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Acta n.º 17/2009 
 

 

Aos vinte e um dias do mês de Julho do ano de dois mil e nove, no Salão Nobre 

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

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

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

Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço, Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães, 

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

Lucinda Gaspar Antunes Caleira e Eng.º Carlos Manuel Lopes Ferreira Martins. 

Esteve ausente o Senhor Vereador Eng.º Fernando Brites Carvalho, por motivo 

de férias. 

Esteve ausente o Senhor Vereador Dr. António Manuel de Faria Ferreira, por 

motivo devidamente justificados. 

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

Senhor Eng.º António Costa, Director de Departamento, para prestação de 

esclarecimentos sobre os processos de obras particulares. 

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

Divisão Administrativa. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  

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

com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um .......................................................................................................................7 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares............................................7 

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1438/03 – Gameiros & Ferreira, Lda...............7 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 864/05 – José Conceição Fonseca.................9 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 59/07 – CASAL VALE D'AROEIRA, 

Investimentos Imobiliários, Lda. ......................................................................................9 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 624/07 – Irmãos Kunz & Companhia, Lda. ...10 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 884/07 – Susana Isabel Fontes Dias ............14 
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1.1.6. Processo de obras particulares n.º 921/07 – SILVINO & FERREIRA, Cafetaria e 

Pastelaria, Lda. .............................................................................................................15 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1330/07 – VISUAL CLINIC – Arte Estética, 

Lda................................................................................................................................16 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 124/08 – Luís Pereira Faustino.....................16 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 142/08 – José Carlos Guedes Cardoso ........18 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 399/08 – Carlos Neves Rodrigues, 

Unipessoal Lda. ............................................................................................................18 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 667/08 – FUNDINVEST, Fundo Investimento 

Imobiliário Fechado, SA ................................................................................................19 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 796/08 – Fernando Manuel Pereira Gaio ....20 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 840/08 – Capitolina Lopes Teresa ..............21 

1.1.14. Processo de obras particulares n.º 288/09 – Hilário Cardoso de Oliveira ..........22 

1.1.15. Processo de obras particulares n.º 331/09 – Joaquim de Jesus de Oliveira ......23 

1.1.16. Processo de obras particulares n.º 345/09 – Jaime Amaro Gomes ...................24 

1.2. Análise dos seguintes processos de pedido de informação....................................25 

1.2.1. Processo de pedido de informação n.º 18/07 – Maria Isalinda Rosa Pipa Costa .25 

1.2.2. Processo de pedido de informação n.º 19/07 – Manuel da Conceição Batista.....26 

1.2.3. Processo de pedido de informação n.º 30/07 – SOALUMÍNIO, Anodização e 

Comércio de Alumínio, Lda. ..........................................................................................27 

1.2.4. Processo de pedido de informação n.º 34/07 – Clarisse da Ascensão Casimiro da 

Silva Matos ...................................................................................................................27 

1.2.5. Processo de pedido de informação n.º 14/08 – Manuel Joaquim Moita Batista ...28 

1.2.6. Processo de pedido de informação n.º 26/08 – Paulo Fernando da Costa Brás ..29 

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

1.3.1. Processo de licenciamento de combustíveis n.º 5/08 – Cerâmica do Centro, Lda.

 29 

1.3.2. Processo de licenciamento de combustíveis n.º 14/08 – GASCAN, Gases 
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1.4. Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços de fiscalização durante o mês 

de Junho .......................................................................................................................30 

1.5. Análise dos seguintes processos de loteamento ....................................................31 

1.5.1. Processo de loteamento n.º 14/83 – António Antunes de Sousa .........................31 

1.5.2. Processo de loteamento n.º 48/93 – Emília Marques Cordeiro (e Outros) ...........32 

1.5.3. Processo de loteamento n.º 16/96 – Augusto Amado da Silva ............................32 

1.5.4. Processo de loteamento n.º 9/03 – Luís Pereira Faustino ...................................33 

1.5.5. Processo de loteamento n.º 10/03 – Luís Pereira Faustino .................................36 

1.5.6. Processo de loteamento n.º 1/09 – PERIPLAST – Equipamentos Industriais, Lda.

 39 
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Francisco José Faustino Luís. Decisão final..................................................................99 

 

 

 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção da Senhora Presidente 

 

A Senhora Presidente  informou que o Município de Leiria através da Divisão de 

Recursos Humanos solicitou à Polidiagnóstico, nosso prestador de serviço, para 

colaborar na elaboração de um plano de contingência, para fazer face à Gripe A. Este 

plano terá duas vertentes, uma de sensibilização e outra de um plano de actuação, caso 

se venham a verificar situações graves. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonça lves 

 

DLB N.º 1158/09 | Presente, pela Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, proposta 

no sentido de se registar uma palavra de apreço e de felicitação ao nadador César 

Faria, atleta da Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos, pela 

conquista do título nacional de 400 metros livres. 

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

uma palavra de apreço e de felicitação ao nadador César Faria, atleta da Associação 

Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos, pela conquista efectuada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhã es 

 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães  recebeu no dia 12 de Julho a 

notificação da aprovação da candidatura da UAC – Unidades de Acompanhamento e 

Coordenação, Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de 

Leiria, Batalha e Porto de Mós, que contempla actividades de animação. Iremos, a partir 

de agora, definir um plano de acções viradas para a promoção da actividade comercial, 

nomeadamente na certificação de produtos, novos horários, lançamento da marca do 

Centro Histórico, entre outros. O investimento global para os três Municípios será de 

383.333,00 euros, sendo a comparticipação de 65% assim, caberá ao Município de 

Leiria, relativamente aos anos de 2008/2009, cerca de 31.473,00 euros e para o ano de 

2010 cerca de 13.259,00 euros. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Lucinda Calei ra 
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A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira  perguntou se não seria possível colocar 

sinalética na flora existente no Jardim Luís de Camões, ao que a Senhora Presidente 

respondeu que essa sinalética identificativa da flora existente já existia no Jardim Luís 

de Camões e em todo o percurso Polis. 

 

 

 Ordem do dia   

 

DLB N.º 1159/09  | Presentes as actas n.ºs 14 e 15, referentes às reuniões de 9 e 23 de 

Junho, respectivamente, cuja leitura foi dispensada por terem sido previamente 

distribuídas, tendo a Câmara deliberado por  unanimidade aprovar as suas redacções 

finais. 

 

 

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

 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras parti culares  

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1438/03 –  Gameiros & Ferreira, Lda. 

DLB N.º 1160/09  | De GAMEIROS & FERREIRA, LDA., com sede social na Avenida 

Marquês de Pombal, Lote 4, R/C, 1.º Frente, na localidade e freguesia de Leiria, 

referente ao projecto de arquitectura para alteração e ampliação de um edifício misto 

destinado a habitação, comércio e serviços, sito em Quinta do Cabeço, na localidade e 

freguesia de Leiria. 

Para o presente projecto foi já emitido o alvará de obras de construção n.º 

803/07, em 2007/10/12, encontrando-se válido até 2011/10/12.  

Embora tenha sido transmitido ao requerente, através do ofício n.º 2272/09, de 

2009/02/20, que se tratava de uma comunicação prévia, o pedido está abrangido por 

licenciamento, uma vez que se verifica a existência de pequenas ampliações que à 

partida seriam imperceptíveis. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/09, constante do 

respectivo processo (folhas 886 e 887), 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; 
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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 n.ºs 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 46.º do 

RMOUCL; 

8.º cumprir com as condições anteriormente impostas; 

9.º cumprir com o disposto no parecer emitido pela Autoridade Nacional de Protecção 

Civil, cujo conteúdo é já do conhecimento da firma requerente; 

10.º apresentar: 

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

disponível no disponível nos serviços municipais (DOU e Sector de Apoio ao 

Cidadão) e no sítio da Internet 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; 
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h. plano de Segurança e Saúde; 

i. livro de obra, com menção do termo de abertura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 864/05 – José Conceição Fonseca 

DLB N.º 1161/09  | De JOSÉ CONCEIÇÃO FONSECA, residente na Rua da Aleixa, n.º 

6, na localidade de Jardoeira, freguesia e concelho da Batalha, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de alterações de um edifício habitacional sito na Rua 

Rodrigues Cordeiro/Rua Mestre de Aviz, na localidade e freguesia de Leiria, 

acompanhado da informação prestada pela Divisão Administrativa e de Fiscalização do 

Departamento de Operações Urbanísticas comunicando que o requerente não se 

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

da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2009/03/17, cujo conteúdo lhe foi 

transmitido através do oficio n.º 3400/09, datado de 2009/03/19. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que o requerente não se 

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

lhe foi efectuada através do ofício n.º 3400/09, datado de 2009/03/19, nos termos dos 

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

Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 

6/96, de 31 de Janeiro (audiência prévia do interessado), deliberou por unanimidade  

indeferir o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, 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, 

pelos motivos já referidos na deliberação tomada em reunião de 2009/03/17. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 59/07 – C ASAL VALE D'AROEIRA, 

Investimentos Imobiliários, Lda. 

DLB N.º 1162/09  | De CASAL VALE D’AROEIRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, 

LDA., com sede social na Estrada da Maceira n.º 632, na localidade de Codiceira, 

freguesia de Azoia, referente ao projecto de arquitectura para construção de um edifício 

comercial (duas fracções), numa parcela a destacar de uma propriedade sita em Vale 

Grande, freguesia de Azoia, em zona definida no Plano Director Municipal como áreas 

de Terciário. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/07/09, 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: 
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1.º o projecto foi objecto de parecer por parte da Autoridade de Nacional de Protecção 

Civil e EP – Estradas de Portugal, SA, não tendo estas entidades emitido pareceres 

favoráveis, facto que deverá ser transmitido à firma requerente (folhas 72 e 75, 

respectivamente); 

2.º não apresenta Certidão da Conservatória do Registo Predial das fracções «A» e 

«B» do edifício existente situado na parcela sobrante; 

3.º verifica-se que o indicado na Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada (matriz número 1605), não corresponde com a Certidão da Conservatória 

do Registo Predial constante no processo inicialmente aprovado (Processo n.º 902/01); 

4.º detectaram-se discrepâncias entre o indicado no projecto apresentado e o 

constante no processo n.º 902/01, nomeadamente no que se refere à delimitação da 

parcela e implantação dos pavilhões; 

5.º a área de construção indicada na memória descritiva não corresponde com a área 

medida nos elementos gráficos; 

6.º não cumpre com o disposto no ponto n.º 6.1 do Capítulo III do Decreto-Lei n.º 

123/97, de 22 de Maio, relativamente ao sentido de abertura das portas das instalações 

sanitárias destinadas as pessoas com mobilidade condicionada; 

7.º não apresenta pormenores de construção à escala adequada, esclarecendo a 

solução construtiva adoptada para as paredes exteriores do edifício e sua articulação 

com a cobertura, vãos de iluminação/ventilação e de acesso, bem como com o 

pavimento exterior envolvente. 

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

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 24.º 

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

177/01, de 4 de Junho. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/09, 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  notificar 

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

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

indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 624/07 – Irmãos Kunz & Companhia, Lda. 

DLB N.º 1163/09  | De IRMÃOS KUNZ & COMPANHIA, LDA., com sede social na Rua 

da Eira, n.º 55, na localidade de Quinta da Matinha, freguesia de Marrazes, referente ao 

projecto de arquitectura para construção de um edifício misto destinado a habitação, 
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comércio e escritórios, no local de uma indústria actualmente desactivado, sito em 

Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes. 

Para o local foram anteriormente aprovados projectos de arquitectura por 

deliberação de Câmara de 2004/02/02 e 2006/07/27, respectivamente, não chegando 

qualquer dos dois a ser licenciado, pelo que pretende agora o requerente a reanálise do 

referido projecto. 

O pedido mereceu novos pareceres favoráveis por parte da Autoridade Nacional 

de Protecção Civil, do Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea e da EDP 

Distribuição – Energia, SA. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/08, constante do 

respectivo processo (folhas 2774 e 2775), 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 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 pelo Decreto-Lei n.º 

177/01, de 4 de Junho; 

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, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 

Junho; 

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, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 177/01, 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 60/2007, de 4 de Setembro e 46.º do 

RMOUCL; 

8.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 
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9.º ceder ao domínio público os espaços junto aos arruamentos dos lados Poente e 

Nascente, entre estes e o edifício, destinados a alargamento de via, passeio, 

estacionamento e recolha de resíduos sólidos urbanos; 

10.º cumprir com o disposto no Código Civil, relativamente às propriedades 

confinantes; 

11.º nas zonas desniveladas e junto à via pública, entre estas e as áreas de 

estacionamento exterior deverão ser previstas guardas de protecção para peões; 

12.º as áreas da cobertura previstas para arrumos não poderão destinar-se a fins 

habitacionais nem ser constituídas fracções autónomas; 

13.º cumprir, em obra, com o disposto nos artigos 108.º e seguintes do Regulamento 

Geral das Edificações Urbanas, relativamente às condutas de evacuação de fumos e 

gases do esquentador e fogão, devendo as mesmas ser independentes entre si; 

14.º garantir o cumprimento da totalidade dos aspectos previstos no Decreto-Lei n.º 

64/90, de 21 de Fevereiro, nomeadamente no que se refere a: 

14.1. cumprimento em obra do Capítulo II (caracterização dos materiais a utilizar e 

respectivas classes de resistência ao fogo); 

14.2. artigos 22.º e 47.º (relativamente à disponibilidade de água e meios de extinção de 

incêndios junto aos arruamentos exteriores); 

14.3. n.º 4 do artigo 32.º e n.º 4 do artigo 38.º; devendo prever-se o acesso a partir de 

todas as caixas de escadas à cobertura com inclusão de guarda de protecção sem 

aumento da volumetria do proposto; 

15.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, 

relativamente à segurança contra incêndios nos espaços de estacionamento na cave, 

nomeadamente no que se refere a: 

15.1. cumprimento em obra do capítulo III (elementos de construção); 

15.2. cumprimento de obra do capítulo V (iluminação eléctrica); 

15.3. capítulos VII e VIII (controlo da poluição de ar e fumo nos pisos, devendo indicar-

se a localização das entradas e saídas de ar); 

15.4. sinalização de segurança (artigo 20.º); 

15.5. capítulo IX , artigo 33.º, n.º 1 (extintores e caixas de areia); 

16.º cumprir com o disposto no parecer emitido pela EDP Distribuição – Energia, SA, 

do qual deve ser dado conhecimento à firma requerente (folha 1494); 

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

Protecção Civil, dos quais deve der dado conhecimento à firma requerente (folhas 1496 

e 1051); 

18.º cumprir, em obra com o disposto na Directiva CNQ n.º 23/93, do Conselho 

Nacional de Qualidade, relativamente às profundidades da piscina e respectivas 

inclinações da laje de fundo; 
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19.º cumprir com o disposto no parecer emitido pela Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos (do qual deve ser dado conhecimento à firma requerente, folhas 2695 a 2698), 

relativamente à contentorização para Resíduos Sólidos Urbanos; 

20.º cumprir com o disposto no parecer emitido pelo Departamento de Obras 

Municipais (do qual deve ser dado conhecimento à firma requerente, folha 2770), 

relativamente à drenagem de águas pluviais e rede viária; 

21.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

21.1. executar as infra-estruturas dos espaços acima indicados (de acordo os 

elementos gráficos e ainda prever-se iluminação pública), devendo os trabalhos 

ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras 

Municipais; 

21.2. apresentar Certidão da Conservatória rectificada face ao acima indicado 

relativamente às áreas a ceder; 

22.º apresentar: 

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

disponível no disponível nos serviços municipais (DOU e Sector de Apoio ao 

Cidadão) e no sítio da Internet 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 1105/2001; 

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 

1105/01 (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 €20.268,90, para reposição das infra-

estruturas susceptíveis de virem a ser deterioradas durante a obra, nos termos 

previstos no artigo 82.º do RMOUCL; 

k. planta e corte da piscina rectificados devendo ser dado cumprimento ao disposto na 

Directiva CNQ n.º 23/93, do Conselho Nacional de Qualidade, relativamente às 

profundidades da piscina e respectivas inclinações da laje de fundo; 
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l. termo de responsabilidade do técnico autor do projectos de drenagem de águas 

pluviais face aos últimos elementos entregues; 

m. comprovativo do cumprimento do disposto no parecer emitido pela EDP Distribuição 

– Energia, SA, (do qual deve ser dado conhecimento à firma requerente, folha 110), 

relativamente ao Posto de Transformação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 884/07 – Susana Isabel Fontes Dias 

DLB N.º 1164/09  | De SUSANA ISABEL FONTES DIAS, residente na Rua 13 de Junho, 

n.º 18, na localidade de Andrinos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de 

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

unifamiliar, sito na Rua da Hortinha, na localidade de Andrinos, freguesia de Pousos, 

numa zona definida no 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 2009/07/13, constante do 

respectivo processo (folha 372), 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. planta do piso 0 de sobreposições rectificada, devendo indicar-se na cor vermelho a 

alteração da parede da sala (lado Sul); 

1.2. esclarecer quanto ao cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 

de Agosto, relativamente a acessibilidade de pessoas com mobilidade 

condicionada; 

1.3. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura rectificado, devendo 

ainda fazer referência ao cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 163/2006, 

de 8 de Agosto; 

1.4. projectos de especialidades; 

2.º garantir em obra o cumprimento relativo à disponibilidade de água e meios de 

extinção de incêndios junto à via; 

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

propriedades confinantes; 

4.º previamente à emissão da autorização de utilização deverá efectuar a pavimentação 

da zona de passeio e alargamento da via, devendo para o efeito garantir a utilização de 

materiais idênticos aos existentes no local, proceder à reposição das infra-estruturas 

que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra e assegurar uma eficiente 
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drenagem de águas pluviais junto à berma, devendo os trabalhos ser acompanhados 

pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras Municipais. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 921/07 – SILVINO & FERREIRA, Cafetaria 

e Pastelaria, Lda. 

DLB N.º 1165/09  | De SILVINO & FERREIRA, CAFETARIA E PASTELARIA, LDA., com 

sede social no Centro Comercial Maringá, Loja 52, na localidade e freguesia de Leiria, 

referente ao projecto de arquitectura para legalização de alteração de um 

estabelecimento comercial para estabelecimento de bebidas, sem aumento de área, sito 

no local supra mencionado. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/10, constante do 

respectivo processo (folha 129), 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 cumprir com o disposto nos pareceres emitidos pela Autoridade Nacional de 

Protecção Civil e Autoridade de Saúde, dos quais deve ser dado conhecimento à firma 

requerente (folhas 57 e 58 respectivamente); 

2.º cumprir com o disposto no parecer emitido pelo Governo Civil, no que se refere ao 

horário de funcionamento (folhas 62 a 64); 

3.º caso pretenda publicidade deverá ser requerido o respectivo licenciamento junto do 

Sector de Licenciamentos Diversos; 

4.º para efeitos de posterior licenciamento deverá apresentar, no prazo de 6 meses, o 

seguinte: 

4.1. elementos esclarecedores quanto à ventilação do espaço, face ao indicado no 

parecer emitido pela Autoridade de Saúde; 

4.2. projectos das redes prediais de drenagem de águas residuais e de distribuição de 

água aprovados pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento; 

4.3. declaração de isenção de apresentação de projecto de climatização / verificação de 

comportamento térmico devidamente fundamentada, de acordo com a legislação 

em vigor, nomeadamente os Decretos-Leis n.ºs 79/06 e 80/06, ambos de 4 de 

Abril. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1330/07 –  VISUAL CLINIC – Arte Estética, 

Lda. 

DLB N.º 1166/09  | De VISUAL CLINIC, ARTE ESTÉTICA, LDA., com sede social na 

Avenida Marquês de Pombal, n.º 8-A, Edifício Avenida, Loja C, na localidade e 

freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para legalização de alteração 

de três fracções (C, E, F) para uma clínica de estética, no local supra mencionado. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/13, constante do 

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

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no parecer emitido pela Autoridade de Saúde (folha 71); 

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

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

Nacional de Protecção Civil, face ao parecer emitido por esta entidade (folha 70); 

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

elementos entregues, devendo ainda fazer referência ao cumprimento do Decreto-

Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto (acessibilidade de pessoas com mobilidade 

condicionada); 

2.3. projectos de especialidades; 

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

de Agosto (acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada); 

4.º caso pretenda publicidade deverá ser requerido o respectivo licenciamento junto do 

Sector de Licenciamentos Diversos. 

Mais deliberou  transmitir à firma requerente o conteúdo dos pareceres emitidos 

pela Autoridade de Saúde e pela Autoridade Nacional de Protecção Civil. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 124/08 – Luís Pereira Faustino 

DLB N.º 1167/09  | De LUÍS PEREIRA FAUSTINO, residente na Rua Principal, na 

localidade de Caxieira, freguesia de Santa Eufémia, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de alteração e ampliação de um edifício habitacional, 

anexo e muros, sito em Quinta do Cabeço, freguesia de Leiria, numa zona definida no 

Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais e Residenciais de Média Densidade. 

Analisado o processo antecedente (Processo n.º 4419/68), constata-se que o 

mesmo foi inicialmente aprovado para dois fogos (um por cada piso acima da cota de 

soleira e cave para garagens). O projecto de arquitectura agora apresentado indica 

mais dois fogos na cave, adicionando mais um fogo no piso do rés-do-chão, totalizando 
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assim cinco fogos. Propõe ainda a construção de um anexo destinado a sala de 

condomínio. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/07/13, 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 o projecto apresentado não cumpre com o disposto no artigo 67.º do Regulamento 

do Plano Director Municipal, relativamente ao número de lugares de estacionamento no 

exterior e interior da parcela; 

2.º não cumpre com o disposto no Regulamento Geral das Edificações Urbanas 

nomeadamente no que se refere: 

2.1. à dimensão mínima de 6,0m do logradouro a tardoz (artigo 62.º), face ao 

afastamento indicado no projecto inicial; 

2.2. ao artigo 73.º, relativamente aos afastamentos dos vãos dos quartos no piso da 

cave e piso 0 (lado Nascente) em relação ao anexo; 

2.3. ao afastamento entre os vãos e o limite da parcela, não devendo exceder metade 

da altura com o mínimo de 5m tendo em conta o disposto nos artigos 60.º e 73.º, 

face ao afastamento indicado no projecto inicial; 

3.º não cumpre com o disposto no artigo 1360.º e 1364.º do Código Civil, no que se 

refere ao afastamento ao limite da propriedade no lado Nascente (zona de cozinha e 

marquise); 

4.º não esclarece quanto à localização das condutas de evacuação de fumos e 

sistema de ventilação das casas de banho interiores (artigo 87.º e 113.º do 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas); 

5.º verifica-se discrepâncias no projecto agora apresentado e o constante no projecto 

inicialmente aprovado (Processo n.º 4419/68) em relação à área e configuração da 

parcela e afastamentos entre o edifício e os limites da propriedade; 

6.º não apresenta plano de acessibilidades nos termos do n.º 5 do artigo 3.º do 

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

mobilidade condicionada; 

7.º não apresenta extracto da Planta de Ordenamento à escala 1:10.000 (em original 

e legível) com indicação precisa do local da obra a executar. 

