novembro, em conjugação com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 

34/2008, de 22 de Fevereiro, foi celebrado, em Lisboa, no dia 24 de Abril de 2009 e, 

em Leiria, no dia 24 de Abril de 2009, o Contrato de Empréstimo entre o Mutuante e 

o Mutuário, no montante de EUR4.274.320,00 (quatro milhões duzentos e setenta e 

quatro mil trezentos e vinte euros);  

—  Ao abrigo do disposto na Cláusula Décima Quarta, do referido Contrato de 

Empréstimo, qualquer alteração ao mesmo deve revestir a forma de documento 

escrito assinado pelos outorgantes; 

Cláusula Única  

As Partes acordam em proceder à alteração da lista das dívidas a fornecedores 

vencidas e não pagas até à presente data, constante do ponto 1 da Cláusula Segunda 

do citado Contrato de Empréstimo que é por esta Adenda substituída pela lista anexa.  

A presente adenda é feita em dois exemplares que serão assinadas pelos outorgantes, 

ficando cada um deles na posse de um exemplar. 

Lisboa, _ de Agosto de 2009  

O ESTADO,  

……………………………  

Carlos Manuel Durães da 

Conceição  

Leiria, de Agosto de 2009  

O MUNICÍPIO,  

…………………………………  

Isabel Damasceno Vieira de 

Campos Costa  

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

de abstenção dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Dr. António Ferreira e Dra. 

Lucinda Caleira, eleitos pelo Partido Socialista ratificar o despacho da Senhora 

Presidente de 3 de Agosto que aprova a Adenda ao Contrato de Empréstimo a celebrar 
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entre o Município e o Estado Português no âmbito do Programa de Regularização 

Extraordinária de Dívidas do Estado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 Encerramento da reunião   

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezassete horas mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a 

presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão Administrativa, mandei 

escrever e subscrevo. 

 

A Presidente da Câmara Municipal___________________ ______________________ 

A Chefe da Divisão Administrativa__________________ _______________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 

�� 

 

 