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 2009/07/13, e face ao 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 142/08 – José Carlos Guedes Cardoso 

DLB N.º 1168/09  | De JOSÉ CARLOS GUEDES CARDOSO, residente na Rua Dr. 

Oliveira Salazar, n.º 45, na localidade e freguesia de Monte Real, referente ao projecto 

de arquitectura para legalização de um edifício destinado a armazém, sito em Falcão, 

na freguesia de Marrazes, numa zona definida no Plano Director Municipal como Zona 

Verde e Reserva Ecológica Nacional, acompanhado da informação prestada pelo 

Departamento de Operações Urbanísticas, datada de 2009/07/10, comunicando que o 

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

estiveram na origem da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2008/11/11, 

cujo conteúdo lhe foi transmitido através do oficio n.º 12994/08, datado de 2008/11/12. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que o requerente não se 

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

lhe foi efectuada, através do oficio n.º 12994/08, datado de 2008/11/12, nos termos dos 

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

Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 

6/96, de 31 de Janeiro (audiência prévia do interessado), deliberou por  unanimidade  

indeferir o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, 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, 

pelos motivos já referidos na deliberação tomada em reunião de 2008/11/11. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 399/08 –  Carlos Neves Rodrigues, 

Unipessoal Lda. 

DLB N.º 1169/09  | De CARLOS NEVES RODRIGUES UNIPESSOAL, LDA., com sede 

social na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, Lote 6, Loja 1, na localidade de 

Marinheiros, freguesia de Marrazes, face 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, sito no Bairro das Almuinhas, freguesia de 

Marrazes, numa zona definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Média Densidade, encontrando-se ainda parte inserida em Zona de 

Reserva Agrícola, Reserva Ecológica, Zona Verde e dentro do perímetro de rega. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, e considerando a informação prestada 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/13 (folha 110), deliberou 

por  unanimidade  indeferir o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

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

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

Setembro, uma vez que: 

1.º não apresenta Certidão da Conservatória do Registo Predial com a anexação de 

todas matrizes de modo constituir um único prédio; 

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

relativamente à volumetria, considerando-se que a proposta não deverá exceder os 3 

pisos, conforme indicado na deliberação de 2009/03/03; 

3.º a parcela insere-se dentro do perímetro de rega vale do Lis, contrariando o disposto 

no artigo 9.º do Regulamento do Plano Director Municipal; 

4.º não cumpre com o disposto no n.º 3 do artigo 67.º do Regulamento do Plano 

Director Municipal, relativamente ao número de lugares de estacionamento junto ao 

espaço público; 

5.º não cumpre com o disposto no n.º 2 e alínea b) do n.º3 do artigo 14.º do Decreto-Lei 

n.º 66/95, de 8 de Abril (regulamento de segurança contra incêndios), relativamente à 

independência das escadas com saída directa para comunicações horizontais de uso 

comum, não devendo as escadas abaixo do piso 0 constituir o prolongamento directo 

das escadas que servem outros pisos; 

6.º não esclarece quanto ao cumprimento do disposto no artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 

64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente à ventilação permanente das escadas e dos 

caminhos de evacuação, devendo indicar as respectivas entradas e saídas de ar; 

7.º as áreas dos pisos indicados no projecto não correspondem com o medido em 

planta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 667/08 –  FUNDINVEST, Fundo 

Investimento Imobiliário Fechado, SA 

DLB N.º 1170/09  | De FUNDINVEST, FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

FECHADO, SA, com sede social na Rua do Vale Pereiro, n.º 16, em Lisboa, 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 

legalização da alteração e ampliação de uma fracção destinada a armazém (fracção 

«A»), para comércio (parque de diversões), localizada num edifício situado em Quinta 

da Pedreira, Lote 11, na freguesia de Parceiros. 
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A proposta compreende alterações no interior, exterior, alteração de implantação 

e ampliação da fracção «A». O pedido em questão está inserido no processo de 

loteamento n.º 85/78. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/09 (folha 68), tendo ainda 

em conta que até à presente data não foi apresentada a totalidade dos elementos 

solicitados, deliberou por unanimidade  indeferir o projecto de arquitectura da 

operação urbanística acima referida, ao abrigo do disposto no n.º 1 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 a proposta não cumpre com o previsto em alvará de loteamento no que se refere 

a: área de implantação, área de construção, n.º de pisos, polígono de implantação e 

delimitação do lote; 

2.º não apresenta cópia da acta da assembleia de condóminos com deliberação a 

autorizar obras sobre partes comuns do edifício (alínea b) do artigo 2.º do Regulamento 

Municipal de Operações Urbanísticas); 

3.º o termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura deverá 

ser rectificado de acordo com o disposto no 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 e anexo I da Portaria n.º 

232/2008, de 11 de Março, e devendo mencionar o cumprimento do disposto no Plano 

Director Municipal, Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto, e alvará de loteamento; 

4.º  o termo de responsabilidade do técnico coordenador do projecto de arquitectura 

deverá ser rectificado de acordo com o disposto no anexo II da Portaria n.º 232/2008, 

de 11 de Março. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 796/08 –  Fernando Manuel Pereira Gaio 

DLB N.º 1171/09  | De FERNANDO MANUEL PEREIRA GAIO, residente na Rua Barão 

Viamonte, n.º 11, na localidade de Andrinos, freguesia de Pousos, referente ao projecto 

de arquitectura para construção de um edifício de habitação unifamiliar, anexos e 

muros, numa parcela a destacar de uma propriedade sita em Quinta da Ribeira, na 

localidade de Andrinos, freguesia de Pousos, numa zona definida no Plano Director 

Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

O processo obteve parecer favorável emitido pelo Ministério da Defesa Nacional 

– Força Aérea, do qual deve ser dado conhecimento ao requerente (folha 115). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/10, constante do 

respectivo processo (folha 117), 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, 
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deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder ao domínio público o espaço entre os muros proposto e o arruamento para 

execução do passeio, conforme indicado no projecto apresentado; 

2.º apresentar, no prazo de 6 meses e previamente ao licenciamento, o seguinte: 

2.1. elementos gráficos rectificativos relativamente à indicação do passeio, devendo 

este ser contínuo e sem a interrupção (rampa no lado Norte), podendo prever 

lancis galgáveis junto aos acessos; 

2.2. planta de implantação com indicação (na cor amarelo) da demolição do anexo 

existente no lado posterior; 

2.3. Certidão da Conservatória do Registo Predial com o ónus de não fraccionamento 

registado e rectificada relativamente à área a ceder ao domínio público; 

2.4.projectos de especialidades; 

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 garantir o cumprimento do artigo 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; 

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

propriedades confinantes; 

6.º previamente à emissão da autorização de utilização deverá efectuar a pavimentação 

da zona de passeio, devendo para o efeito garantir a utilização de materiais idênticos 

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

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

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

Fiscalização do Departamento de Obras Municipais. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 840/08 –  Capitolina Lopes Teresa 

DLB N.º 1172/09  | De CAPITOLINA LOPES TERESA, residente na Rua da 

Restauração, n.º 7, na localidade de Marinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao 

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

unifamiliar, sito na Rua da Restauração, n.º 7, na localidade de Marinheiros, freguesia 

de Marrazes, numa zona definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais 
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ou Residenciais de Média Densidade, encontrando-se numa zona abrangida por zona 

de servidão administrativa. 

A proposta compreende a ampliação da moradia, alterações de fachada e 

interiores. O pedido obteve parecer favorável emitido pelo Ministério da Defesa Nacional 

– Força Aérea. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/07/09, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo ao abrigo do disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

se que o projecto de arquitectura apresentado não cumpre com o previsto nos artigos 

71.º e 73.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativamente às condições 

de salubridade dos compartimentos habitacionais do sótão e ao afastamento mínimo de 

3m entre os vãos dos compartimentos habitacionais sitos no piso 0 e a fachada 

fronteira, respectivamente. 

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 2009/07/09, e face ao 

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

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

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

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

indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou  transmitir à requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 97). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.14. Processo de obras particulares n.º 288/09 –  Hilário Cardoso de Oliveira 

DLB N.º 1173/09  | De HILÁRIO CARDOSO DE OLIVEIRA, residente na Rua Francisco 

Pereira da Silva, n.º 10 E, 5.º Frente, na localidade e freguesia de Leiria, referente ao 

projecto de arquitectura para alteração de fracção com mudança de uso para serviços – 

consultório médico, sita em Olhalvas, Lote 5, Fracção C, freguesia de Pousos. 

A proposta compreende alterações de fachada e divisão do espaço interior e que 

em nada alteram a área de implantação ou construção aprovadas inicialmente.  

O pedido em questão insere-se no processo de loteamento n.º 7/89, no qual se 

verifica que a fracção «C» está abrangida pelo aditamento n.º 3 ao alvará de loteamento 

n.º 598/90, de 2008/10/02, que define a finalidade desta para: 
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Comércio/Serviços/Consultório Médico. Considera-se assim que se encontra de acordo 

com o previsto no loteamento. O pedido teve parecer favorável emitido pela Autoridade 

de Saúde (folha 70). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/10, constante do 

respectivo processo (folha 72), 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 331/09 –  Joaquim de Jesus de Oliveira 

DLB N.º 1174/09  | De JOAQUIM DE JESUS DE OLIVEIRA, residente na Rua das 

Cabeças, n.º 110, na localidade de Lagares, freguesia de Memória, referente ao 

projecto de arquitectura para alteração de um edifício de habitação unifamiliar e 

legalização de anexo e muros de vedação, sito na Rua Paulo VI, na localidade de Vale 

Sepal, freguesia de Pousos, em zona definida no Plano Director Municipal como Área 

Industrial. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/07/13, com o seguinte teor: 

«Da análise do pedido verifica-se que: 

1.º o proposto não se encontra de acordo com o previsto no artigo 49.º do Regulamento 

do Plano Director Municipal, dado que se trata de uma área destinada exclusivamente à 

implantação de edifícios e estabelecimentos industriais; 
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2.º a área da Certidão da Conservatória do Registo Predial não coincide com a indicada 

e medida nos elementos gráficos, carecendo o mesmo de ser rectificado; 

3.º verifica-se ainda que o limite da propriedade não se encontra de acordo com o 

indicado no processo antecedente n.º 1498/91, devendo o mesmo de ser devidamente 

esclarecido. 

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

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto no alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do 

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

Setembro.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/13, 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. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.16. Processo de obras particulares n.º 345/09 –  Jaime Amaro Gomes 

DLB N.º 1175/09  | De JAIME AMARO GOMES, residente na Rua das Panasqueiras n.º 

149, na localidade de Outeiro da Fonte, freguesia de Carvide, referente ao projecto de 

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

em Carregueira, freguesia de Monte Real, numa zona definida no Plano Director 

Municipal como Espaço Urbanizável Habitacional ou Residencial. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/07/10, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo ao abrigo do disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

se que: 

1.º o projecto apresentado propõe a construção de um edifício habitacional e 

comercial com três pisos, o que não se enquadra na envolvente próxima, estando em 

desconformidade no que se refere à volumetria e cérceas dominantes, dado que se 

insere numa zona caracterizada por construções do tipo unifamiliar, com um máximo de 

dois pisos; 

2.º detectou-se que a proposta não cumpre com o previsto no n.º 1 do artigo 210.º da 

Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Dezembro, relativamente à localização da sala de 

condomínio. 



1441 (25)  
 
 

CMLeiria/Acta n.º 17, de 2009.07.21 

Im-DA-15-09_A0 

 

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

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/10, 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 ser reformulado no sentido de o 

enquadrar com a envolvente próxima, no que se refere à sua volumetria e cércea, o 

processo carecerá ainda de parecer por parte da EP - Estradas de Portugal, SA e do 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea. 

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 18/07 –  Maria Isalinda Rosa Pipa 

Costa 

DLB N.º 1176/09  | De MARIA ISALINDA ROSA PIPA COSTA, residente na Rua da 

Graça n.º 2, na localidade de Ramalheira, freguesia de Freixianda, concelho de Ourém, 

referente ao pedido de informação prévia para construção de um edifício de habitação 

colectiva, na Rua da Malaposta, Lote 3, localidade de Cruz da Areia, freguesia de Leiria, 

numa zona definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Média Densidade. 

O local encontra-se na proximidade dos limites do Estabelecimento Prisional 

Regional de Leria, pelo que foi o pedido enviado para parecer da DGEMN – IHRU 

(Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana), que emitiu parecer favorável.  

O pedido obteve parecer condicionado emitido pela EDP Distribuição – Energia, 

SA, do qual deve ser dado conhecimento ao requerente. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/14, constante do 

respectivo processo (folha 40), 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  emitir parecer favorável ao pedido apresentado, 

pelo período de um ano, nos termos do disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei acima 

mencionado, condicionado ao seguinte: 
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1.º cumprir com o indicado no parecer emitido pela EDP Distribuição – Energia, SA, 

nomeadamente no que se refere ao desvio da linha subterrânea de alta tensão 

existente; 

2.º prever a continuidade do passeio junto à via com 1,80m de largura; 

3.º garantir os lugares de estacionamento necessários junto ao arruamento, a fim de 

serem cedidos ao domínio público, bem como em cave, devidamente dimensionados 

nos termos do Capítulo IV do Plano Director Municipal; 

4.º cumprir com a legislação aplicável relativamente à segurança contra incêndios, e 

acessibilidades nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto; 

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

nomeadamente Plano Director Municipal e Regulamento Geral das Edificações 

Urbanas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2.2. Processo de pedido de informação n.º 19/07 –  Manuel da Conceição Batista 

DLB N.º 1177/09  | De MANUEL DA CONCEICÃO BATISTA, residente na Rua Principal, 

n.º 407, na localidade de Brogal, freguesia de Parceiros, referente ao pedido de 

informação prévia para construção de dois edifícios mistos destinados a habitação, 

comércio e serviços, com demolição parcial do existente, na localidade e freguesia de 

Parceiros, acompanhado da informação prestada pela Divisão Administrativa e de 

Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas comunicando que o 

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

estiveram na origem da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2007/08/30, 

cujo conteúdo lhe foi transmitido através do oficio n.º 11783, datado de 2007/09/18. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que o requerente não se 

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

lhe foi efectuada através do ofício n.º 11783, datado de 2007/09/18, nos termos dos 

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

Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 

6/96, de 31 de Janeiro (audiência prévia do interessado), e com base na informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas (folha 33), deliberou por  

unanimidade  indeferir o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

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

2007/08/30. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.2.3. Processo de pedido de informação n.º 30/07 –  SOALUMÍNIO, Anodização e 

Comércio de Alumínio, Lda. 

DLB N.º 1178/09  | De SOALUMÍNIO, ANODIZAÇÃO E COMÉRCIO DE ALUMÍNIO, 

LDA., com sede social na Estrada dos Marrazes, Apartado 326, na localidade de 

Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de informação prévia sobre a 

viabilidade de construção de um edifício destinado a armazém, em Brejo, freguesia de 

Marrazes, acompanhado da informação prestada pela Divisão Administrativa e de 

Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas comunicando que o 

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

estiveram na origem da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2008/03/04, 

cujo conteúdo lhe foi transmitido através do oficio n.º 2801/08, datado de 2008/03/06. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que o requerente não se 

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

lhe foi efectuada, através do ofício n.º 2801/08, de 2008/03/06, nos termos dos artigos 

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

442/91, de 15 de Novembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 

31 de Janeiro (audiência prévia do interessado), e com base na informação prestada 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas (folha 39), deliberou por  unanimidade  

indeferir o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, 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, 

pelos motivos já referidos na deliberação tomada em reunião de 2008/03/04. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2.4. Processo de pedido de informação n.º 34/07 –  Clarisse da Ascensão 

Casimiro da Silva Matos 

DLB N.º 1179/09  | De CLARISSE DA ASCENSÃO CASIMIRO DA SILVA MATOS, 

residente na Rua da Mala Posta, Edifício Gémeos, Lote B, n.º 353, 3.º Esquerdo, na 

localidade e freguesia de Leiria, referente ao pedido de informação prévia sobre a 

viabilidade de construção de um edifício de habitação colectiva, numa parcela que se 

pretende destacar de uma propriedade sita em Cruz da Areia, freguesia de Leiria, numa 

zona definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Média Densidade. 

O local encontra-se na proximidade dos limites do Estabelecimento Prisional 

Regional de Leria, pelo que foi o pedido enviado para parecer da DGEMN – IHRU 

(Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana), não tendo sido emitido o respectivo 

parecer até esta data. Verifica-se no entanto que para ocupações semelhantes em 

propriedades adjacentes foi emitido parecer favorável por esta entidade. 

O pedido obteve parecer favorável emitido pela EDP Distribuição – Energia, SA. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/14, constante do 

respectivo processo (folha 78), 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  deferir o pedido de informação prévia pelo período 

de um ano, nos termos do disposto no artigo 17.º do referido diploma legal, 

condicionado ao seguinte: 

1.º os lugares de estacionamento deverão dispor-se obliquamente em relação à via; 

2.º prever a continuidade do passeio junto à via com 1,80m de largura; 

3.º garantir os lugares de estacionamento necessários junto à via, a fim de serem 

cedidos ao domínio público, bem como em cave devidamente dimensionados nos 

termos do Capítulo IV do Plano Director Municipal; 

4.º cumprir com a legislação aplicável relativamente à segurança contra incêndios, e 

acessibilidades, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto; 

5.º a volumetria deverá limitar-se ao proposto, não se considerando de aceitar qualquer 

outro elemento ao nível da cobertura; 

6.º garantir o cumprimento do disposto nos artigos 60.º e 73.º do Regulamento Geral 

das Edificações Urbanas, relativamente ao afastamento das fachadas com fenestrações 

ao limite da propriedade; 

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

Plano Director Municipal e Regulamento Geral das Edificações Urbanas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2.5. Processo de pedido de informação n.º 14/08 –  Manuel Joaquim Moita Batista 

DLB N.º 1180/09  | De MANUEL JOAQUIM MOITA BATISTA, residente na Rua de 

Tomar, n.º 90, na localidade de Padrão, freguesia de Pousos, referente ao pedido de 

informação prévia sobre a viabilidade de alteração de um estabelecimento comercial, 

com mudança de uso para salão de cabeleireiro e estética, com venda de produtos 

naturais, localizado na fracção «H» de um edifício sito no Lote 63, em Quinta de Santo 

António, freguesia de Marrazes, acompanhado da informação prestada pela Divisão 

Administrativa e de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas 

comunicando que o requerente não se pronunciou, em fase de audiência prévia, quanto 

aos motivos que estiveram na origem da proposta de indeferimento tomada em reunião 

de 2008/06/24, cujo conteúdo lhe foi transmitido através do oficio n.º 6909/08, datado de 

2008/06/26. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que o requerente não se 

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

lhe foi efectuada, através do ofício n.º 6909/08, de 2008/06/26, nos termos dos artigos 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
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442/91, de 15 de Novembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 

31 de Janeiro (audiência prévia do interessado), e com base na informação do 

Departamento de Operações Urbanísticas (folha 70), deliberou por  unanimidade  

indeferir o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, 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, 

pelos motivos já referidos na deliberação tomada em reunião de 2008/06/24. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2.6. Processo de pedido de informação n.º 26/08 –  Paulo Fernando da Costa 

Brás 

DLB N.º 1181/09  | De PAULO FERNANDO DA COSTA BRÁZ, residente na Rua Cidade 

de Halton, Lote 16, 4.º Direito, na localidade e freguesia de Leiria, referente ao pedido 

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

unifamiliar, na Urbanização Quinta do Seixal, Lote 77, na localidade e freguesia de 

Leiria, acompanhado da informação prestada pela Divisão Administrativa e de 

Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas comunicando que o 

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

estiveram na origem da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2008/10/28, 

cujo conteúdo lhe foi transmitido através do oficio n.º 12431/08, datado de 2008/10/30. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que o requerente não se 

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

lhe foi efectuada, através do ofício n.º 12431/08, de 2008/10/30, nos termos dos artigos 

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

442/91, de 15 de Novembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 

31 de Janeiro (audiência prévia do interessado), e com base na informação prestada 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas (folha 71), deliberou por  unanimidade  

indeferir o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, 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, 

pelos motivos já referidos na deliberação tomada em reunião de 2008/10/28. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise dos seguintes processos de licenciamen to de combustíveis 

1.3.1. Processo de licenciamento de combustíveis n. º 5/08 – Cerâmica do Centro, 

Lda. 

DLB N.º 1182/09  | De CERÂMICA DO CENTRO, LDA., com sede social no Apartado 8, 

na localidade e freguesia de Meirinhas, concelho de Pombal, referente ao pedido de 
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aprovação do projecto para instalação de armazenagem de coque de petróleo (95m3) e 

antracite, na localidade de Várzeas, freguesia de Souto da Carpalhosa. 

Da análise do processo, constata-se que o mesmo está devidamente instruído 

nos termos do artigo 8.º do Decreto Lei n.º 267/2002, de 26 de Novembro, republicado 

no Decreto Lei n.º 386/2007, de 30 de Novembro e da Portaria n.º 1188/2003, alterada 

pela Portaria n.º 1515/2007, de 10 de Outubro. 

Foram consultadas a Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa (folha 49), 

sendo o parecer favorável, e a EP – Estradas de Portugal, E.P.E., sendo o parecer 

favorável sob o ponto de vista rodoviário (constante no processo de obras n.º 169/06, 

folha 53). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/07/10 (Sector de 

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

82 e 83), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 267/02, de 26 de Novembro, republicado 

no Decreto-Lei n.º 386/2007, de 30 de Novembro e na Portaria n.º 1188/03, de 10 de 

Outubro, alterada pela Portaria n.º 1515/2007, de 10 de Outubro, deliberou por  

unanimidade  aprovar o projecto da instalação acima referida. 

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

firma requerente solicitar vistoria final à mesma, devendo o requerimento de vistoria 

final 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. 

 

1.3.2. Processo de licenciamento de combustíveis n. º 14/08 – GASCAN, Gases 

Combustíveis, SA 

DLB N.º 1183/09  | Retirado. 

 

1.4. Relatório da actividade desenvolvida pelos ser viços de fiscalização durante o 

mês de Junho 

DLB N.º 1184/09  | Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao 

serviço efectuado durante o mês de Junho. 

Secção de Fiscalização 
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Actividades do Mês de Junho de 2009 

Departamento de Operações Urbanísticas 

Queixas 69 

Processos Fiscalizados 311 

Mandados de Notificação 4 

Embargos (ANEXO A) 6 

Autos de transgressão  

Obras sem licença 31 

Obras em desacordo com a licença 5 

Outras transgressões 39 

 

Serviço efectuado para o Departamento Jurídico 

Mandados de Notificação 1 

Processos de contra-ordenação 5 

Informações 17 

 

Serviço efectuado para o Departamento de Parques e Es paços Verdes 

Processos Fiscalizados 45 

Autos de Notícia  

 

Serviço efectuado para a Divisão de Ambiente e Serviç os Urbanos 

Processos Fiscalizados 4 

Participações 0 

 

Serviço efectuado para o Sector de Licenciamentos Div ersos 

Processos Fiscalizados (Publicidade) 62 

Processos Fiscalizados (Máquinas de Diversão) 1 

Processos Fiscalizados (Ocupação da Via Pública) 5 

Participações 9 

A Câmara tomou conhecimento . 

 

1.5. Análise dos seguintes processos de loteamento 

1.5.1. Processo de loteamento n.º 14/83 – António A ntunes de Sousa 

DLB N.º 1185/09  | De MARTA GLAÚCIA DE SÁ LAGOA DE SOUSA, residente na Rua 

Cidade Halton, n.º 62, lote 14, 4.º direito, na Urbanização Quinta do Seixal, freguesia de 

Leiria, referente ao pedido de alteração ao loteamento situado em Quinta dos 

Capuchos, freguesia de Leiria. 

A pretensão incide sobre o lote 8 e consiste em considerar o número de pisos 

definidos no alvará de loteamento como número máximo, e não de construção 

obrigatória. 

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

prestada pela Divisão de Loteamentos em 2009/06/30, constante do respectivo 

processo (pasta 2, folha 23), deliberou por  unanimidade  considerar como número 

máximo os pisos definidos no alvará de loteamento (três). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.5.2. Processo de loteamento n.º 48/93 – Emília Ma rques Cordeiro (e Outros) 

DLB N.º 1186/09  | De JOAQUIM DA SILVA OLIVEIRA, residente na Rua D. Alzira 

Barata Rodrigues Pires Miranda, lote 18, Quinta de Santo António, freguesia de 

Marrazes, referente aos elementos apresentados em fase de audiência prévia do 

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

do projecto de alteração ao lote 18 do loteamento situado em Arrabalde da Ponte, 

freguesia de Marrazes. 

De acordo com a informação prestada pela Divisão de Loteamentos em 

2009/07/08, verifica-se um aumento da área de construção em 160 m2, existindo 

divergências nas áreas referidas nos pontos 2 e 5 da memória descritiva. 

Dos elementos apresentados em sede do requerimento 10136/03 (corte, 

levantamento topográfico e respectiva envolvente) verifica-se que o alçado Noroeste da 

piscina coberta apresenta vãos no limite lateral do lote, que se confirmou, em visita ao 

local, serem em estrutura metálica, com vidro fosco e um gradeamento de protecção, 

pelo que não cumprem com o artigo 1360.º, 1363.º e 1364.º do Código Civil. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que os elementos 

apresentados não permitem obstar aos motivos que estiveram na origem da proposta 

de indeferimento, deliberou por unanimidade  indeferir o projecto de alteração ao lote 

18, 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, pelos motivos acima referidos. 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins esteve ausente aquando a votação e 

análise do presente assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.3. Processo de loteamento n.º 16/96 – Augusto A mado da Silva 

DLB N.º 1187/09  | De FREDERICO AMADO DA SILVA, residente na Rua da Mioteira, 

n.º 496, na localidade de Moinhos de Carvide, freguesia de Carvide, referente ao 

projecto de alteração ao loteamento situado na localidade e freguesia acima indicadas. 

Conforme informação prestada pela Divisão de Loteamentos em 2009/07/07, as 

alterações incidem sobre o lote 3 e consistem em alterar a localização do anexo da 

moradia da extrema Sudoeste para a extrema Nordeste do terreno, não sendo alterados 

os parâmetros urbanísticos do loteamento, pelo que não se vê inconveniente na sua 

aprovação. 

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

prestada pela Divisão de Loteamentos em 2009/07/07, 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 o projecto referente 
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à alteração à operação urbanística acima referida, nomeadamente no que se refere à 

localização do anexo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.4. Processo de loteamento n.º 9/03 – Luís Perei ra Faustino 

DLB N.º 1188/09  | De LUÍS PEREIRA FAUSTINO, com endereço postal na Rua Dr. 

José Henriques Vareda, n.º 51, 1.º D, freguesia de Leiria, referente aos projectos de 

obras de urbanização do loteamento aprovado em reunião de Câmara de 2005/01/31, 

que incide sobre uma propriedade situada na Rua D. José Alves Correia da Silva, na 

localidade de Cruz da Areia, freguesia de Leiria. 

De acordo com a informação prestada pela Divisão de Loteamentos em 

2009/06/04, o presente processo está a ser desenvolvido conjuntamente com o 

loteamento n.º 10/03, e encontra-se instruído com projectos de infra-estruturas, que 

abrangem as áreas interiores e exteriores ao loteamento, os quais obtiveram pareceres 

favoráveis dos Serviços e entidades consultadas. 

As obras na zona exterior ao loteamento compreendem a execução de um 

colector de águas residuais domésticas e pluviais que permita a continuidade do 

sistema de drenagem a jusante do loteamento, cuja implantação atravessa terrenos 

pertencentes ao Seminário Diocesano de Leiria, pelo que deverá ser celebrado contrato 

relativo ao cumprimento das obrigações assumidas pelos intervenientes. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/06/04, constante do respectivo processo (folhas 

360 e 361), deliberou por unanimidade  ao abrigo do 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, aprovar os projectos das infra-estruturas e deferir o licenciamento das obras de 

urbanização acima referidas, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com a alínea b) da deliberação de Câmara de 2005/01/31 (ceder ao domínio 

privado do Município de Leiria o lote 3A); 

2.º ceder ao domínio público 1.264 m2,, destinados a arruamentos e acessos, 

estacionamentos, passeios, local para contentor subterrâneo de resíduos, zonas 

ajardinadas e de circulação; 

3.º após a emissão do alvará de loteamento, executar o colector de drenagem de águas 

residuais e pluviais na área exterior ao loteamento, de acordo com os projectos 

aprovados, beneficiando da redução proporcional das taxas por realização de infra-

estruturas urbanísticas, nos termos do n.º 3 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de Dezembro, alterado, conjugado com o previsto no n.º 4 do artigo 171.º do 

Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas; 

4.º requerer a emissão do respectivo alvará no prazo de um ano, sem prejuízo do 

disposto no n.º 2 do artigo 76.º da referida disposição legal, apresentando para o efeito 
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os elementos constantes da Portaria n.º 1105/01, de 18 de Setembro, e do artigo 30.º 

do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas da Câmara Municipal de Leiria, 

nomeadamente: 

4.1. documento comprovativo da prestação da caução no valor de €179.950,01, 

autónoma à primeira solicitação, destinada a garantir a boa e regular execução 

das obras de urbanização referentes às infra-estruturas eléctricas (€20.367,98), 

infra-estruturas viárias (€51.114,25), arranjos exteriores (€7.405,28), infra-

estruturas da rede de água (€6.902,00), rede de esgotos domésticos no interior do 

loteamento (€5.288.50), rede de esgotos domésticos no exterior do loteamento 

(€18.056,50), rede de esgotos pluviais no interior do loteamento (€7.383,25), rede 

de esgotos pluviais no exterior do loteamento (€63.432,25), devendo do mesmo 

constar a seguinte cláusula: «A caução apresentada não cessará em caso algum 

sem autorização expressa da Câmara Municipal, mantendo-se válida até à 

recepção definitiva das obras de urbanização, ficando sujeita à actualização nos 

termos do n.º 3 do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho»; 

4.2. documento comprovativo do pagamento aos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento da comparticipação para reforço da rede de água a montante do 

loteamento (€15.000,00 + IVA); 

4.3. cinco exemplares da planta de síntese da operação de loteamento aprovada e um 

exemplar em suporte digital, elaborado em conformidade com o previsto no ponto 

2 do anexo I do referido Regulamento, contendo os elementos referidos na alínea 

e) do .º 1 do artigo 77.º do referido Decreto-Lei; 

4.4. plantas representativas dos elementos referidos na alínea f) do n.º 1 do artigo 77.º 

do referido Decreto-Lei (cinco exemplares em suporte de papel e um em suporte 

digital); 

4.5. contrato relativo ao cumprimento das obrigações assumidas pelo promotor no 

âmbito da execução do colector de drenagem de águas residuais e pluviais na 

área exterior ao loteamento; 

4.6. certidão da Conservatória do Registo Predial, válida e actualizada; 

4.7. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção da 

obra, elaborado de acordo com o anexo da referida Portaria, acompanhado de 

documento comprovativo (válido e actualizado) da sua inscrição em Associação 

Pública de natureza profissional; 

4.8. auto de implantação da obra, assinado pelo respectivo director técnico; 

4.9. declaração do empreiteiro relativa à adjudicação da obra por parte do titular da 

operação urbanística; 

4.10. fotocópia do documento de identificação pessoal do empreiteiro (bilhete de 

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 
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termos da lei, e, no caso de pessoa colectiva, certidão do registo comercial e 

cartão de identificação de pessoa colectiva); 

4.11. alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), de classe >= 2; 

4.13 apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos 

emergentes de acidentes de trabalho, acompanhado do recibo válido 

comprovativo do respectivo pagamento; 

4.14 plano de Segurança e Saúde; 

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

5.º após a emissão do alvará, executar os trabalhos no prazo de um ano; 

6.º cumprir em obra com as seguintes condições: 

6.1. respeitar os projectos e obedecer a todas as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis, incluindo as condições fixadas pelos Serviços e entidades externas ao 

Município no âmbito da aprovação dos respectivos projectos de engenharia de 

especialidades, cujos pareceres deverão ser transmitidos ao requerente (folhas 353 a 

356, 347, 346, 338 a 341, 343 e 344, 254 a 256, 252); 

6.2. após a emissão do alvará, afixar no prazo de dez dias o aviso de publicidade, bem 

visível do exterior, o qual aí deverá permanecer até à conclusão das obras, de acordo 

com o previsto no n.º 1 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho; 

6.3. requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar; 

6.4. cumprir com o disposto na Secção II do Capítulo IV do Regulamento Municipal de 

Operações Urbanísticas (segurança e higiene no local das obras); 

6.5. após a conclusão dos trabalhos, e no prazo de 10 dias, proceder à desocupação 

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

reparação de quaisquer estragos ou deteriorações que tenha causado em infra-

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

alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e no artigo 120.º do Regulamento 

Municipal de Operações Urbanísticas; 

7. requerer as recepções provisória e definitiva das obras de urbanização, nos termos 

do artigo 87.º do Decreto-Lei acima referido; 

8.º qualquer cedência para equipamento que posteriormente venha a ser efectuada 

aquando da construção na área remanescente deverá confinar com o lote 3 A, 

conforme condição imposta por deliberação tomada em reunião de 2005/01/31; 

9.º aquando da recepção provisória, elaborar compilação técnica nos termos do Plano 

de Segurança, com a apresentação junto das diversas entidades de telas finais com os 

traçados e perfis definitivos dos arruamentos e das redes de colectores e abastecimento 

de água. 

Mais deliberou  conferir à Senhora Presidente os poderes necessários para 

outorgar a escritura de cedência da parcela de terreno referida no número um. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.5. Processo de loteamento n.º 10/03 – Luís Pere ira Faustino 

DLB N.º 1189/09  | De LUÍS PEREIRA FAUSTINO, com endereço postal na Rua Dr. 

José Henriques Vareda, n.º 51, 1.º D, freguesia de Leiria, referente aos projectos de 

obras de urbanização do loteamento aprovado em reunião de Câmara de 2005/01/31, 

que incide sobre duas propriedades situadas na Rua D. José Alves Correia da Silva, na 

localidade de Cruz da Areia, freguesia de Leiria. 

De acordo com a informação prestada pela Divisão de Loteamentos em 

2009/06/04, o presente processo está a ser desenvolvido conjuntamente com o 

loteamento n.º 9/03 e encontra-se instruído com projectos de infra-estruturas, que 

abrangem as áreas interiores e exteriores ao loteamento, os quais obtiveram pareceres 

favoráveis dos Serviços e entidades consultadas. 

As obras na zona exterior ao loteamento compreendem a execução de um 

colector de águas residuais domésticas e pluviais que permita a continuidade do 

sistema de drenagem a jusante do loteamento, cuja implantação atravessa terrenos 

pertencentes ao Seminário Diocesano de Leiria, pelo que deverá ser celebrado contrato 

relativo ao cumprimento das obrigações assumidas pelos intervenientes. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/06/04, constante do respectivo processo (folhas 

368 e 369), ao abrigo do 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 os projectos das infra-estruturas e deferir o licenciamento das 

obras de urbanização acima referidas, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com a alínea b) da deliberação de Câmara de 2005/01/31 (ceder ao 

domínio privado do Município de Leiria o lote 2B); 

2.º ceder ao domínio público 1.717,45m2,, destinados a arruamentos e acessos, 

estacionamentos, passeios, local para contentor subterrâneo de resíduos, local para o 

PT, zonas ajardinadas e de circulação; 

3.º após a emissão do alvará de loteamento, executar o colector de drenagem de 

águas residuais e pluviais na área exterior ao loteamento, de acordo com os projectos 

aprovados, beneficiando da redução proporcional das taxas por realização de infra-

estruturas urbanísticas, nos termos do n.º 3 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de Dezembro, alterado, conjugado com o previsto no n.º 4 do artigo 171.º do 

Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas; 

4.º requerer a emissão do respectivo alvará no prazo de um ano, sem prejuízo do 

disposto no n.º 2 do artigo 76.º da referida disposição legal, apresentando para o efeito 

os elementos constantes da Portaria n.º 1105/01, de 18 de Setembro, e do artigo 30.º 
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do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas da Câmara Municipal de Leiria, 

nomeadamente: 

4.1. documento comprovativo da prestação da caução no valor de €244.916,72, 

autónoma à primeira solicitação, destinada a garantir a boa e regular execução 

das obras de urbanização referentes às infra-estruturas eléctricas (€85.334,69), 

infra-estruturas viárias (€51.114,25), arranjos exteriores (€7.405,28), infra-

estruturas da rede de água (€6.902,00), rede de esgotos domésticos no interior do 

loteamento (€5.288.50), rede de esgotos domésticos no exterior do loteamento 

(€18.056,50), rede de esgotos pluviais no interior do loteamento (€7.383,25), rede 

de esgotos pluviais no exterior do loteamento (€63.432,25), devendo do mesmo 

constar a seguinte cláusula: «A caução apresentada não cessará em caso algum 

sem autorização expressa da Câmara Municipal, mantendo-se válida até à 

recepção definitiva das obras de urbanização, ficando sujeita à actualização nos 

termos do n.º 3 do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho»; 

4.2. documento comprovativo do pagamento aos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento da comparticipação para reforço da rede de água a montante do 

loteamento (€15.000,00 + IVA); 

4.3. cinco exemplares da planta de síntese da operação de loteamento aprovada e um 

exemplar em suporte digital, elaborado em conformidade com o previsto no ponto 

2 do anexo I do referido Regulamento, contendo os elementos referidos na alínea 

e) do .º 1 do artigo 77.º do referido Decreto-Lei; 

4.4. descrição pormenorizada dos lotes com indicação dos artigos matriciais de 

proveniência (cinco exemplares em suporte de papel e um em suporte digital);  

4.5. plantas representativas dos elementos referidos na alínea f) do n.º 1 do artigo 77.º 

do referido Decreto-Lei (cinco exemplares em suporte de papel e um em suporte 

digital); 

4.6. contrato relativo ao cumprimento das obrigações assumidas pelo promotor no 

âmbito da execução do colector de drenagem de águas residuais e pluviais na 

área exterior ao loteamento; 

4.7. certidões da Conservatória do Registo Predial, válidas e actualizadas; 

4.8. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção da 

obra, elaborado de acordo com o anexo da referida Portaria, acompanhado de 

documento comprovativo (válido e actualizado) da sua inscrição em Associação 

Pública de natureza profissional; 

4.9. auto de implantação da obra, assinado pelo respectivo director técnico; 

4.10 declaração do empreiteiro relativa à adjudicação da obra por parte do titular da 

operação urbanística; 
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4.11. fotocópia do documento de identificação pessoal do empreiteiro (bilhete de 

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 

termos da lei, e, no caso de pessoa colectiva, certidão do registo comercial e 

cartão de identificação de pessoa colectiva); 

4.12. alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), de classe >= 2; 

4.13 apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos 

emergentes de acidentes de trabalho, acompanhado do recibo válido 

comprovativo do respectivo pagamento; 

4.14. plano de Segurança e Saúde; 

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

5.º após a emissão do alvará, executar os trabalhos no prazo de um ano; 

6.º cumprir em obra com as seguintes condições: 

6.1. respeitar os projectos e obedecer a todas as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis, incluindo as condições fixadas pelos Serviços e entidades externas ao 

Município no âmbito da aprovação dos respectivos projectos de engenharia de 

especialidades, cujos pareceres deverão ser transmitidos ao requerente (folhas 

360 a 364, 354, 353, 331 a 334, 336 e 337, 246 a 248, 244; 

6.2. após a emissão do alvará, afixar no prazo de dez dias o aviso de publicidade, bem 

visível do exterior, o qual aí deverá permanecer até à conclusão das obras, de 

acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho; 

6.3. requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar; 

6.4. cumprir com o disposto na Secção II do Capítulo IV do Regulamento Municipal de 

Operações Urbanísticas (segurança e higiene no local das obras); 

6.5. após a conclusão dos trabalhos, e no prazo de 10 dias, proceder à desocupação 

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

reparação de quaisquer estragos ou deteriorações que tenha causado em infra-

estruturas públicas, de acordo com o previsto no artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e no artigo 120.º do 

Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas; 

7.º requerer as recepções provisória e definitiva das obras de urbanização, nos 

termos do artigo 87.º do Decreto-Lei acima referido; 

8.º qualquer cedência para equipamento que posteriormente venha a ser efectuada 

aquando da construção na área remanescente deverá confinar com o lote 3 A 

(constituído em sede do processo de loteamento n.º 9/03), dado tratar-se de uma 

solução conjunta entre os loteamentos n.º 9/03 e n.º 10/03, conforme condição imposta 

por deliberação tomada em reunião de 2005/01/31; 

9.º aquando da recepção provisória, elaborar compilação técnica nos termos do Plano 

de Segurança, com a apresentação junto das diversas entidades de telas finais com os 



1455 (39)  
 
 

CMLeiria/Acta n.º 17, de 2009.07.21 

Im-DA-15-09_A0 

 

traçados e perfis definitivos dos arruamentos e das redes de colectores e abastecimento 

de água. 

Mais deliberou  conferir à Senhora Presidente os poderes necessários para 

outorgar a escritura de cedência da parcela de terreno referida no número um. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.6. Processo de loteamento n.º 1/09 – PERIPLAST – Equipamentos Industriais, 

Lda. 

DLB N.º 1190/09  | De PERIPLAST, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA., com 

endereço postal na Zona Industrial dos Pousos, Apartado 523, na localidade e freguesia 

de Pousos, referente ao projecto de alteração ao loteamento Industrial da Cova das 

Faias, situado na freguesia de Marrazes. 

Conforme informação prestada pela Divisão de Loteamentos em 2009/06/18, as 

alterações incidem sobre o lote 28 e consistem na rectificação da localização do acesso 

ao lote e na redução da cota de soleira, enquadrando-se a pretensão 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. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/06/18, 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 o projecto de alteração 

referente à operação urbanística acima referida, nomeadamente no que se refere à 

localização do acesso ao lote e à cota de soleira (133,35). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.6. Análise do processo de obras de urbanização n. º 1/08 – Henrique Pereira da 

Silva (e Outros) 

DLB N.º 1191/09  | De HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (E OUTROS), residente na 

Estrada Nacional 109, na localidade de Várzeas, freguesia de Souto da Carpalhosa, 

referente ao pedido de licenciamento de obras de urbanização que pretendem levar a 

efeito em Cova Redonda/Colmeia, freguesia de Monte Real, em área abrangida por 

espaço urbano, na zona de protecção da Base Aérea n.º 5, de acordo com as plantas 

de ordenamento e condicionantes do PDM. 

Conforme informação prestada pela Divisão de Loteamentos em 2009/06/29, o 

processo encontra-se instruído com projectos de infra-estruturas com pareceres 

favoráveis de todas as entidades e serviços da Câmara, pelo que se encontra em 

condições de merecer aprovação. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/06/29, constante do respectivo processo (folha 
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329), deliberou por  unanimidade  ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 

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

1.º aprovar os projectos de infra-estruturas das redes viária e de drenagem de água 

pluviais e aceitar as cedências propostas pelos requerentes para integrarem o domínio 

público municipal, devendo os promotores apresentar planta representativa das 

referidas cedências (cinco exemplares em suporte de papel e um exemplar em suporte 

digital), a desanexar dos seguintes prédios: 

1.1. prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 1394, 

inscrito na matriz rústica sob o artigo 261.º – 86 m2 destinados a arruamentos e 

71,25 m2 destinados a passeios; 

1.2. prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 1350, 

inscrito na matriz rústica sob o artigo 259 – 176,50 m2 destinados a arruamentos e 

194,60 m2 destinados a passeios; 

1.3. prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 1166, 

inscrito na matriz rústica sob o artigo 260.º – 114 m2 destinados a arruamentos e 

42,50 m2 destinados a passeios; 

1.4. prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 1440, 

inscrito na matriz urbana sob o artigo 1682  – 268 m2 destinados a arruamentos e 

72,50 m2 destinados a passeios; 

2.º deferir o licenciamento das obras de urbanização referentes à operação urbanística 

designada em epígrafe, condicionado ao seguinte: 

2.1. requerer a emissão do respectivo alvará no prazo de um ano, sem prejuízo do 

disposto no n.º 2 do artigo 76.º da referida disposição legal, apresentando para o 

efeito os elementos constantes do n.º 1 da Portaria n.º 216-E/2008, de 3 de Março, 

e do artigo 30.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas da Câmara 

Municipal de Leiria, nomeadamente: 

2.1.1. documento comprovativo da prestação da caução no valor de €66.223,76, 

autónoma à primeira solicitação, destinada a garantir a boa e regular execução das 

obras de urbanização referentes às infra-estruturas eléctricas (€8.559,26), rede viária 

(€32.433,00), rede pluvial (€16.800,00), redes de águas e esgotos domésticos 

(€8.431,50), devendo do mesmo constar a seguinte cláusula: «A caução apresentada 

não cessará em caso algum sem autorização expressa da Câmara Municipal, 

mantendo-se válida até à recepção definitiva das obras de urbanização, ficando sujeita 

à actualização nos termos do n.º 4 do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro»; 

2.1.2. documento comprovativo do pagamento na Tesouraria dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento da comparticipação para reforço da rede de 

água a montante do terreno, no valor de €2.145,00, acrescido de IVA à taxa em vigor; 
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2.1.3. documento comprovativo do licenciamento do acesso e eventuais muros 

de vedação junto da EP – Estradas de Portugal; 

2.1.4. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direcção da obra, elaborado de acordo com o anexo da referida Portaria, acompanhado 

de documento comprovativo (válido e actualizado) da sua inscrição em Associação 

Pública de natureza profissional; 

2.1.5. auto de implantação da obra, assinado pelo respectivo director técnico; 

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

titular da operação urbanística; 

2.1.7. fotocópia do documento de identificação pessoal do empreiteiro (bilhete de 

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 

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

identificação de pessoa colectiva); 

2.1.8. alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), de classe >= 

1; 

2.1.9. apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos 

emergentes de acidentes de trabalho, acompanhado do recibo válido comprovativo do 

respectivo pagamento; 

2.1.10. plano de Segurança e Saúde; 

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

2.2. após a emissão do alvará, executar os trabalhos no prazo de 6 meses; 

2.3. cumprir em obra com as seguintes condições: 

2.3.1. respeitar os projectos e obedecer a todas as disposições legais e 

regulamentares aplicáveis, incluindo as condições fixadas pelos Serviços da Câmara e 

pelas entidades externas ao Município no âmbito da aprovação dos respectivos 

projectos de engenharia de especialidades, cujos conteúdos deverão ser transmitidos 

aos requerentes (folhas 327, 284 a 288; 271 a 282; 214 e 215, 212, 181 a 183, 119 e 

121); 

2.3.2. até cinco dias antes do início dos trabalhos, informar a Câmara Municipal 

dessa intenção, comunicando também a identidade da pessoa (singular ou colectiva) 

encarregada da execução dos mesmos, de acordo com o previsto no artigo 80.º-A do 

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

60/04, de 4 de Setembro; 

2.3.3. cumprir com o disposto no regime da gestão de resíduos de construção e 

demolição resultantes da realização da operação urbanística, estabelecido pelo 

Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março; 

2.3.4. após a emissão do alvará, afixar no prazo de dez dias o aviso de 

publicidade, bem visível do exterior, o qual aí deverá permanecer até à conclusão das 
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obras, 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; 

2.3.5. requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar; 

2.3.6. cumprir com o disposto na Secção II do Capítulo IV do Regulamento 

Municipal de Operações Urbanísticas (segurança e higiene no local das obras); 

2.3.7. após a conclusão dos trabalhos, e no prazo de 10 dias, proceder à 

desocupação do espaço público, ao levantamento do estaleiro, à limpeza da área, de 

acordo com o regime da gestão de resíduos de construção e demolição nela 

produzidos, e à reparação de quaisquer estragos ou deteriorações que tenha causado 

em infra-estruturas públicas, de acordo com o previsto no artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, e no artigo 120.º do Regulamento 

Municipal de Operações Urbanísticas; 

2.4. requerer as recepções provisória e definitiva das obras de urbanização, nos 

termos do artigo 87.º da Lei acima referida, devendo previamente ao pedido de 

recepção provisória apresentar certidões da Conservatória do Registo Predial 

actualizadas quanto às área e eventuais confrontações; 

2.4.1. aquando da recepção provisória, elaborar compilação técnica nos termos 

do Plano de Segurança, com a apresentação junto das diversas entidades de telas 

finais com os traçados e perfis definitivos dos arruamentos e das redes de colectores e 

abastecimento de água.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
��  Departamento de Obras Munic ipa is  

 

Protocolo entre o Município de Leiria e o Instituto  de Gestão Financeira e de Infra-

estruturas da Justiça 

DLB N.º 1192/09  | Presente a Minuta do Protocolo a celebrar entre o Município de Leiria 

e o Instituto de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas da Justiça, I.P. (ENT. 

2008/15811, de 8 de Julho), com o seguinte teor: 

«(Minuta) de P ROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E O INSTITUTO DE GESTÃO 

FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTIÇA I.P. 

Considerando que: 

1. O Ministério da Justiça, através da Direcção-Geral dos Serviços Prisionais, 

administra o Estabelecimento Prisional de Leiria, que pertence ao património privado do 

Estado; 

2. Os terrenos afectos ao referido Estabelecimento confinam com a via paralela ao 

IC2, entre a Rotunda de D. Dinis e a Rotunda do Instituto Politécnico de Leiria (IPL); 
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3. O Município de Leiria tem necessidade e urgência de proceder ao alargamento da 

via acima referida, no âmbito de um Protocolo celebrado com as Estradas de Portugal, 

EPE, para o que carece de uma faixa dos terrenos do Estabelecimento Prisional de 

Leiria, com cerca de 8.294,95 m2; 

4. A faixa de terreno em causa, identificada na planta junta ao Anexo 1, não tem hoje 

em dia qualquer utilização e não oferece interesse para o Ministério da Justiça em geral, 

nem para o Estabelecimento Prisional de Leiria em particular; 

é celebrado, entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, com sede no Largo da 

República, na cidade de Leiria, representado pela Presidente da Câmara Municipal de 

Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, no uso de poderes conferidos por 

deliberação camarária de 21 de Julho de 2009 e o Instituto de Gestão Financeira e de 

Infra-Estruturas da Justiça, I.P., N.I.P.C. 505 587 815, com sede na Avenida 5 de 

Outubro, 124, na cidade de Lisboa, representado pelo Presidente do seu Conselho 

Directivo Eng.º João Manuel Pisco de Castro, com poderes para o acto conferidos por 

___________________, o presente protocolo, o qual se regerá pelas cláusulas 

seguintes: 

Cláusula Primeira 

Das obrigações do IGFPJ 

1. O Instituto de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas da Justiça, I.P., enquanto 

entidade responsável pela gestão e administração do património afecto ao Ministério da 

Justiça, nos termos das alíneas e) e j) do n.º 2 do artigo 5.º dos seus Estatutos, 

aprovados pelo Decreto-Lei n.º 156/2001, de 11 de Maio, cede ao Município de Leiria o 

uso de uma parcela de terreno com 8.294,95 m2, destinada ao alargamento da via 

paralela ao IC2, entre a Rotunda de D. Dinis e a Rotunda do IPL; 

2. O Instituto de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas da Justiça, I.P. autoriza desde 

já o acesso do Município de Leiria aos terrenos em causa, para construção das novas 

vedações e início dos trabalhos de alargamento; 

3. O Director do Estabelecimento Prisional de Leiria procederá a um auto de entrega 

do terreno ao Município, considerando-se entregue o prédio a partir da data constante 

desse auto. 

Cláusula Segunda 

Das obrigações do Município 

1. O Município de Leiria compromete-se a proceder à execução de uma nova vedação 

naquela zona, com a dimensão e materiais a indicar pela Direcção-Geral dos Serviços 

Prisionais, que garanta a segurança do Estabelecimento Prisional de Leiria. 

2. Os trabalhos de alargamento da via só serão iniciados após concluída e aprovada 

pela Direcção-Geral dos Serviços Prisionais a nova vedação. 

3. O Município de Leiria compromete-se conduzir junto da Direcção-Geral do Tesouro 

e Finanças, com a colaboração do Instituto de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas 
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da Justiça, I.P., as diligências necessárias no sentido de formalizar a transmissão 

definitiva da propriedade da parcela de terreno cujo uso agora foi cedido, 

providenciando designadamente pelo seu destaque do artigo matricial de que faz parte. 

*** 

Este protocolo, isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) do artigo 

6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo, composto por duas páginas e um anexo, é celebrado em 

duas vias, todas devidamente assinadas e com igual valor, ficando cada uma delas com 

cada uma das partes. 

Leiria, _____ de ____________ dois mil e nove. 

Pelo Município de Leiria | Presidente da Câmara Municipal | Isabel Damasceno Campos 

Pelo Instituto de Gestão Financeira e de Infra-estruturas da Justiça | Presidente do 

Conselho Directivo | João Manuel Pisco de Castro 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto alínea f) do n.º 2 

do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 14 de Setembro, deliberou por unanimidade  

concordar o teor da minuta de protocolo a celebrar entre o Município de Leiria e o 

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-estruturas da Justiça, I.P.  

Mais deliberou  conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara para outorgar 

o referido protocolo. 

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. Análise do pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de 

Leiria: 

3.1.1.1. Requerente: Élsio Marco Pereira Faro André . Decisão final 

DLB N.º 1193/09 | Presente a resposta de Élsio Marco Pereira Faro André, com a 

ENT.09/7712, de 30 de Abril, proferida em sede de audiência de interessados, 

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

patrimoniais, no valor de €1.284,89, causados no seu veículo automóvel matrícula 73-

64-JD, modelo Nissan, em virtude de acidente de viação, ocorrido no dia 5 de Agosto de 

2007, pelas 12h00min, quando o requerente, que circulava na Rua da Fonte em 

direcção à Rua da Nora, por não se ter apercebido da sinalização temporária existente 

– de obrigação de contornar – embateu noutro veículo, com a matrícula 39-41-HH, que 

seguia em sentido oposto (DLB n.º 0689/09 de 28 de Abril). 
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Analisada a resposta e com base na informação n.º 14.SEF/2009, de 6 de Julho 

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

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

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

pretensão e consequente arquivamento do processo. 

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

14.SEF/2009, de 6 de Julho, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por 

unanimidade  indeferir o pedido deduzido por ÉLSIO MARCO PEREIRA FARO ANDRÉ, 

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

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

arquivamento do processo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.1.2. Requerente: Rui Pedro Santos Cordeiro 

DLB N.º 1194/09  | Retirado. 

 

3.1.1.3. Requerente: Sónia Cláudia Rodrigues Pereir a 

DLB N.º 1195/09  | Retirado. 

 

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

3.2.1. Pagamentos 

DLB N.º 1196/09  | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

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

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 

Presidente, no período de 7 a 20 de Julho correspondente às Ordens de Pagamento 

Gerais n.ºs: 5682, 5686, 5688, 5841, 6066, 6067, 6071, 6073 a 6075, 6095, 6098, 6101 

a 6103, 6123, 6125 a 6133, 6135 a 6137, 6217, 6218, 6224, 6241 a 6246, 6249, 6260, 

6275 às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 394 a 484, às Ordens de 

Pagamento de Facturas n.ºs: 2537, 2538, 2795, 2861, 2862, 2865, 2866, 2920, 2928, 

2933 a 2935, 3568, 3610, 3666, 3668, 3780, 3822, 4690, 4899, 5177, 5220, 5332, 5352, 

5383, 5413, 5438, 5494, 5495, 5502, 5507, 5517, 5540, 5582, 5613, 5621 a 5623, 5641, 

5661, 5680, 5711, 5719, 5732, 5746, 5751, 5764, 5779, 5832, 5835 a 5837, 5839, 5840, 

5845 a 5855, 5859 a 5862, 5864, 5866 a 5874, 5877, 5881, 5885 a 5887, 5896 a 5898, 

5900 a 5902, 5910 a 5921, 5923 a 5926, 5928, 5930 a 5934, 5938 a 5940, 5943 a 5969, 

5971, 5972, 5974, 5976 a 5978, 5980, 5981, 5985, 5987 a 5989, 5991, 5993 a 5996, 

5998, 5999, 6001 a 6006, 6008 a 6011, 6014 a 6018, 6033 a 6035, 6037, 6040 a 6044, 

6046 a 6050, 6054, 6055, 6057, 6058, 6064, 6068 a 6070, 6078 a 6094, 6096, 6097, 

6099, 6100, 6104 a 6107, 6109 a 6116, 6122, 6139, 6141, 6157, 6162 a 6165, 6174, 

6182, 6185, 6189, 6210, 6211, 6216, 6234, 6262 a 6271, 6273, 6274, 6290, 6292, 6294, 
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6296, 6298, 6300, 6301, 6303, 6304, 6310, 6317, 6318, 6329 no valor total de 

€1.725.845,03. 

 

3.2.2. XIV Modificação ao Orçamento e às Opções do Plano. Ratificação 

DLB N.º 1197/09  | Presente a XIV Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2009 que se consubstancia na 13.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 12.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 11.ª 

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

POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.  

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

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

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

Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins e Dra. Lucinda Caleira, eleitos pelo 

Partido Socialista, ratificar o despacho da Senhora Presidente de 20 de Julho que 

autoriza a XIV Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2009, 

com inscrições/reforços no montante de €365.000,00 e diminuições/anulações no 

montante de €171.700,00, e a XIII alteração ao Orçamento da Despesa para o presente 

ano de 2009, com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de 

€328.000,00 cada, tal como proposto.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

3.2.3. Atribuição de fundo de maneio à Divisão de M odernização Administrativa e 

Tecnológica 

DLB N.º 1198/09  | Reconhecendo a necessidade de constituir um fundo de maneio para 

pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis durante o ano de 2009, de 

acordo com o estabelecido no ponto 1 do artigo 25.º da Norma de Controlo Interno, 

aprovada a 27 de Novembro de 2007, propôs-se a constituição do seguinte fundo de 

maneio a favor do Técnico de Informática – Grau 1 Nível 1, Senhor Cristiano Pereira 

Alves, da Divisão de Modernização Administrativa e Tecnológica, no montante de 

€50,00, correspondendo à dotação 02/020121 - Outros Bens (Proposta de cabimento 

n.º 2831/09, de 15 de Julho) 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na 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, de acordo com o disposto nos pontos 2.3.4.3 e 2.9.10.1.11 do 

Decreto-Lei n.º 54-A/99, 22 de Fevereiro, e com a Norma de Controlo Interno, aprovada 

a 27 de Novembro de 2007, deliberou por unanimidade autorizar a constituição de um 

fundo de maneio para a Divisão de Modernização Administrativa e Tecnológica no valor 

de €50,00. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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3.2.4. Restituição à Leirisport – Desporto Lazer e Turismo de Leiria, EM 

DLB N.º 1199/09  | Na sequência do pagamento efectuado pelo Município de Leiria aos 

SMAS – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, de facturas 

referentes ao consumo de água durante os meses de Janeiro, Março, Maio e Julho de 

2007, no Pavilhão Desportivo da Caranguejeira, procedeu-se ao respectivo débito à 

Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM, através da emissão de factura n.º 

1, de 2 de Janeiro de 2009, da importância de €429,45.  

Para que o pagamento possa ser efectuado pela referida empresa deve ser feita 

uma alteração ao valor do contrato-programa sobre gestão e exploração do pavilhão da 

Caranguejeira, de 22 de Janeiro de 2009. Em 2009/05/28, a Leirisport – Desporto Lazer 

e Turismo de Leiria, EM procedeu ao pagamento da referida factura sem se ter 

efectuado alteração ao valor do contrato-programa. 

Face ao exposto, propôs-se a restituição à empresa acima mencionada, da 

importância de €429,45, tendo sido emitida a proposta de cabimento n.º 2807/09, de 13 

de Julho. 

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

a restituição à Leirisport a importância de €429,45.   

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.5. DC3 – Guias urbanos – Novas tecnologias 

DLB N.º 1200/09  | As novas tendências do Turismo apontam cada vez mais para a 

exploração de novas áreas temáticas e para o recurso às novas tecnologias, em 

simultâneo com os crescentes fluxos de Turismo mais centrados no Património, na 

Cultura e no Ambiente, um Turismo mais ‘urbano’ e ‘individualista’ que aproveita as 

estadas de longa, mas também de média e curta duração. 

Actualmente, uma percentagem crescente de turistas opta pela programação 

prévia das suas deslocações através de recursos disponibilizados pela Internet e por 

aparelhos electrónicos portáteis (telemóveis, leitores MP3/MP4, PDA e GPS). 

Enquadrando esta realidade no contexto das suas potencialidades, Leiria pretende 

valorizar a sua oferta turística de forma a aproveitar: a litoralidade e a centralidade do 

território, potenciados pelas excelentes vias de comunicação existentes; os recentes 

investimentos nas áreas do ambiente urbano, da recuperação do património cultural e 

na criação de equipamentos culturais; a proximidade relativamente ao pólo de atracção 

turística que Fátima protagoniza. A valorização da diversidade e riqueza do património 

cultural e natural de Leiria pode, e deve, seguir uma estratégia de divulgação eficaz, 

dirigida e acessível a diversos tipos de público.  

A abrangência a diversos géneros de público, direccionou o projecto para preocupações 

com o público condicionado por mobilidade ou grau de acessibilidade reduzidos (cegos, 
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amblíopes, surdos e portadores de deficiência motora). Agregando as potencialidades 

que o projecto Perlis (LeiriaPolis) proporcionou (sinalética em Braille), prevê-se a 

criação de meios de leitura e interpretação direccionados a este público, através do 

website. De referir ainda a importância da abrangência territorial que as novas 

tecnologias proporcionam, onde a Internet tem um papel de relevo. Neste sentido, 

considerou-se a necessidade de traduzir as plataformas de informação em inglês e 

espanhol. Esta última muitas vezes desconsiderada, talvez por falta de rigor no registo 

de dados, já que no Castelo temos um índice, comum à maior parte dos monumentos 

de Portugal, em que os visitantes estrangeiros que mais nos visitam são os espanhóis. 

Desta forma, pretende-se consolidar os investimentos afectos a áreas do Turismo: os 

projectos museológicos (Castelo/Torre de Menagem, Centro de Interpretação do 

Lapedo, Agromuseu Municipal D.ª Julinha da Ortigosa), ou em fase de acabamento 

(Mimo, Moinho do Papel); os projectos de sinalética de interpretação de espaços 

públicos e monumentos (Perlis/Polis e placas philippe-starck); os roteiros temáticos 

elaborados pelo Pólo de Desenvolvimento de Turismo Leiria/Fátima; entre outros que se 

encontram em desenvolvimento. 

Recorrendo a tecnologias recentes e inovadoras, mas já consagradas pelo seu êxito em 

projectos de natureza semelhante, sugere-se a implementação de um conjunto de 

plataformas de informação dedicadas à gestão e divulgação do potencial turístico do 

Concelho, utilizando um conjunto de equipamentos e serviços, disponíveis e acessíveis 

a diversos géneros de público. Desta forma, o projecto prevê a implementação de: 

— Portal de Internet, exclusivamente dedicado ao turismo; 

— Pesquisa e selecção de informação sobre o Património Cultural e Natural do 

Concelho, para a criação de textos e guiões a disponibilizar nos suportes 

multimédia; 

— Tradução dos textos e guiões de locução em Espanhol e Inglês. 

— Aparelhos para acompanhamento de visitas guiadas – Áudio/Vídeo-Guias 

(MP3/4, PDA, GPS); 

— Pontos de acesso por Bluetooth; 

— Realidade virtual, acessível pelo portal ou suporte físico (quiosque multimédia) 

— Suportes de informação e divulgação do projecto, em papel; 

— Acção de divulgação e promoção do projecto. 

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

pelas alíneas q) do n.º 1 e m) do n.º 2, ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade  aprovar o projecto DC3 – Guias urbanos – 

Novas tecnologias 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 



1465 (49)  
 
 

CMLeiria/Acta n.º 17, de 2009.07.21 

Im-DA-15-09_A0 

 

3.2.6. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 1201/09  | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo 20 de Julho de 

2009, apresentando um Total de Disponibilidades de €7.020.694,51 sendo de 

Operações Orçamentais €6.397.831,68 e de Operações de Tesouraria €622.862,83, 

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

A Câmara tomou conhecimento . 

 

 

Ponto quatro 
��  D i v i s ã o  J u r í d i c a  

 

Protocolo de Colaboração Observatório da Qualidade do Ambiente Urbano de 

Leiria 

DLB N.º 1202/09  | Presente a Minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar entre o 

Município de Leiria, a sociedade «IrRADIARE – Investigação e Desenvolvimento em 

Engenharia e Ambiente, Lda.» e o Instituto Politécnico de Leiria, com o seguinte teor: 

  «(Minuta) de P ROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE  

MUNICÍPIO DE LEIRIA, A SOCIEDADE “I RRADIARE  – INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

EM ENGENHARIA E AMBIENTE, LDA.”  E O INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA 

Considerando que: 

O Município de Leiria tem atribuído crescente prioridade à gestão do ambiente, 

nomeadamente através do estabelecimento de um conjunto de políticas e programas 

locais orientados para a sustentabilidade ambiental do Concelho. 

O Observatório da Qualidade do Ambiente Urbano, enquanto instrumento de 

análise dinâmica e de monitorização da qualidade do ambiente, se reveste de 

significativa importância quer para a gestão do ambiente atmosférico do Concelho de 

Leiria quer para mobilização de contributos a prestar pelos diversos agentes do tecido 

económico, social e institucional local. 

O Observatório da Qualidade do Ambiente Urbano permite a obtenção de 

resultados sobre a Qualidade do Ambiente Urbano, fornecendo, deste modo, 

informação útil para a aplicação de medidas preventivas e mitigadoras que mobilizam o 

público em geral. 

A IrRADIARE tem uma vasta experiência quanto às matérias relativas ao 

levantamento, processamento e interpretação de indicadores de sustentabilidade; à 

modelação de sistemas ambientais; ao desenvolvimento de sistemas de monitorização 

e informação ambiental e à gestão de projectos de investigação e desenvolvimento 

tecnológico, reconhecíveis através da participação num número significativo de 

projectos, designadamente a nível europeu e de um conjunto significativo de parcerias 

com entidades do sistema científico e tecnológico nacional.  
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Esta experiência possibilitará a concepção do “Observatório da Qualidade do 

Ambiente Urbano de Leiria”; da solução técnica para a sua execução, de um plano de 

trabalhos detalhado e da proposta de um programa de actividades. 

O Instituto Politécnico de Leiria se encontra integrado no Sistema Científico e 

Tecnológico Nacional e que possui competências reconhecidas internacionalmente, no 

que respeita a medições de concentrações de poluentes atmosféricos, bem como os 

instrumentos indispensáveis à realização destas. 

Neste contexto, entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, com sede no Largo 

da República, na cidade de Leiria, representado pela Presidente da Câmara Municipal 

de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, no uso dos poderes conferidos 

por deliberação da Câmara Municipal de Leiria, tomada em sua reunião de 21 de Julho 

de 2009, como primeiro outorgante; a sociedade “IrRADIARE – Investigação e 

Desenvolvimento em Engenharia e Ambiente, Lda”, N.I.P.C. 503 513 156, com sede em 

Rua de Goa, 16 2.º Esq., em Linda-a-Velha, concelho de Oeiras, representada por 

Marcos António de Barros da Silva Nogueira e Elsa Maria Ferreira Nunes, sócios 

gerentes, com poderes para este acto, como segunda outorgante, adiante designada 

por IrRADIARE e o Instituto Politécnico de Leiria, N.I.P.C. 506 971 244, sito em Rua 

General Norton de Matos – Apartado 4133 – 2411-901 Leiria, aqui representado por, na 

qualidade de seu Presidente, Luciano Rodrigues de Almeida com poderes para o acto, 

como terceiro outorgante, adiante designado por IPL, é celebrado, ao abrigo do disposto 

na alínea b) do n.º 2 do artigo 26.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, o presente 

protocolo de colaboração, o qual passa a reger-se pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objecto 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de regras destinadas à 

boa colaboração entre o Município de Leiria, a IrRADIARE e o IPL, com vista à 

concretização do Observatório da Qualidade do Ambiente Urbano de Leiria e às 

actividades a ele subjacentes. 

Cláusula Segunda 

Obrigações e compromissos do Município de Leiria 

No âmbito do presente Protocolo, o Município de Leiria compromete-se a apoiar, na 

medida das suas possibilidades, o bom desenvolvimento dos trabalhos. 

Cláusula Terceira 

Obrigações e compromissos da IrRADIARE 

No âmbito do presente Protocolo, a IrRADIARE compromete-se a: 

a) Desenvolver o Observatório da Qualidade do Ambiente Urbano de Leiria. 

b) Manter o Município de Leiria informado, no que respeita ao desenvolvimento do 

Observatório da Qualidade do Ambiente Urbano de Leiria. 
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c) Disponibilizar atempadamente os elementos e resultados do Observatório da 

Qualidade do Ambiente Urbano de Leiria. 

Cláusula Quarta 

Obrigações e compromissos do IPL 

No âmbito do presente Protocolo, o IPL compromete-se a proceder à medição das 

concentrações de poluentes atmosféricos, designadamente os relevantes para a 

Qualidade do Ambiente Urbano, a incluir no Observatório da Qualidade do Ambiente 

Urbano de Leiria. 

Cláusula Quinta 

Obrigações conjuntas das Partes 

No âmbito do presente Protocolo, as Partes outorgantes obrigam-se a: 

a) Desenvolver o Observatório da Qualidade do Ambiente Urbano. 

b) Participar, em estreita colaboração, na concepção, promoção e execução de 

outras acções no quadro das actividades de índole ambiental do Município de Leiria. 

c) Manter uma permanente e actualizada troca de informação relevante para a 

prossecução do objecto do presente protocolo. 

Cláusula Sexta 

Gestão do Protocolo de Colaboração 

A gestão do presente protocolo será efectuada por uma estrutura coordenadora 

composta por um representante de cada uma das partes outorgantes. 

Cláusula Sétima 

Confidencialidade e intransmissibilidade 

1. As Partes comprometem-se a manter confidencial toda a informação trocada no 

quadro da colaboração de que é objecto o presente protocolo, excepto quando exista 

autorização escrita expressa dos demais outorgantes. 

2. Os resultados das actividades desenvolvidas no âmbito do presente protocolo não 

podem ser divulgados, utilizados ou facultados a terceiros para quaisquer fins de índole 

científica ou outra, sem autorização das Partes. 

3. Os resultados das actividades desenvolvidas no âmbito do presente protocolo podem 

ser utilizados pela IRRADIARE e pelo IPL, desde que cite o Município de Leiria, em 

actividades de divulgação científica, designadamente publicações na imprensa, 

literatura especializada, publicações digitais e sítios INTERNET e, ainda, em 

apresentações em congressos. 

4. Os direitos de utilização do Observatório da Qualidade do Ambiente Urbano de Leiria 

serão propriedade exclusiva do Município de Leiria, não podendo reverter para qualquer 

outra entidade. 

Cláusula Oitava 

Aditamentos 
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Este Protocolo apenas poderá ser modificado e alterado por documento escrito e por 

acordo de todas as Partes outorgantes. 

Cláusula Nona 

Denúncia do protocolo 

O presente protocolo pode ser denunciado a todo o tempo por qualquer uma das partes, 

mediante carta registada com aviso de recepção a enviar aos outros outorgantes, com a 

antecedência mínima de 90 dias, ficando estas obrigadas a manter perpetuamente o 

outorgado na cláusula de confidencialidade e intransmissibilidade deste protocolo. 

Cláusula Décima 

Vigência 

O presente protocolo vigora desde a data da sua assinatura e tem a duração de dezoito 

meses, renovável por iguais períodos de um ano, desde que as partes manifestem 

expressamente a sua vontade de continuar, mediante solicitação por escrito, enviada à 

outra parte, por correio, através de carta registada, com antecedência mínima de um 

mês em relação ao seu terminus. 

Cláusula Décima Primeira 

Casos omissos e dúvidas 

As situações não previstas no presente protocolo, bem como as dúvidas suscitadas pela 

aplicação do mesmo, serão resolvidas por mútuo consentimento dos outorgantes. 

*** 

Este protocolo, isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) do artigo 

6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo, é feito em triplicado, valendo as cópias como original, 

composto por quatro páginas e devidamente assinado pelas partes, depois de 

declararem ter lido, compreendido e aceite todas as suas cláusulas. 

Leiria, ___ de Julho de 2009. 

Pelo Município de Leiria | Presidente da Câmara Municipal | Isabel Damasceno Campos 

Pel’ IrRADIARE | Marcos António de Barros da Silva Nogueira e Elsa Maria Ferreira 

Nunes  

Pel’ IPL | Presidente do IPL | Luciano Rodrigues de Almeida» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, no âmbito das atribuições conferidas 

ao Município pela alínea l) do artigo 13.º e ao abrigo do disposto alínea b) do n.º 2 do 

artigo 26.º, ambos da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, deliberou por unanimidade  

concordar o teor da minuta de protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de 

Leiria, a sociedade «IrRADIARE – Investigação e Desenvolvimento em Engenharia e 

Ambiente, Lda.» e o Instituto Politécnico de Leiria. 

Mais deliberou conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara para outorgar 

o referido protocolo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto cinco 
��  D e p a r t a m e n t o  d e  P l a n e a m e n t o  e  U r b a n i s m o  

 

5.1. Alargamento ao traçado da Estrada Atlântica e criação de ciclovia. Declaração 

de interesse Municipal para efeitos de ocupação de áreas da Reserva Ecológica 

Nacional 

DLB N.º 1203/09  | O projecto de alargamento ao traçado da Estrada Atlântica e criação 

de ciclovia encontra-se incluído no processo da candidatura ao Programa Operacional 

Regional do Centro | Eixo 3 – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-Regionais 

| Regulamento Específico – Mobilidade Territorial. 

O troço do projecto em apreço, bastante degradado e com uma largura média 

de 5 metros, tem início no limite do concelho de Leiria com a Marinha Grande, e 

estende-se numa extensão de 9600m até à Lagoa da Ervideira.  

Na reformulação da Estrada Atlântica, pretende-se efectuar o alargamento da 

faixa de rodagem até aos 7 metros, e criar uma ciclovia com uma largura de 2,50 

metros, com regularização e reperfilamento do pavimento existente, e 

consequentemente uma nova camada de desgaste. 

Estão previstas algumas correcções pontuais do traçado de forma a garantir as 

condições de segurança. Ao longo de todo o traçado estão previstas três Rotundas. 

Destas, a primeira, localizada ao Km 3+150 (entrada Sul da Praia de Pedrógão) mais 

não é do que um melhoramento da existente, que passou por aumentar o seu raio de 

circulação e consequentemente dotar com características regulamentares os diversos 

ramos de entrada e saída. No que diz respeito à Rotunda 2, não está prevista qualquer 

alteração, na medida em que esta foi objecto de uma intervenção recente, 

enquadrando-se dentro dos parâmetros que regem estas intersecções. Relativamente à 

designada por Rotunda 3 localizada ao Km 4+500 (entrada Norte de Pedrógão) é 

totalmente nova, indo substituir o entroncamento existente, melhorando e ordenando 

desta maneira os problemas de tráfego neste local. 

Considerando o tipo de solos em que se desenvolve o traçado (areia) não há 

necessidade de outro tipo de órgãos de drenagem que não as valetas de plataforma (as 

já existentes). A inexistência de linhas de água mais ou menos profundas originou 

também não haver a necessidade de drenagem transversal, à excepção dos aquedutos 

existentes para os quais se previu o seu prolongamento.  

O projecto contempla a execução de valetas as quais rematam a plataforma da 

estrada com as zonas adjacentes em escavação, sendo pavimentadas na travessia das 

serventias. Prevê-se uma valeta em areia na separação da faixa de rodagem com a 
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ciclovia, e um colector em betão entre os km 3+125 e 3+625, zona que confronta com o 

parque de campismo. 

Está prevista intervenção a nível paisagístico, quer a nível de acesso viário e 

pedonal, quer em circuitos, onde se definem no primeiro caso, acções com vista a 

promover a utilização dos acessos que pelas suas características (orientação em 

relação à linha de costa, função, estado, etc.) possuirão um menor impacte negativo 

sobre os ecossistemas naturais, condicionando-se o acesso a outros e interditando os 

restantes. No segundo caso percurso alternativo de interesse biofísico e paisagístico 

que se desenvolve paralelamente à ciclovia, mais próximo da linha de costa, coincidindo 

em grande parte com o arrife florestal mais próximo da linha de costa, e 

desenvolvimento de um outro circuito que se desenvolve em redor da Lagoa da 

Ervideira e que encontra parcialmente executado. É proposta a requalificação e criação 

de zonas de recreio e lazer, compreendidas no troço Praia da Vieira/Praia de 

Pedrógão/Lagoa da Ervideira, que actualmente são utilizadas anarquicamente para 

piqueniques. 

De acordo com o PDM em vigor, a área de intervenção aqui descrita encontra-se 

em território cuja classe de uso do solo é espaço florestal e espaço natural e cultural 

condicionado por Reserva Ecológica Nacional, nomeadamente área de dunas e lagoas 

[ver extracto síntese em anexo (ANEXO E)] e Regime Florestal (Mata Nacional de 

Pedrógão e do Urso). 

O Município pretende recorrer à solicitação de Acção de relevante Interesse 

Público, a reconhecer por despacho conjunto do Governo, de acordo com o disposto no 

n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos e para os efeitos do 

disposto na alínea b) do n.º 3 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade  declarar o interesse municipal de que se reveste o 

projecto para o fim de recorrer à Acção de relevante Interesse Público e remeter o 

assunto à Assembleia Municipal para aprovação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2. Apoio financeiro no âmbito do Protocolo de Par ceria entre o Município de 

Leiria e a Agência para a Promoção e Desenvolviment o dos Centros Urbanos de 

Leiria, Batalha e Porto de Mós 

DLB N.º 1204/09  | No âmbito do protocolo supracitado, que tem como objecto a 

reabilitação e revitalização do Centro Histórico de Leiria, assegurando o bom estado de 

conservação e a melhoria das condições e salubridade dos espaços públicos, está a ser 

desenvolvido um projecto de pintura de fachadas de edifícios na Rua Barão de 

Viamonte que contribuirá para melhorar significativamente as condições físicas e 

ambientais desse importante eixo do centro histórico. 
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Assim, propôs-se a atribuição de um apoio financeiro para a implementação 

deste projecto que tem a colaboração desta Câmara, da Agência para a Promoção e 

Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós e dos 

proprietários dos imóveis, no montante de €4.058,00 a atribuir à Agência, para a 

aquisição de material destinado ao tratamento e pintura das fachadas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto em epígrafe e concordando com o teor 

da informação prestada pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, deliberou 

por unanimidade  atribuir o referido apoio financeiro. 

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

2844/09, de 17 de Julho. 

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 1205/09  | No seguimento dos pedidos de licenciamento de publicidade, foram 

os locais de afixação visitados pelos Fiscais Municipais, que constataram que as 

publicidades permanecem afixadas, sem o licenciamento prévio por este Município. 

Assim, propôs-se que a Câmara deliberasse no sentido de ordenar a intenção 

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

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

e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, de acordo com a tabela seguinte: 

Registo Entidade Tipo de Publicidade Localização da 
Publicidade 

Ent. 
00/26530 

Churrasqueira Rei dos 
Frangos, Lda 

Um anúncio luminoso 
biface em monoposte 

Rua Miguel Torga, n.º 149, 
em Leiria  

Ent. 
02/18751 

Rosa & Marques, Lda Anúncio luminoso 
monoface 

Rua Sá da Bandeira, n.º 
276 R/C - Dt.º em Leiria 

Ent. 
07/23000 

Painel Cortinados – 
Santos & Santos, Lda 

Um anúncio luminoso 
monoface 

Rua Wenceslau de Morais, 
n.º 16 em Leiria 

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

manifestar a intenção de ordenar a remoção da publicidade, em cumprimento do 

disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 20.º do Regulamento Municipal de Publicidade, uma 

vez que as mesmas estão afixadas e não se encontram licenciadas.  

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

promover a remoção da mesma, sendo os infractores responsáveis pelo pagamento de 

todas as despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4 e 5 do mesmo artigo. 
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Mais deliberou  notificar os requerentes 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. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.2. Publicidade. Extinção de procedimento por in utilidade superveniente da 

decisão de remoção  

DLB N.º 1206/09  | O processo a que se refere o
．
 registo 
．．．．．．．

infra
．．．．．

 mencio
．．．．．．

nado foi submetido 

à reunião de Câmara para ser deliberado manifestar intenção de ordenar a remoção da 

publicidade afixada sem o licenciamento. No entanto, o proprietário da publicidade 

procedeu à sua remoção, conforme consta da informação dos Fiscais Municipais. 

Assim, propôs-se à Câmara a alteração da 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 extinto o processo abaixo indicado, 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 das decisões de 

remoção se tornou inútil. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.3. Publicidade. Anulação de guias de recebiment o 

DLB N.º 1207/09  | Tendo sido feitos pedidos para licenciamento de publicidade, e 

emitidos os respectivos documentos de recebimento, os quais não foram recebidos, 

sugere-se a sua anulação conforme mapa infra: 

Proc. 
Ent. 

Entidades Guias de 
Recebimento 

Montante (€) Motivos de Anulação 

Ent. 
07/903 

Comunspace 23841/07 671,04 Em virtude do licenciamento ter sido 
pago pelo doc. Receita n.º 
30625/08, no valor de €712,08. 

Ent.09/38
06 

Detodumundo 
– Empório 
Comercial, 
Lda 

4695/09 357,54 Desistência da publicidade, sita na 
Rua General Humberto Delgado, 29, 
r/c em Leiria, por ter mudado de 
instalações. 

Ent.08/27
043 

Jorge Luís 
Martins dos 
Santos 

1254/09 162,54 Após deslocação ao local, os fiscais 
constataram não existir qualquer 
elemento publicitário, pelo que não 
se justifica a renovação da licença. 

Registo Entidade 
Responsável 

Deliberação da 
intenção de 
Remoção (Data) 

Observ.  

Ent. 06/11758 Adelino J. Morais das 
Neves & Filhos, Lda 

2009/04/28 A publicidade foi removida, 
conforme informação da 
Fiscalização de 2009/06/08. 
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Ent.09/38
07 

Pagapouco-
Estabelecime
ntos 
Comerciais, 
SA 

4696/09 475,72 Desistência da publicidade, sita na 
Rua General Humberto Delgado, n.º 
29, r/c em Leiria, por ter mudado de 
instalações. 

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. 

 

6.1.4. Publicidade. Rectificação de deliberações (E NT. 03/29641) 

DLB N.º 1208/09  | Após análise do processo referente ao pedido de licenciamento de 

publicidade apresentado pela firma Serralua – Arranjos e Transformações de Roupa, 

Lda, constatou-se que o texto das deliberações n.º 333/09, de 3 de Março, e n.º 774/09, 

de 12 de Maio, está incorrecto, pelo que se propuseram as seguintes rectificações. 

 Assim: 

Na deliberação n.º 333/09, onde se lê : «um anúncio luminoso monoface, na fachada da 

sua área comercial; um anúncio luminoso perpendicular biface na fachada do prédio» 

deve ler-se: «dois anúncios iluminados na fachada do estabelecimento». 

Na deliberação n.º 774/09, onde se lê : 

Ent. 
03/29641 

Firma 
Serralua – 
arranjos e 
Transforma
ções de 
Roupa, 
Lda. 

2009/03/
03 

2009/01/
27 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Um anúncio 
luminoso 
monoface, na 
fachada da sua 
área comercial; 
Um anúncio 
luminoso 
perpendicular 
biface, na 
fachada do 
prédio; 

Av. 
Marquês 
de 
Pombal, nº 
12 C, 
freguesia 
de Leiria 

Não exerceu 
o direito de 
audição, 
após 
notificação 
da intenção 
de ordenar a 
remoção, 
pelo ofício nº 
5090 de 
2009/03/16. 

Não deverá constar qualquer referência. 

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

o texto das deliberações n.º 333/09, de 3 de Março, e n.º 774/09, de 12 de Maio, 

conforme proposto.  

Mais deliberou  notificar, novamente, o requerente da intenção de ordenar a 

remoção da publicidade, em cumprimento do disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 20.º do 

Regulamento Municipal de Publicidade, uma vez que as mesmas estão afixadas e não 

se encontram licenciadas.  

Deliberou ainda  notificar o 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. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 
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6.1.5. Licenças especiais de ruído. Ratificação de despachos 

DLB N.º 1209/09  | No seguimento de vários pedidos de licença especial de ruído, por 

ser urgente a tomada de decisão, face às datas pretendidas, foram os mesmos objecto 

de despacho de deferimento conforme mapa infra, sujeito a ratificação da Câmara 

Municipal, nos termos do artigo 68.º, do n.º 3, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada e republicada pela Lei 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. 
14367/09 

Joel 
Domingues 
Pascoal 

Nos dias 10, 17, 24 e 31 de Julho do corrente 
ano, para a realização de música ao vivo, a ter 
lugar no Café “Fonseca”, sita na Rua Principal, 
Lage, freguesia de Monte Redondo, entre as 
22:00horas e as 02.00 horas do dia seguinte. 

2009/07/14 
(Exmo. Sr. Vice- 
Presidente da 
Câmara) 

Ent. 
14443/09 

Sofia Santos 
Orfão, Lda 

No dia 31/07 do corrente ano, para a realização 
de música ao vivo, a ter lugar no Café 
Restaurante Costa, sita na Rua de Leiria, n.º 19, 
no lugar de Arnal e freguesia de Maceira, entre 
as 23.00 horas e as 02.00 horas, do dia seguinte. 

2009/07/13 
(Exma. Sr.ª 
Presidente da 
Câmara) 

Ent. 
14792/09 

O Nariz – 
Teatro de 
Grupo 

No dia 10/07 do corrente ano, para a realização 
de concerto a ter lugar , na sede  deste Grupo, 
sita na Rua Latino Coelho, 12 , Leiria, entre as 
22:00 horas e as 02:00 horas do dia seguinte. 

2009/07/10 
(Exma. Sr.ª 
Presidente da 
Câmara) 

Ent. 
13835/09 

Edifer – 
Const.Pires 
Coelho & 
Fernandes,S.A. 

Nos  dias  01/07 a 31/07 do corrente ano, para a 
realização de trabalhos de construção civil, a ter 
lugar no C.C. Continente, sito na Estrada 
Nacional 1 (IC2), freguesia Parceiros, entre as 
07.00 horas e as 03.00 horas, do dia seguinte. 

2009/07/03 
(Exma. Sr.ª 
Presidente da 
Câmara)  

Ent. 
14449/09 

Ramos 
Catarino S.A. 

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

2009/07/07 
(Exmo. Sr. Vice-
Presidente da 
Câmara) 

Ent. 
14448/09 

Ramos 
Catarino S.A. 

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

2009/07/07 
(Exmo. Sr. Vice-
Presidente da 
Câmara) 

Ent. 
13618/09 

Ilidio Grilo 
Gomes 

No dia 3 de Julho do corrente ano, para a 
realização de música ao vivo, a ter lugar no Café  
“O Abrigo”, sito na Rua Principal, n.º 55 – Grou,  
freguesia de Monte Redondo, entre as 22.00 
horas e as 02.00 horas, do dia seguinte. 

2009/06/29 
(Exma. Sr.ª 
Presidente da 
Câmara) 

Ent. 
14240/09 

Vânia Teresa 
Virgílio 
Cordeiro 

No dia 3 de Julho do corrente ano, para a 
realização de música ao vivo, a ter lugar no Café 
“Marijope”, sito na Rua das Tílias, n.º 18, 
freguesia de Maceira, entre as 21.00 horas e as 
02.00 horas, do dia seguinte. 

2009/07/07 
(Exmo. Sr. Vice 
Presidente da 
Câmara) 

Ent. 
14145/09 

Associação 
Columbófila de 
Leiria 

Nos dias 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 
e 31 do corrente mês e 1 e 2 de Agosto, para a 
realização de baile com música ao vivo/gravada, 
a ter lugar  na sede da Associação, sita na Quinta 
da Alçada, freguesia de Marrazes, entre as 23:00 
e 03:00 horas do dia seguinte. 

2009/07/01 
 
(Exmo Sr. Vice 
Presidente da 
Câmara) 

Entfe 
3135/09 

Grupo Alegre e 
Unido 

Nos dias 26 e 27 de Junho do corrente ano, para 
realização de passagem de música ao vivo 
“Evento Rockspot 2009”, a ter lugar no Parque de 
Estacionamento do Pavilhão Gimnodesportivo da 

209/07/01 
(Exmo Sr. Vice 
Presidente da 
Câmara) 
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Bajouca, sito no lugar e freguesia de Bajouca, 
entre as 19:00 e as 04:00 horas do dia seguinte. 

Ent. 
14794/09 

O Nariz – 
Teatro de 
Grupo 

No dia 18/07 do corrente ano, para a realização 
de Espectáculo/Expo/Música, a ter lugar, no 
Orfeão Antigo, sito na Rua Latino Coelho, 12, 
Leiria, entre as 22:00 horas e as 02:00 horas do 
dia seguinte. 

2009/07/14 
(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. Ratificação de de spacho (ENT. 09/14369) 

DLB N.º 1210/09  | Presente o requerimento SÉRGIO PEREIRA DAMÁSIO, na 

qualidade de representante de «A Rocha Restaurante Bar, Lda.», a solicitar licença 

especial de ruído, para a realização nos dias 3 a 5 de Julho do corrente ano, de música 

ao vivo, a ter lugar na Rotunda da Rocha, Praia do Pedrógão, freguesia do Coimbrão, 

no horário compreendido entre as 21h30min e as 3 horas. 

Considerando que aquando do pedido de emissão do mapa de horário de 

funcionamento para este estabelecimento das 6 horas às 6 horas, foi o mesmo 

indeferido com base nos pareceres da GNR, por referir existirem reclamações de 

moradores da zona sobre o excesso de ruído proveniente dos estabelecimentos durante 

a época de verão, bem como o parecer da Freguesia do Coimbrão sobre a proibição de 

música ambiente; 

Considerando que o presente pedido e o da licença de recinto improvisado 

deram entrada em 2009/07/02, para estarem concluídos no dia seguinte, não havendo 

tempo útil de realizar a vistoria para efeitos de emissão do alvará de recinto 

improvisado, nos termos do n.º 6, do artigo 19.º, do Decreto-Lei n.º 309/02, de 16 de 

Dezembro; 

Considerando que, à semelhança de outros pedidos desta natureza, é costume 

consultar-se a GNR, para averiguar de eventuais inconvenientes na satisfação do 

solicitado;  

Considerando que o pedido deve ser apresentado até ao 15.º dia anterior à data 

da realização do evento, nos termos do n.º 2 do artigo 19.º, do Decreto-Lei n.º 309/02, 

de 16 de Dezembro, prazo este que não foi cumprido; 

Considerando que era urgente a tomada de decisão, face à data do evento, foi 

proferido Despacho de indeferimento do pedido, pela Senhora Presidente da Câmara 

em 2009/07/03. 

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

despacho de 2009/07/03, da Senhora Presidente da Câmara que indeferiu o pedido de 

licença especial de ruído, para os dias 3 a 5 de Julho do corrente ano, das 21h30min às 
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3 horas, uma vez que este pedido não obedeceu ao estipulado no n.º 2 do artigo 15.º do 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que aprovou o Regulamento do Ruído, por 

não ter sido apresentado com a antecedência mínima de 15 dias úteis. 

Assim, por ser urgente a tomada de decisão fica dispensado 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. 

 

6.1.7. Licença especial de ruído (ENT. 09/14443) 

DLB N.º 1211/09  | Presente o requerimento de SOFIA SANTOS ORFÃO, LDA., com 

sede na Rua de Leiria, n.º 19, Arnal, freguesia de Maceira, a solicitar licença especial de 

ruído, para a realização de música ao vivo, no dia 31 de Julho do corrente ano, a ter 

lugar no Café Restaurante «Costa», sito na Rua de Leiria, n.º 19, Arnal, freguesia de 

Maceira, no horário compreendido entre as 23 horas e as 2 horas, do dia seguinte. 

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

pedido, mediante a emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.8. Animação do Largo Cândido dos Reis, no âmbit o do «Projecto Praça Viva». 

Alargamento de horário (ENTFE. 09/3475) 

DLB N.º 1212/09  | Na sequência da deliberação da reunião de Câmara do dia 23 de 

Junho, é presente um e-mail do Senhor Dr. Paulo Sobreira, Gestor Urbano de «Viva o 

Centro» referindo que, no ano transacto, o horário de animação no Largo Cândido dos 

Reis (Terreiro), solicitado pelo proprietário do Bar «Os Filipes» prolongou-se até à hora 

de encerramento do mesmo, isto é, até às 2 horas. 

Assim, propôs-se que no presente ano, fosse concedida autorização para o 

prolongamento de encerramento até às 2 horas. 

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

a título excepcional, que a realização de música ao vivo, junto ao bar «Os Filipes», sito 

no Largo Cândido dos Reis, em Leiria, se prolongue até às 2 horas, durante os meses 

de Julho e Agosto do corrente ano, desde que sejam respeitados os limites de ruído 

previstos no Regulamento Geral do Ruído, na nova redacção aprovada pelo Decreto – 

Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.9. Mercado do Levante de Leiria. Pedido de tran sferência de titularidade de 

autorização e do direito de ocupação do lugar de te rrado n.º 207 (ENT.09/12244) 

DLB N.º 1213/09  | O feirante VIRGÍLIO LITRE NOBRE, titular do lugar n.º 207, do 

Mercado do Levante de Leiria, apresentou um requerimento solicitando a transferência 
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de titularidade de autorização e do direito de ocupação do seu lugar de terrado, para a 

sua colaboradora permanente, Belinda Maria de Sousa Oliveira, com o NIF 221717676, 

por se encontrar com muita idade para exercer a actividade. 

 Mais juntou fotocópia do requerimento apresentado por Belinda Maria de Sousa 

Oliveira para obtenção do registo de feirante, enviado à Direcção Geral das Actividades 

Económicas, ao qual foi atribuído o registo de entrada n.º 29839/2009, de 1 de Julho de 

2009. 

 Nos termos do artigo 17.º do Regulamento Municipal da Actividade de Comércio 

a Retalho Exercida de Forma não Sedentária (Mercados de Levante), pode autorizar-se 

a transferência requerida pelo feirante para o seu colaborador permanente. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no artigo 17.º do 

Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma Não 

Sedentária (Mercados de Levante), deliberou por unanimidade  autorizar a 

transferência de titularidade de autorização e do direito de ocupação do lugar n.º 207 do 

Mercado do Levante de Leiria para Belinda Maria de Sousa Oliveira, com carácter 

definitivo, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2009, devendo proceder ao 

pagamento da taxa no valor de €166,05, nos termos do n.º 3 do artigo 4.º do Anexo IX 

da Tabela de Taxas para o Exercício da Actividade de Feirante, até ao dia 24 de Agosto 

de 2009. 

Mais deliberou  autorizar a emissão de cartaz do lugar para controlo da 

assiduidade. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.10. Mercado do Levante de Leiria. Pedido de tra nsferência de titularidade de 

autorização e do direito de ocupação do lugar de te rrado n.º 99 (ENT.09/11832) 

DLB N.º 1214/09  | O feirante ANTÓNIO GONÇALVES DAS NEVES, titular do lugar n.º 

99, do Mercado do Levante de Leiria, apresentou um requerimento solicitando a 

transferência de titularidade de autorização e do direito de ocupação do seu lugar de 

terrado para a sua esposa, Lurdes de Jesus Rodrigues Neves, com o NIF 181614979, 

por motivo de doença. 

 Mais juntou fotocópia do requerimento apresentado por Lurdes de Jesus 

Rodrigues Neves para obtenção do registo de feirante, enviado à Direcção-Geral das 

Actividades Económicas, ao qual foi atribuído o registo de entrada n.º 3313/2009, de 19 

de Janeiro de 2009. 

 Nos termos do artigo 17.º do Regulamento Municipal da Actividade de Comércio 

a Retalho Exercida de Forma não Sedentária (Mercados de Levante), pode autorizar-se 

a transferência requerida pelo feirante para seu familiar. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no artigo 17.º do 

Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma Não 
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Sedentária (Mercados de Levante), deliberou por unanimidade  autorizar a 

transferência de titularidade de autorização e do direito de ocupação do lugar n.º 99 do 

Mercado do Levante de Leiria para Lurdes de Jesus Rodrigues Neves, com carácter 

definitivo, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2009, devendo proceder ao 

pagamento da taxa no valor de €110,70, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Anexo IX 

da Tabela de Taxas para o Exercício da Actividade de Feirante, até ao dia 24 de Agosto 

de 2009. 

Mais deliberou  autorizar a emissão de cartaz do lugar para controlo da 

assiduidade. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.11. Mercado do Levante de Leiria. Pedido de tra nsferência de titularidade de 

autorização e do direito de ocupação do lugar de te rrado n.º 71 (ENT.09/10883) 

DLB N.º 1215/09  | O feirante JORGE MANUEL TORRADO FERREIRA, titular do lugar 

n.º 71, do Mercado do Levante de Leiria, apresentou um requerimento solicitando a 

transferência de titularidade de autorização e do direito de ocupação do seu lugar de 

terrado, para a sua esposa, Maria de Lurdes Neves dos Santos Ferreira, com o NIF 

126848181, por não exercer a actividade. 

 Mais juntou fotocópia do requerimento apresentado por Maria de Lurdes Neves 

dos Santos Ferreira, para obtenção do registo de feirante, enviado à Direcção-Geral das 

Actividades Económicas, ao qual foi atribuído o registo de entrada n.º 13037/2009, 12 

de Março. 

 Nos termos do artigo 17.º do Regulamento Municipal da Actividade de Comércio 

a Retalho Exercida de Forma não Sedentária (Mercados de Levante), pode autorizar-se 

a transferência requerida pelo feirante para seu familiar. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no artigo 17.º do 

Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma Não 

Sedentária (Mercados de Levante), deliberou por unanimidade  autorizar a 

transferência de titularidade de autorização e do direito de ocupação do lugar n.º 71 do 

Mercado do Levante de Leiria para Maria de Lurdes Neves dos Santos Ferreira, com 

carácter definitivo, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2009, devendo proceder ao 

pagamento da taxa no valor de €110,70, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Anexo IX 

da Tabela de Taxas para o Exercício da Actividade de Feirante, até ao dia 24 de Agosto 

de 2009. 

Mais deliberou  autorizar a emissão de cartaz do lugar, para controlo da 

assiduidade. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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6.1.12. Mercado do Levante de Leiria. Anulação de d ébitos do lugar de terrado n.º 

196 (SAÍ.07/10409 e ENT.09/13833) 

DLB N.º 1216/09  | O feirante JOÃO HENRIQUETA, NIF: 152736789, titular do lugar n.º 

196, do Mercado do Levante de Leiria, faleceu em 24/09/2008, conforme informação n.º 

04/09-FL, do encarregado do mercado em questão.  

Neste seguimento a viúva Senhora Maria de Fátima Guilhermina apresentou a 

desistência do lugar n.º 196, por óbito do titular (ENT.09/13833) 

Tendo em conta que a viúva não ocupou o lugar de terrado devido ao óbito do 

seu marido, não tendo assim efectuado vendas que proporcionassem o pagamento e 

uma vez que apresentou a desistência, a Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães 

propôs a anulação das dívidas da ocupação do lugar de terrado, como segue:  

Nome do Feirante / NIF / N.º 
de lugar 

Mês e Ano da 
Dívida 

Guia de 
Recebimento 

n.º 

Valor Certidão de 
Dívida n.º 

João Henriqueta /NIF: 
152736789/lugar n.º 196 

Fevereiro / 2009 
 

4705/09 €33,24 73/09 

“ Março / 2009 7217/09 €33,24 103/09 

“ Abril / 2009 9941/09 €33,24 142/09 

“ Maio / 2009 14270/09 €33,24 180/09 

“ Junho / 2009 15303/09 €33,24 15303/09 

TOTAL    €166,20  

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

com a proposta da Senhora Vereadora, anular as guias de recebimento mencionadas e 

as respectivas certidões de dívida, no montante global de €166,20, conforme a 

informação acima referida. 

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 

Educativa Municipal 

7.1.1. Apoio ao desenvolvimento de actividades das Associações de Pais e 

Encarregados de Educação. Ano Lectivo 2008/2009 

DLB N.º 1217/09  | Presente, pelo Senhor Vereador da Educação, uma proposta do 

seguinte teor: 

«Considerando a deliberação camarária de 31 de Março de 2009, relativa ao 

processo de candidaturas para «Apoio ao Desenvolvimento de Actividades das 

Associações de Pais e Encarregados de Educação». 

Considerando a análise de candidaturas efectuada pelos Serviços de Educação, 

de acordo com os critérios aprovados anteriormente; 
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Propôs-se a transferência de verbas para as Associações de Pais, conforme 

mapa infra: 

Associação de Pais NIF Valor 

APA – Associação de Pais dos Andrinos 506 296 237 €325,00 

APEEJIOG - Associação de Pais e EE JI dos Outeiros da Gândara 507 935 470 €300,00 

APEQA – Associação de Pais da Escola do 1.º CEB de Quinta do Alçada 505 666 227 €450,00 

Associação da Escola Amarela – Pais, Enc. Ed. e amigos da Escola N.º 2 do 
1.º Ciclo do Ensino Básico de Leiria 

504 202 421 €350,00 

Associação de Pais da Escola da Sismaria da Gândara 503 158 976 €400,00 

Associação de Pais da Escola do 1.º Ciclo de Marinheiros  505 894 858 €450,00 

Associação de Pais da Escola do 1.º Ciclo de Touria 506 884 732 €300,00 

Associação de Pais das Escolas de Vale do Sumo e Olivais – APEVO 506 587 096 €325,00 

Associação de Pais e EE (…) das Escolas da Freguesia de Arrabal 505 800 632 €450,00 

Associação de Pais e Enc. Ed. do Agrupamento Rainha Santa Isabel 505 976 005 €450,00 

Associação de Pais e Enc. Ed.da Escola n.º 6 de Leiria, Escolas e JI da 
Freguesia da Barreira  

505 381 885 €450,00 

Associação de Pais e Enc. Edu. da Escola do 1.º ciclo de Courelas  (APECP) 505 958 732 €350,00 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do 1.º CEB de 
Pousos n.º 1 Estrada Nacional 

507 357 370 €300,00 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do 1.º Ciclo e 
Jardim-de-infância de Loureira (APEEL) 

506 024 938 €275,00 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Freguesia de Amor 506 030 113 €450,00 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim e 1.º Ciclo da 
Bouça 

507 509 269 €325,00 

Associação de Pais e Encarregados do Jardim-de-infância de Pousos 505 261 871 €275,00 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB 2, 3 ciclos Dr. 
Correia Alexandre 

503 615 234 €450,00 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica Integrada 
1, 2 e 3 Santa Catarina da Serra 

506 267 768 €450,00 

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

das alíneas d) do n.º 1 do artigo 13.º e e) do n.º 3 do artigo 19.º ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, com a alínea l) do n.º 1 e as 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  

concordar com as transferências acima mencionadas. 

Os valores implicados nestas despesas foram objecto da proposta de cabimento 

n.º 1487/09, de 26 de Março. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.2. Apoio à FERLEI – Federação Regional de Assoc iações de Pais e 

Encarregados de Educação de Leiria 

DLB N.º 1218/09  | Presente o Plano de Actividades da Federação Regional de 

Associação de Pais e Encarregados de Educação de Leiria (FERLEI); 

Considerando a importância das actividades inscritas no Plano de Actividades 

da FERLEI, nomeadamente no trabalho de articulação com as Associações de Pais; 
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Considerando a relevância das acções de formação para as Associações, em 

particular, e para os pais e encarregados de educação; em geral; 

Considerando o contributo dado pela FERLEI na constituição e funcionamento 

das Associações de Pais do concelho; 

Propôs-se a atribuição de uma verba de €500,00 (quinhentos euros) para apoio 

ao desenvolvimento das actividades da FERLEI com as Associações de Pais do 

Concelho de Leiria e como os pais e encarregados de educação das várias 

comunidades educativas leirienses. 

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

conjugadas da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e 

das alíneas l) do n.º 1 e b) do n.º 4, ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5 – A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou 

por unanimidade  concordar com a proposta acima referida e aprova a transferência de 

verba de €500,00 à FERLEI – Federação Regional de Associação de Pais e 

Encarregados de Educação de Leiria - para apoio ao desenvolvimento das respectivas 

actividades. 

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

1487/09, de 26 de Março. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

7.1.3. Apoio à Freguesia de Santa Eufémia, EB1 Quin tas do Sirol. Projecto de 

Intervenção Social  

DLB N.º 1219/09  | Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, uma proposta do 

seguinte teor: 

«Considerando a candidatura ao Eixo da Prevenção, do projecto de intervenção 

social, designado “Leiria Be Cool”, promovido pela Provilei – Associação de 

Solidariedade Social; 

Considerando que o referido projecto se destina a ser desenvolvido nas 

freguesia de Santa Eufémia, Leiria e Marrazes, abrangendo os Bairros Sociais de Cova 

da Faias, Dr. Sá Carneiro, Quinta do Alçada e B.º Almuinhas; 

Considerando os objectivos gerais do projecto: Aumentar o conhecimento sobre 

substâncias psicoactivas; Reduzir comportamentos de risco e comportamentos anti-

sociais, reforçar competências parentais; Informar/formar toda a comunidade escolar e 

Sensibilizar a comunidade para a prevenção do consumo de substâncias psicoactivas e 

promover a cidadania; 

Considerando que as escolas e a comunidade educativa são os espaços 

privilegiados para o desenrolar de tais projectos de intervenção; 

Considerando que a escola do 1.º CEB de Quintas do Sirol, é frequentada por 

diversos alunos, oriundos do Bairro da Cova das Faias e outros de etnia cigana; 



1482 (66)  
 
 

CMLeiria/Acta n.º 17, de 2009.07.21 

Im-DA-15-09_A0 

 

Considerando a existência de um protocolo de parceria formalizado com várias 

entidade públicas, entre as quais a Câmara Municipal de Leiria; 

Considerando a necessidade de mobilizar recursos humanos, financeiros, e 

materiais. 

Assim, propôs-se a atribuição de uma verba de apoio €1.982,50 (mil, novecentos 

e oitenta e dois euros e cinquenta cêntimos), para fazer face à concretização do referido 

projecto até ao final do ano lectivo que decorre, sendo que o mesmo terá continuidade 

no ano lectivo de 2009/2010». 

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

das alíneas d) do n.º 1 do artigo 13.º e e) do n.º 3 do artigo 19.º ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, com a alínea l) do n.º 1 e as alíneas a) e b) do n.º 4 do 

artigo 64.º todas da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  

concordar com as transferências acima mencionadas. 

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

2818/09, de 14 de Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.4. Protocolo de cooperação entre a ENERDURA – A gência Regional de Energia 

da Alta Estremadura e o Município de Leiria, no âmb ito da Optimização Energética 

em Escolas do 1.º Ciclo de Ensino Básico. Rectifica ção 

DLB N.º 1220/09  | Na deliberação n.º 484/08, da reunião de 14 de Abril, foi presente o 

Protocolo de cooperação entre a ENERDURA – Agência Regional de Energia da Alta 

Estremadura e o Município de Leiria, no âmbito da Optimização Energética em Escolas 

do 1.º Ciclo de Ensino Básico, mas na cláusula 6.ª verificou-se um erro que importa 

rectificar. 

 Assim onde se lê:  «€1.000,00 (mil euros), s/ IVA»; deverá ler-se : «€1.000,00 

(mil euros), mais IVA à taxa legal». 

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

com a rectificação acima mencionadas. 

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

2809/09, de 13 de Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
��������  Departamento de Cul tura,  Desporto  e  Juventude 
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8.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a área da Cultura 

8.1.1. Alteração ao Documento Fundador do Moinho do  Papel 

DLB N.º 1221/09  | Na reunião de Câmara do passado dia 9 de Junho foi presente e 

aprovado o Documento Fundador do Moinho do Papel e do Cereal. Depois de uma 

reapreciação do referido documento, considerou-se a alteração da denominação do 

«Museu do Papel e do Cereal» com o objectivo de consolidar a identificação e a 

imagem deste equipamento museológico. No sentido de realçar a principal memória 

histórica daquele equipamento moageiro, sugere-se que se altere a denominação para 

«Moinho do Papel de Leiria». Desta forma, deve-se considerar a respectiva alteração 

em todos os suportes documentais e de imagem, inerentes à gestão e divulgação do 

Museu do «Moinho do Papel de Leiria». 

Assim, onde se lê : «Moinho do Papel e do Cereal» deverá ler-se « Moinho do 

Papel». 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do estipulado na alínea m) do 

n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  

aprovar a rectificação ao Documento Fundador do Moinho do Papel e do Cereal e 

alterar a denominação do Museu. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.2. Regulamento Interno do Moinho do Papel 

DLB N.º 1222/09  | Presente o projecto de Regulamento do Moinho do Papel, que faz 

parte integrante da presente deliberação e fica apenso à presente acta (ANEXO F). 

A Câmara, depois de analisar o projecto de Regulamento do Moinho do Papel, o 

qual faz parte integrante da presente deliberação e fica apenso à presente acta (ANEXO 

F), ao abrigo do disposto no artigo 52.º da Lei n.º 47/2004, de 19 de Agosto, e na alínea 

a) do n.º 6 do artigo 64.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, deliberou por  unanimidade  

submeter o mesmo a apreciação pública, nos termos e para os efeitos do disposto no 

118.º do Código do Procedimento Administrativo, por um período de trinta dias contados 

da sua publicação em Diário da República. 

Mais deliberou , após a realização do procedimento anteriormente deliberado, 

solicitar à Assembleia Municipal que proceda à aprovação do Regulamento do Moinho 

do Papel, de acordo com o preceituado na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.3. Apoios a colectividades da área da Cultura p ara obras e equipamentos 

DLB N.º 1223/09  | Retirado. 
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8.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão do Desporto e 

Juventude 

8.2.1. Programa de Apoio ao Associativismo Desporti vo/Época Desportiva 

2008/2009. Aditamento à deliberação n.º 193/09, de 3 de Fevereiro 

DLB N.º 1224/09  | No âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo 

Desportivo/Época Desportiva 2008/2009, por lapso foi omitido o modo de pagamento de 

valores superiores a €5.000,00 no quadro referente ao Rendimento Desportivo.  

Assim, propôs-se que fosse aditada à deliberação em epígrafe a alínea 

«Superiores a €5.000,00 – sete prestações.», de acordo com a seguinte redacção:  

«Nesta área de apoio, as verbas serão liquidadas por prestações mediante 

disponibilidade orçamental, de acordo com o seguinte:  

Até €1.250,00 – uma prestação; 

De €1.251,00 a €3.000,00 – duas prestações; 

De €3.001,00 a €5.000,00 – três prestações; 

Superiores a €5.000,00 – sete prestações.» 

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

com o respectivo aditamento da deliberação n.º 193/09, da acta n.º 4, de 3 de Fevereiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2.2. Apoio ao Centro Internacional de Ténis de Le iria para a realização do «XV 

Internacional Júnior de Leiria» 

DLB N.º 1225/09  | Presentes as cartas do CENTRO INTERNACIONAL DE TÉNIS DE 

LEIRIA (ENT. n.os 09/12982, 09/12983 e 09/12984, todas de 12 de Junho), nas quais 

solicita ao Município de Leiria apoio para a realização do evento em epígrafe, a decorrer 

entre os dias 31 de Julho a 7 de Agosto de 2009. 

Propôs então a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, a atribuição do 

seguinte apoio, consubstanciado desta forma: 

a) transporte e colocação de 30 vasos com plantas para decoração do espaço 

envolvente; 

b) empréstimo de 1 bandeira do município; 

c) oferta de 30 galhardetes aos representantes dos países participantes; 

d) cedência de 200 conjuntos de ofertas institucionais do Município de Leiria aos 

atletas participantes: sacos/mochilas, porta-chaves e canetas; 

e) pagamento de 50% da despesa relativa ao alojamento dos atletas até ao 

montante máximo de €5.000,00 (cinco mil euros), mediante a apresentação dos 

comprovativos de despesa; 

f) assegurar o transporte dos atletas, entre os locais de alojamento e o clube e 

vice-versa; 
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g) atribuição de um apoio financeiro de €5.000,00 (cinco mil euros), para fazer face 

a despesas com a alimentação dos participantes e promoção do evento. 

O apoio financeiro e pagamento da despesa relativa ao alojamento estão em 

conformidade com as Opções do Plano para 2009, CAE 12/040701 (2009-A-257 – 

Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto da proposta de cabimento n.º 

2803/09, de 13 de Julho. 

A despesa com o aluguer do autocarro tem um valor estimado de €2.600,00 com 

IVA à taxa legal em vigor e está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

CAE 12/0602039903 (2009-A-267 – Animação Desportiva) e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 2804/09, de 13 de Julho. 

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

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

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

18 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, deliberou por  unanimidade  atribuir ao Centro Internacional de Ténis de Leiria 

o referido apoio financeiro no valor total de €5.000,00 (cinco mil euros). 

Mais deliberou conceder o apoio material e logístico supracitado e necessário 

ao normal desenvolvimento do Torneio, assim como custear o pagamento de 50% da 

despesa relativa ao alojamento dos atletas até ao montante máximo de €5.000,00 

(cinco mil euros), mediante a apresentação dos comprovativos de despesa, e assegurar 

o transporte dos atletas entre o locais de alojamento e o clube e vice-versa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
��  Gabinete de apoio à Vereadora Eng.ª  I sabel  Gonçalve s  

 

9.1. Processo de loteamento n.º 9/00 – EDIFOZ, Empr eendimentos Imobiliários, SA 

DLB N.º 1226/09  | De EDIFOZ, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA (E OUTRA), 

com sede social na Rua de Leiria, n.º 50, na localidade de Pocejal, freguesia de 

Vermoil, concelho de Pombal, referente ao pedido de licenciamento de alterações ao 

loteamento sito na Quinta da Carvalha, freguesia de Parceiros. 

Por deliberação tomada em reunião de Câmara de 2008/05/27 foi manifestada a 

intenção de indeferir o projecto de alteração ao loteamento, uma vez que a pretensão 

proposta incidia sobre uma parcela integrada no domínio público municipal, pelo que a 

promotora carecia de legitimidade procedimental sobre a referida parcela (folhas 1109 e 

1110, pasta 6). 

Em fase de audiência prévia as requerentes apresentaram nova solução que 

incide sobre os lotes 120 a 131, 136 a 157 e na criação de um novo lote com o número 
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159, propondo ainda a ampliação da área de intervenção do loteamento através da 

junção dos artigos 2 e 3, descritos na Conservatória do Registo Predial de Leiria sob os 

n.ºs 1143 e 1144, respectivamente, com área total de 1.110 m2. 

 As características das alterações encontram-se descritas no projecto a folhas 1270 

a 1272 da pasta 8, sendo que o processo se encontra instruído com projectos de infra-

estruturas com pareceres favoráveis dos serviços e entidades consultadas. 

Em sede de consulta pública, foi apresentada uma reclamação (folha 1333) 

referindo que se mantêm os motivos que estiveram na origem da proposta de 

indeferimento tomada em reunião de 2008/05/27. 

De acordo com o despacho da Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves 

datado de 2009/07/13, a exposição não tem fundamento pois as razões expressas na 

mesma encontram-se ultrapassadas dado que a nova solução não prevê qualquer 

interferência com os espaços cedidos ao domínio público (zona verde) no âmbito do 

alvará inicial. 

De acordo com a informação prestada pela Divisão de Loteamentos em 

2009/06/30, a nova solução apresenta um aumento de área de cedência ao domínio 

público de 976 m2, dos quais 768 m2 se destinam a zonas verdes, sendo o restante para 

execução de passeios. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que se encontram 

ultrapassados os motivos que estiveram na origem da proposta de indeferimento da 

pretensão e atendendo à informação prestada pela Divisão de Loteamentos em 

2009/06/30, constante do respectivo processo (folha 1339), deliberou por  maioria, 

com os votos de abstenção dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos 

Martins, Dra. Lucinda Caleira, eleitos pelo Partido Socialista, ao abrigo do disposto no 

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

de Setembro, aprovar o projecto de alteração ao loteamento e o respectivo projecto de 

infra-estruturas da rede viária, bem como autorizar o licenciamento da operação 

urbanística designada em epígrafe, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder ao domínio público municipal as seguintes áreas: 

1.1. 208 m2 destinados a passeios; 

1.2. 768 m2 destinados a zonas verdes; 

2.º requerer a emissão do respectivo aditamento ao alvará no prazo de um ano, sem 

prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 76.º da referida disposição legal, apresentando 

para o efeito os elementos constantes da Portaria n.º 216-E/2008, de 3 de Março, e do 

artigo 30.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas da Câmara Municipal 

de Leiria, nomeadamente: 

2.1.documento comprovativo da prestação da caução a favor da Câmara Municipal de 

Leiria no valor de €15.320,26, autónoma à primeira solicitação, destinada a 

garantir a boa e regular execução das obras de urbanização referentes às infra-
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estruturas da rede viária (€5.491,00) e infra-estruturas eléctricas (€9.739,26), 

devendo do mesmo constar a seguinte cláusula: «A caução apresentada não 

cessará em caso algum sem autorização expressa da Câmara Municipal, 

mantendo-se válida até à recepção definitiva das obras de urbanização, ficando 

sujeita à actualização nos termos do n.º 4 do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro»; 

2.2. documento comprovativo do pagamento da comparticipação para reforço da rede 

de água a montante do loteamento no valor de €4.500,00, acrescido de IVA à taxa 

em vigor; 

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

digital, elaborado em conformidade com o previsto no ponto 2 do anexo I do 

referido Regulamento, contendo os elementos referidos na alínea e) do .º 1 do 

artigo 77.º da referida Lei; 

2.4. descrição pormenorizada dos lotes com indicação dos artigos matriciais de 

proveniência (cinco exemplares em suporte de papel e um em suporte digital);  

2.5. plantas representativas dos elementos referidos na alínea f) do n.º 1 do artigo 77.º 

da referida Lei (cinco exemplares em suporte de papel e um em suporte digital); 

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

se encontram anexas ao processo já tenham caducado ou tenham sofrido 

actualizações; 

2.7 termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção da 

obra, elaborado de acordo com o anexo da referida Portaria, acompanhado de 

documento comprovativo (válido e actualizado) da sua inscrição em Associação 

Decreto-Lei n.º 309/02, de 16 de Dezembro; 

2.8 declaração do empreiteiro relativa à adjudicação da obra por parte do titular da 

operação urbanística; 

2.9. fotocópia do documento de identificação pessoal do empreiteiro (bilhete de 

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 

termos da lei, e, no caso de pessoa colectiva, certidão do registo comercial e 

cartão de identificação de pessoa colectiva); 

2.10.alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), de classe >= 1; 

2.11. apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos 

emergentes de acidentes de trabalho, acompanhado do recibo válido 

comprovativo do respectivo pagamento; 

2.12. plano de Segurança e Saúde; 

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

3.º após a emissão do alvará, executar os trabalhos no prazo de 365 dias; 

4.º cumprir em obra com as seguintes condições: 
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4.1. respeitar os projectos e obedecer a todas as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis, incluindo as condições fixadas pelas entidades externas ao Município 

no âmbito da aprovação dos respectivos projectos de engenharia de 

especialidades, cujos conteúdos deverão ser transmitidos às requerentes (folhas 

1320, 1254, 1255, 1231, 1220, 1202 a 1207); 

4.2. até cinco dias antes do inicio dos trabalhos, informar a Câmara Municipal dessa 

intenção, comunicando também a identidade da pessoa (singular ou colectiva) 

encarregada da execução dos mesmos, de acordo com o previsto no artigo 80.º-A 

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

Lei n.º 60/04, de 4 de Setembro; 

4.3. cumprir com o disposto no regime da gestão de resíduos de construção e 

demolição resultantes da realização da operação urbanística; 

4.4. após a emissão do aditamento ao alvará, afixar no prazo de dez dias o aviso de 

publicidade, bem visível do exterior, o qual aí deverá permanecer até à conclusão 

das obras, 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; 

4.5. requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar; 

4.6. cumprir com o disposto na Secção II do Capítulo IV do Regulamento Municipal de 

Operações Urbanísticas (segurança e higiene no local das obras); 

4.7. após a conclusão dos trabalhos, e no prazo de 10 dias, proceder à desocupação 

do espaço público, ao levantamento do estaleiro, à limpeza da área, de acordo 

com o regime da gestão de resíduos de construção e demolição nela produzidos, 

e à reparação de quaisquer estragos ou deteriorações que tenha causado em 

infra-estruturas públicas, de acordo com o previsto no artigo 86.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, e no artigo 120.º do 

Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas; 

5. requerer as recepções provisória e definitiva das obras de urbanização, nos termos 

do artigo 87.º da Lei acima referida. 

Mais deliberou  informar o autor da exposição de que a mesma não tem 

fundamento, dado que as razões nela expressas se encontram ultrapassadas, uma vez 

que a nova solução não prevê qualquer interferência com os espaços cedidos ao 

domínio público (zona verde) no âmbito do alvará inicial, pelo que a Câmara Municipal 

deliberou aprovar a solução urbanística. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.2. Processo de informação prévia n.º 5/09 – Imobi liária Memoriense, Lda. 

DLB N.º 1227/09  | Retirado. 
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9.3. Processo de obras particulares n.º 1220/05 – P ereira Crespo, Imobiliária, Lda. 

DLB N.º 1228/09  | Presente requerimento de PEREIRA CRESPO - IMOBILIÁRIA LDA., 

(ENT. 2009/11690) com sede social na Rua de S. Francisco, n.º 8, Centro Comercial S. 

Francisco, loja 13, freguesia e concelho de Leiria, referente ao pedido de emissão de 

declaração em como a Câmara Municipal de Leiria não vê inconveniente na 

desafectação da RAN, dado o fim a que se destina o pedido de alteração do uso 

referente ao processo de obras n.º 1220/05 (restauração e reabilitação do espaço 

vocacionando-o para espaço recreio e lazer, com estabelecimento de bebidas). 

A intervenção proposta no referido processo de obras, tem como objectivo dotar 

e equipar o espaço sito em Moinho Novo, Freguesia de Cortes, Concelho de Leiria, de 

condições para que possa ter uma utilização com actividades de recreio e lazer ao ar 

livre, adaptando ainda o r/c do edifício principal de modo a servir de apoio a esta 

utilização do espaço, permitindo um espaço funcional e agradável possibilitando os 

utilizadores de usufruir da envolvente natural. 

O parecer favorável da CRRA só pode ser concedido quando esteja em causa 

vias de comunicação, seus acessos ou outros empreendimentos ou construções de 

interesse público, desde que não haja alternativa técnica economicamente aceitável 

para o seu traçado ou localização (artigo 9.º, n.º 2, alínea d) do Decreto-Lei n.º 196/89, 

de 14 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de Dezembro). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, atento o previsto na alínea f) do n.º 1 

do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e nos termos e para efeitos do 

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

alínea d) do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de Dezembro deliberou por unanimidade  declarar o 

interesse público para a intervenção no espaço sito em Moinho Novo, Freguesia de 

Cortes, Concelho de Leiria, dada a importância de actividades recreativas e sociais, a 

desenvolver pelo promotor Pereira Crespo – Imobiliária, Lda. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

9.4. Apoio pontual à Freguesia Barreira 

DLB N.º 1229/09  | Presente o ofício da Freguesia de Barreira (ENT. 09/15061, de 9 de 

Julho), com a discriminação dos trabalhos a realizar para a requalificação do Circuito de 

Manutenção do Jardim do Visconde, freguesia de Barreira, propôs a Senhora 

Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, um apoio pontual de 6.000,00 (seis mil euros), para 

fazer face às despesas. 

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

conjugadas da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e de acordo com a alínea b) do n.º 2 do 

artigo 21.º, ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, com a 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 
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pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade  atribuir um apoio 

financeiro no valor de seis mil euros, à Freguesia de Barreira. 

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

2786/09, de 10 de Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

9.5. Apoio pontual à Freguesia Boa Vista 

DLB N.º 1230/09  | Retirado. 

 

9.6. Ajustamento de pormenor nos termos do artigo 9 6.º do PDM, da sede social 

do Ribaliz Futebol Clube. Rectificação  

DLB N.º 1231/09  | Na deliberação n.º 637/09, da reunião de Câmara do dia 14 de Abril, 

contém lapsus calami que importa rectificar.  

Assim, onde se lê: «maioritariamente em área de Reserva Agrícola Nacional 

(RAN) e a parte restante em espaço urbano» deverá ler-se : «maioritariamente em 

espaço urbano a parte restante em área de Reserva Agrícola Nacional (RAN)».  

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

a deliberação n.º 637/2009. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.7. Aditamento ao contrato de mandato para a aquis ição de equipamentos e 

intervenções de beneficiação no Pavilhão Desportivo  do Arrabal e dos Silvas 

DLB N.º 1232/09 | Presente o ofício da Freguesia de Arrabal (ENT. 2009/2817, de 4 de 

Fevereiro), a solicitar a instalação de um marcador electrónico no Pavilhão Municipal 

Desportivo de Arrabal. 

Considerando a existência de várias equipas do CRD Soutocico, freguesia de 

Arrabal a desenvolver a prática desportiva de basquetebol, num total de cerca de 

cinquenta atletas; 

Considerando que o Pavilhão Desportivo de Arrabal não se encontra dotado de 

marcador electrónico, essencial à prática de basquetebol;  

Considerando a existência de um contrato de mandato para a aquisição de 

equipamentos e intervenções de beneficiação no Pavilhão Desportivo do Arrabal, 

aprovado em reunião do executivo camarário de 20/01/2009, propôs a Senhora 

Vereadora Eng.ª. Isabel Gonçalves, um aditamento ao Contrato de Mandato atrás 

referido, para aquisição de marcador electrónico, no valor de €10.000,00 (IVA incluído).  

Considerando ainda que, após a inspecção aos equipamentos existentes no 

Pavilhão dos Silvas, se verificou a necessidade de aquisição de equipamentos de 

segurança, designadamente colchões de queda, colchões de ginástica e um mini-

trampolim, não previsto no contrato de mandato referente ao mesmo Pavilhão, 
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aprovado em 20/01/2009, propôs-se um aditamento ao Contrato de Mandato atrás 

referido, para aquisição dos materiais já enumerados, no valor de €5.000,00 (IVA 

incluído).  

A Câmara, depois de analisar o assunto e ao abrigo do disposto n.º 1 do artigo 

20.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, deliberou por unanimidade aprovar o 

aditamento ao contrato de mandato para a aquisição de equipamentos e intervenções 

de beneficiação no Pavilhão Desportivo do Arrabal e aprovar o aditamento ao contrato 

de mandato para aquisição de equipamento para o Pavilhão dos Silvas. 

Os valores implicados nestas despesas foram objecto das propostas de 

cabimento n.º 2866/09 e 2867/09, ambas de 21 de Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

9.8. Regras de edificação incluídas no Plano Munici pal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 16.º do Decreto-Lei 

n.º 17/2009, que alterou o Decreto-Lei n.º 124/2006  

DLB N.º 1233/09  | Presentes as regras de edificação incluídas no Plano Municipal de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios, de acordo com o disposto no número 3 do artigo 

16.º do Decreto-Lei n.º 17/2009, que alterou o Decreto-Lei n.º 124/2006, aprovadas em 

reunião do Conselho Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Leiria de 28 

de Maio de 2009, seguintes: 

1 - A construção de edificações fora das áreas edificadas é proibida nos terrenos 

classificados com risco de incêndio alto ou muito alto de acordo com lei vigente. 

2 - A edificabilidade nas categorias do espaço florestal e agrícolas fora das áreas 

edificadas nos terrenos classificados com risco de incêndio médio é condicionada pela 

possibilidade da própria parcela dispor de área suficiente para estabelecer, no seu 

interior e em todo o seu perímetro, uma faixa de gestão de combustível com largura 

mínima exigível pela lei vigente. 

3 - Quando a edificação não envolver produtos explosivos ou inflamáveis, são admitidas 

excepções ao disposto no n.º anterior nas seguintes situações: 

a) Na estrema de terreno confinante com via pública infraestruturada, a faixa de 

gestão de combustível legalmente definida é medida a partir da plataforma da via com a 

sua inclusão. 

b) Quando se verificar a presença de edifício no terreno contíguo à implantação do 

edifício projectado, a edificação proposta não tem de salvaguardar, nessa estrema, a 

faixa de gestão de combustível. 

4 - A edificabilidade permitida nas categorias do espaço florestal e agrícolas nos 

terrenos classificados com risco de incêndio baixo e muito baixo não fica condicionada 

pela possibilidade da própria parcela dispor de área suficiente para estabelecer, no seu 
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interior e em todo o seu perímetro, uma faixa de gestão de combustíveis previstos na lei 

vigente. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, tomou conhecimento e deliberou por 

unanimidade  adoptar as regras propostas na análise de processos de obras pendentes 

e em curso. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 
��  Gabinete de apoio à Vereadora Dra.  Neusa Magalhães  

 

10.1. Atribuição de apoios financeiros no âmbito da  Acção Social 

DLB N.º 1234/09 | Presente a seguinte listagem para atribuição de apoio financeiro a 

entidades legalmente existentes no concelho: 

Entidade Objecto Atribuição Rubrica Proposta n.º 

Associação de Bem-estar 
dos Parceiros 
(Entrada 2009/13375) 

Apoio para aquisição 
de viatura para serviço 
de apoio domiciliário, 
mediante a 
apresentação de 
documentos 
comprovativos de 
compra. 

€8.475,00 2009-I-67 2787/09, de 10 
de Julho  

Associação de 
Solidariedade Social das 
Cortes 
(Entrada 2009/13213) 

Apoio para aquisição 
de viatura para serviço 
de apoio domiciliário, 
mediante a 
apresentação de 
documentos 
comprovativos de 
compra. 

€8.475,00 2009-I-67 2788/09, de 10 
de Julho 

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  atribuir os apoios financeiros supra referidos às 

entidades constantes no respectivo mapa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.2. Apoio financeiro à Freguesia da Maceira para construção da Casa Mortuária 

DLB N.º 1235/09 | Presente, pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, um 

pedido formulado pela Freguesia da Maceira para construção da Casa Mortuária 

daquela freguesia (ENT. 09/14259). 

No quadro das suas atribuições, o Município de Leiria presta um conjunto de 

serviços de inegável função social, assumindo os equipamentos públicos reconhecido 

interesse para a comunidade local.  

Considerando que 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 
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equipamento rural e urbano, no qual se incluem as casas mortuárias, que estão sob 

jurisdição das freguesias. 

Verificando-se que a Junta de Freguesia da Maceira tem como prioridade a 

melhoria da qualidade dos equipamentos da freguesia, e considerando que um dos 

objectivos do Município é dotar as freguesias do concelho de serviços e infra-estruturas 

adequados, propôs-se que a Câmara Municipal de Leiria atribuísse um apoio financeiro 

à Freguesia da Maceira, para construção da Casa Mortuária da Maceira, no valor de 

€131.000,00, sendo transferidos €50.000,00 em 2009 e os restantes €81.000,00 em 

2010.  

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

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade  conceder um 

apoio à Freguesia da Maceira para construção da Casa Mortuária da Maceira, no valor 

de €131.000,00 (cento e trinta e um mil euros), sendo transferidos €50.000,00 em 2009 

e os restantes €81.000,00 em 2010.  

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 2004-I-110, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2801/09, de 13 de Julho.   

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze 
��  Gabinete de apoio ao Vereador Eng. º  Fernando Carva l ho  

 

Consulta Pública do procedimento de Avaliação de Im pacte Ambiental do projecto 

«Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisbo a e Porto. Lote C1: Troço 

Alenquer (OTA) – Pombal. Articulação da LAV com a L inha do Oeste na nova 

Estação de Leiria». Parecer da Câmara Municipal de Leiria 

DLB N.º 1236/09  | Está a decorrer no Ministério do Ambiente, do Ordenamento do 

Território e do Desenvolvimento Regional o procedimento de Avaliação de Impacte 

Ambiental do projecto acima referido, do qual faz parte a Consulta Pública. 

Assim, de acordo com o preceituado no n.º 2 do artigo 14.º e nos artigos 24.º e 

26.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a Agência Portuguesa do Ambiente 
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enviou o Estudo de Impacte Ambiental deste projecto, o qual ficou disponível para 

Consulta nesta autarquia, durante 31 dias úteis, de 15 de Maio a 30 de Junho de 2009. 

Por forma a garantir a elaboração de parecer por parte da Câmara Municipal foi, por 

despacho do Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, datado de 22 de Junho, 

determinado que, após uma primeira fase em que os documentos estiveram apenas 

para consulta pública no Departamento de Planeamento e Urbanismo, estes deveriam 

ser objecto do estudo dos seguintes sectores da Câmara Municipal: 

— DPU;  

— DPOT;  

— DOM;  

— DPCB;  

— DASU;  

— DMP 

Foi ainda marcada reunião de concertação entre estes sectores da Câmara para 

produção de parecer único, no dia 26 de Junho. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e considerando que, de acordo com a 

alínea a) do n.º 3 do artigo 64.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, compete à Câmara Municipal, no âmbito consultivo, emitir 

parecer, nos casos e nos termos previstos na lei, sobre projectos de obras não sujeitas 

a licenciamento municipal, deliberou por  unanimidade  aprovar a proposta de parecer 

abaixo transcrito: 

“P ARECER SOBRE O ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL “L IGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA 

VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. LOTE C1: TROÇO ALENQUER (OTA) – POMBAL . 

ARTICULAÇÃO DA LAV  COM A LINHA DO OESTE NA NOVA ESTAÇÃO DE LEIRIA” 

Proponente:  RAVE – Rede Ferroviária de Alta Velocidade, SA. 

Entidade Licenciadora:  REFER- Rede Ferroviária Nacional, E.P.E 

Autoridade de Avaliação de Impactes Ambiental (AIA) : Agência Portuguesa do ambiente (APA) 

Consórcio responsável pelo Estudo Prévio:  Viaponte/Cenor 

Elaboração do EIA:  Ecossistema - Consultores em Engenharia do Ambiente, Lda 

Após análise do Estudo de Impacte Ambiental - Articulação da LAV com a Linha do Oeste na nova Estação 

de Leira considera-se: 

ASPECTOS GERAIS E ENQUADRAMENTO : 

• O estudo de Impacte Ambiental (EIA) incide sobre o projecto, em fase de Estudo Prévio, da 

Articulação da Linha de Alta Velocidade (LAV) e a Linha do Oeste (LdO) na nova Estação de 

Leiria; 

• O projecto abrange no concelho de Leiria as freguesias de Maceira, Barosa, Amor e Regueira de 

Pontes; 

• O projecto com duas componentes: Novo troço da Linha do Oeste, em via única, com extensão 

total de 10 875 metros que substituirá o troço da Linha do Oeste e alteração da LAV, numa 

extensão de 13.790 metros. 
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• A avaliação de impactes do projecto consiste na comparação entre os impactes provocados pela 

LAV, tal como analisados no EIA do lote C1( DIA favorável condicionada), e os impactes 

resultantes das alterações ao traçado da LAV, bem como, da introdução do novo traçado da LdO; 

• O projecto implica a desactivação do troço da LdO que serve a actual Estação de Leiria, incluindo 

a desactivação desta estação e supressão de 13 passagens de nível; 

• Os impactes desta desactivação são analisados no EIA, no entanto o destino das infra-estruturas 

desactivadas e do respectivo espaço – canal só será definido no âmbito do Plano de 

Modernização da Linha do Oeste. 

• Nova estação de Leiria com uma implantação de novo cais para a Linha do Oeste; 

• Ocupação da mesma plataforma da LAV em parte, os 3 viadutos previstos para a Linha do Oeste 

são independentes dos da LAV. 

• Num horizonte de 10 anos prevê-se um tráfego médio para a LdO de 13 comboios de passageiros 

e 10.6 de mercadorias por dia; 

• Previsão de entrada em serviço do novo troço – 2015 da LAV e Nova Estação de Leiria. 

• Previsão de construção de um terminal de mercadorias na Marinha Grande; 

• Com este projecto pretende-se a articulação entre a Rede de Alta Velocidade e a Rede 

Convencional na estação da LAV prevista para Leiria, promovendo a interoperabilidade dos 2 

modos ferroviários, o que irá facilitar os acessos e a transferência de passageiros incrementando a 

mobilidade das populações; 

• O novo traçado da LdO implica um aumento da área de implantação da nova estação ferroviária, 

em resultado da implantação de um cais para o tráfego convencional a Poente dos cais e das 

linhas de Alta Velocidade. 

A Câmara Municipal de Leiria concorda genericamente com o Estudo de Impacte Ambiental em análise, 

apresentando, no entanto, os seguintes comentários e/ou correcções: 

1.- OBJECTIVO E ÂMBITO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS  

Enquadramento legal  

Na secção 1.3.1.2, pág.1.8, proceder à actualização dos diplomas legais nacionais – Quadro 1.2.1 

aplicáveis às componentes ambientais nomeadamente: 

- Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional (DL 73/2009 de 31 de Março); 

- Lei de Bases da Politica de Ordenamento do Território e Urbanismo (Lei 54/2007 de 31 de Agosto, 

que se trata da primeira alteração à Lei 48/98 de 11 de Agosto); 

 - Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (o DL 46/2009 de 20 de Fevereiro que 

altera o DL 380/99 de 22 de Setembro. 

Estrutura geral e conteúdo do EIA 

A leitura do Resumo Não Técnico não permite ter uma percepção da informação contida no AIA. 

No Resumo não Técnico (pag.3, 2ºparagrafo) o nº da Resolução de Conselho de Ministros está incorrecta. 

2.- OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO  

Conformidade com Instrumentos de Gestão Territorial 

Na secção 2.3, pág.2.8 –, dever-se-á acrescentar no quadro 2.3.1 a última alteração ao Regulamento do 

PDM em vigor – Edital 288/2008 de 11 de Março (DR 2ª série). 

3.- CLIMA 

As variáveis climatológicas utilizadas no estudo, correspondem ao período entre 1951 até 1980, pelo que 

se consideram obsoletas em termos de verosimilhança com a situação actual e futura, tendo em 

consideração as previsões e incertezas associadas a eventuais alterações climatéricas. Deste modo, 

deveriam ter sido utilizados dados mais recentes 

Alerta-se para as consequências ao nível dos valores de caudais tidos como base no presente estudo. 

4.- GEOLOGIA E GEOLOGIA  
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No que se refere à geologia, seria importante esclarecer o que se pretende dizer com “… construção da 

Estação fica inserida em área potencial para a extracção de Inertes Barreiros-Barosa…” Qual a fonte desta 

informação? 

Estão localizadas dentro do corredor de 400m do Eixo 2.1 duas explorações de areia. Uma na freguesia de 

Amor, explorada por A. Pereira Esperança, a qual se encontra em fase de licenciamento, de acordo com o 

EIA, e outra em Regueira de Pontes, explorada por Abílio de Sousa Moreira, a qual não se encontra 

licenciada. 

5.- SOCIOECONOMIA 

Equipamentos e infra-estruturas 

Na secção 4.10.5.3 - Acessibilidades e Transportes quando são caracterizadas as vias de acesso 

existentes na área de estudo parece haver uma conotação do IC36 com a A17, será melhor esclarecer esta 

questão, pois considera-se o IC36 como uma ligação entre a A1 e a A8 enquanto a A17 é o IC1. 

As acessibilidades e mobilidade dos utentes não foi aprofundada no estudo e para este caso é importante. 

Logo à partida será necessário rever a rede viária de ligação a Leiria e à Marinha Grande (perfil da EN 

242). 

A um nível mais local será importante estudar melhor a interferência com caminhos rurais e florestais, pois 

existem vários que não são restabelecidos. Neste caso deverão ser ouvidas as juntas de freguesia. 

6.- ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Análise global 

O traçado proposto abrange sobretudo espaço florestal, condicionado por Reserva Ecológica Nacional em 

determinados locais, Reserva Agrícola Nacional e espaço urbano industrial na freguesia de Regueira de 

Pontes. Na área prevista para a implantação do Interface e da estação de Leiria, o uso do solo é espaço 

florestal condicionado por Reserva Ecológica Nacional no PDM em vigor. 

As áreas das categorias e subcategorias de espaço presentes no corredor de 400 metros foram objecto de 

quantificação, no entanto informação apresentada no quadro 4.11.5, pág. 4.193 (quantificação de áreas), é 

generalizada pois não identifica as áreas por concelho. 

Servidões e restrições de utilidade pública 

Na secção 4.11.5 - Servidões e Restrições de Utilidade Pública, página 4.194 o projecto em análise não faz 

referência: 

• Ao Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis; 

• Ao Feixe Hertziano Leiria/Figueira da Foz o qual não se encontra cartografado na carta de 

condicionantes, Desenho EIA n.º 15.1 (Condicionantes) 

7.- PAISAGEM  

O impacte visual é reconhecidamente negativo – o novo viaduto da linha do oeste no vale do lis é diferente 

da LAV, o que significa que irão ser construídos 2 novos viadutos sobre o vale do Lis. Não é claro qual o 

impacto do desfasamento dos dois viadutos sobre o vale do Lis, pois não existem elementos gráficos que 

permitam avaliar esse impacto. 

8.- RUÍDO 

O ruído constitui um impacte negativo na fase de exploração principalmente junto dos lugares de Barreiros 

(concelho de Leiria) e Albergaria (Marinha Grande), são referidos ao longo do estudo acções para dirimir 

este impacte junto de zonas sensíveis. 

São previstas como medidas mitigadoras a colocação de barreiras acústicas, entre outras, nos locais 

identificados pelo EIA, sendo que deverá ficar acautelada a possibilidade de aumentar a extensão das 

mesmas ou de adoptar quaisquer outras alterações com vista à minimização de impactes, aquando da 

execução do projecto, incluindo a adopção das melhores tecnologias disponíveis aquela data. Alerta-se que 

os impactes junto das povoações assumem um cariz de importância extrema para a qualidade de vida e 
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saúde dos munícipes. De igual modo deveria ter sido realizado um mapa de ruído simulando a instalação 

das barreiras, por forma a compreender-se e analisar-se melhor os seus efeitos como medida mitigadora. 

Julga-se conveniente prever a possibilidade de análise e previsão de instalação de barreiras acústicas em 

locais previstos como sendo de expansão urbana, nas proximidades do traçado, mesmo não havendo 

edificações à presente data, por forma a não prejudicar a qualidade de vida de munícipes, em zonas 

habitacionais afectadas pelo traçado em apreço. 

9.- PATRIMÓNIO 

Decorrente da análise do Estudo de Impacte Ambiental, no que concerne ao relatório técnico e ao 

aditamento ao EIA, e, considerando os dados contidos na Carta Arqueológica de Leiria, enquadrada em 

Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos, em vigor e com relatório de progresso aprovado, verifica-se 

que se encontram referidos e inventariados no E.I.A, 17 ocorrências patrimoniais, entre as quais se 

reportam: 1 estrutura de interesse arquitectónico e 16 ocorrências arqueológicas, sendo que neste lote de 

sítios patrimoniais se localizam 10 ocorrências no Concelho de Leiria.  

Os sítios arqueológicos do concelho de Leiria reportados situam-se nas freguesias de Regueira de Pontes, 

Amor e Barosa, e são os seguintes: Areeiro da Matoeira – Sudoeste/ Matoeira Sudoeste, Casais 1 e Casais 

2/ Casais; Nossa Senhora das Necessidades; Casalito 4; Casalito/ Ribeira do Fagundo/ Casalito 3; Casalito 

SW/ Casalito 2; Casalito 1; Fagundo 1; Ribeira do Fagundo 2 e Casal do Fagundo, todos obtidos a partir de 

dados da Carta Arqueológica de Leiria. Estes sítios encontram-se integrados na área envolvente ao 

projecto (máximo 1 Km). A equipa informa, relativamente aos trabalhos de prospecção, que estes trabalhos 

foram dificultados devido à reduzida visibilidade dos solos. 

É relatado o aparecimento de uma ocorrência de carácter etnográfico, localizada junto da EN 242 que 

corresponde a um eventual forno cerâmico, com instalações anexas, construído e tijolo burro, denominado 

“Forno do Fagundo””, que se situa na freguesia da Barosa, tendo sido considerado como um elemento 

etnográfico, de época contemporânea, e de valor patrimonial reduzido, pela equipa que realizou o EIA. As 

medidas de minimização e valorização de impactes definidas para o caso do “Forno do Fagundo”, implicam 

um registo fotográfico, topográfico e descritivo da ocorrência. 

A equipa responsável pela elaboração do descritor afirma que “ a pesquisa documental indicou uma área 

com alguns vestígios arqueológicos importantes que fundamentam o relevante potencial científico e 

patrimonial do espaço estudado. Contudo, na prospecção arqueológica desenvolvida foi apenas identificado 

um elemento patrimonial nos corredores dos eixos ferroviários em estudo”. Esta afirmação, que sintetiza os 

resultados obtidos no EIA, para efeitos de caracterização da situação de referência, parece-nos resultar de 

dois factores principais: uma pesquisa documental pouco aprofundada, notando-se a manifesta ausência de 

algumas referências documentais fundamentais, e que confirmam o elevado potencial arqueológico da zona 

em torno da Ribeira da Pedrulheira e da Ribeira do Fagundo (anexo 1); e as dificuldades técnicas 

associadas às prospecções arqueológicas, dada a grande percentagem de área sem visibilidade de solo ou 

com visibilidade reduzida. 

Parece-nos que as medidas de minimização previstas deverão ser reequacionadas, nomeadamente porque 

a informação constante no capítulo relativo às medidas de minimização e valorização de impactes, que 

referem expressamente o seguinte: “O acompanhamento arqueológico  permanente, medida de nível 3  

principalmente, da fase de desmatação e decapagem superficial do terreno e de todas as etapas de 

construção que consistem na mobilização de sedimentos (escavação, revolvimento e aterro) é uma medida 

a aplicar. As áreas cartografadas com reduzida visibilidade do solo devem ser alvo de novas prospecções , 

numa fase imediatamente anterior ao início dos trabalhos, salvaguardando eventuais impactes negativos. 

Ressalva-se ainda a necessidade de trabalhos de acompanhamento mais cuidado  na plataforma onde foi 

identificada uma jazida de sílex natural (aproximadamente ao Km 1+ 900). Todas as actividades 

complementares à implementação do projecto, como estaleiros, áreas de empréstimo, depósito ou 

expansão, não contemplados no actual projecto, devem ser alvo de trabalhos de prospecção sistemática 
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prévia .” (Rel. Vol. 2. – 7.33) -  não tem correspondência com o teor das medidas descritas no quadro 7.1.1., 

no que respeita às medidas de minimização gerais da fase de construção. 

Salienta-se assim que o quadro 7.1.1. não reproduz as indicações da equipa que elaborou o descritor 

património, alterando significativamente o seu teor, e referindo, para o património algumas medidas 

genéricas, relativas: à realização de acções de formação; à elaboração de Plano de gestão Ambiental; à 

exclusão de zonas de protecção de património, para depósito de terras sobrantes; à afirmação que as 

terras de empréstimo não deverão ser provenientes de zonas de protecção do património e à não ocupação 

de zonas de protecção do património por estaleiros ou parques de materiais. Particularmente distintas são 

as seguintes medidas: “Sempre que a área a afectar potencialmente apresente património arqueológico 

deve-se efectuar o acompanhamento arqueológico das acções de desmatação e proceder a prospecção 

arqueológica das áreas cuja visibilidade foi nula ou insuficiente, aquando da caracterização da situação de 

referência”; “Sempre que a área a afectar potencialmente apresente património arqueológico deve-se 

efectuar o acompanhamento arqueológico de todas as acções que impliquem a movimentação de solos, 

nomeadamente escavações e aterros, que possam afectar o património arqueológico”; (Rel. Vol. 2. – 

quadro 7.1.1 - 7.2 – 7.8). 

A implementação destas medidas, tal como se encontram descritas no quadro 7.1.1., não obriga à 

realização de um acompanhamento arqueológico permanente em obra, colocando em sério risco a 

salvaguarda do património arqueológico concelhio, mas apenas quando a área a afectar potencialmente 

apresente património arqueológico. Considera-se que a avaliação do potencial arqueológico das áreas 

afectas ao projecto não se encontra devidamente definida nem fundamentada, e que a prospecção 

realizada não permitiu aferir suficientemente o valor patrimonial da área afecta ao traçado e ao corredor. 

Verifica-se que não são mencionados, ou são mencionados com localizações incorrectas ou com 

informação incompleta, os seguintes sítios arqueológicos, que se situam na área de influência do projecto: 

Moinhos da Barosa; Salgueiros; Vale da Sesmaria 1; Vale da Sesmaria 2; Arroteia 1; Arroteia 2; 

Figueirinhas; Sismaria/ Gare da CP/ Sesmaria; Semião/ Semião Oeste; Oiteiros; Areeiro da Fonte da 

Matoeira/ Fonte da Matoeira; Matoeira 1/ Matoeira; Matoeira 2 (vide anexo 1).  

Nota-se, neste estudo, uma ausência de referências bibliográficas importantes, especificas sobre 

património arqueológico da área afectada, e uma análise pouco aprofundada das fontes identificadas, o que 

contribui para a sumária ou inexacta contextualização e localização de parte dos elementos patrimoniais 

(vide anexo 2). Considerando esta situação, parece-nos necessário rever a informação contida no descritor 

Património, uma vez que estas imprecisões e omissões poderão induzir a um impacte negativo sobre o 

referido património, não permitindo a salvaguarda das devidas medidas de minimização. 

As referências ao património arquitectónico do concelho estão correctas, apesar do levantamento 

bibliográfico ser escasso no que respeita à análise do Património histórico, arquitectónico e etnográfico. 

Neste sentido, sugere-se a consulta de um conjunto de referências bibliográficas (vide Anexo 2) que se 

consideram fundamentais na análise da história e do património histórico-cultural da região. 

Anexo 1:  

LISTAGEM DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS 

Nota explicativa da ficha de identificação  

Número da ficha de identificação:  Corresponde ao nº de atribuído a cada sítio no âmbito desta peça 

escrita. O número é atribuído de acordo com os códigos da Carta Arqueológica por Freguesia. 

1) Designação:  Nome identificativo da estação. 

2) Tipo de sítio e Período cronológico: Proposta de enquadramento tipológico e cronológico da estação.  

3) Localização: Apresentada na seguinte ordem: Distrito,  Concelho, Freguesia, Topónimo.  

4) Cartografia:  Apresenta-se na seguinte ordem: o Nº da Folha  dos Serviços Cartográficos do Exército, na 

escala 1:25000, o Ano de edição, a Coordenada geográfica e a Altitude média. Apresenta-se sempre 

que considerado necessário a referência da fonte relativa à(s) coordenada(s)  apresentada(s). 
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5) Descrição geral da estação arqueológica:  Descrição e interpretação sumária da estação que pode 

compreender vários itens, entre os quais: uma descrição breve dos materiais arqueológicos e do grau de 

afectação do sítio. Registo de eventuais dados complementares. 

6) Bibliografia:  Indicação das referências bibliográficas relativas ao sítio ou achado arqueológico. 

7) Código Nacional de Sitio:  CNS – Nº atribuído na base de dados Endovélico do IGESPAR, I.P. 

8) Código de freguesia e sítio: Código de freguesia atribuído para efeitos de PDM – um/ dois dígitos, 

seguido do código atribuído pela Oficina de Arqueologia da CML. 

*** 

1) Casalito SW/ Casalito 2 

2) Habitat. Paleolítico.  

3) Leiria. Leiria. Amor. Moinho Cordeiro/ Casalito. 

4) 285. 2003. 29SNE116031. 30 m. (Carvalho et al. 2004b, 2005 referente a Casalito 2) M 511660 P 

4403560 (RUIVO et alli.1990 referente a Casalito SW). 29SNE117034 (Cunha-Ribeiro 1986: ficha 54 

referente a Casalito SW). 

5) Terraço, na margem direita da ribeira, frente ao sítio de Casalito 1. Afectado pelas lavras para florestação 

e rede viária. Próximo das ruínas de um moinho de água, e sensivelmente, na mesma área do sítio 

designado como Casalito Sudoeste, identificado por Cunha-Ribeiro, que aí recolhera duas peças líticas, 

num achado superficial. No decorrer dos trabalhos da Simlis recolheram-se dez peças líticas, lascas, em 

sílex e quartzito. Planalto pliocénico com o topo da formação coluvionado. 

6) Cunha-Ribeiro 1986: ficha 54. 

Ruivo, Byrne e Melo, 1990. 

Cunha-Ribeiro, 1992/1993. 

Carvalho e Pajuelo, 2004 b. 

Carvalho e Pajuelo, 2005. 

Endovélico 

7) Código Nacional de Sitio: 17605 

8) Código de freguesia e sítio: 11001 

1) Casalito/ Ribeira do Fagundo 1/ Casalito 3 

2) Habitat. Pré-história.  

3) Leiria. Leiria. Amor. Moinho Cordeiro/ Casalito. 

4) 285. 1984. 29SNE1185036. 30 m (Carvalho et al. 2004b, 2005) Gauss - 37300-12630 (RUIVO et 

alli.1990) 29SNE117035 (Cunha-Ribeiro, 1986: ficha 55 referente a Ribeira do Fagundo 1). 

5) Terraço, na margem direita da ribeira, próximo do lavadouro de Casalito. Afectado pela rede viária e 

florestação. Sensivelmente na mesma área do sítio designado como Ribeira de Fagundo 1, identificado por 

Cunha-Ribeiro, tendo este detectado 2 peças líticas. Pequena mancha de concentração de material lítico 

em sílex. 

6) Cunha-Ribeiro, 1986: ficha 55.  

Cunha-Ribeiro, 1992/1993.  

Carvalho e Pajuelo, 2004 b.  

Carvalho e Pajuelo, 2005. 

Endovélico 

7) Código Nacional de Sitio: 7197 

8) Código de freguesia e sítio: 11002 

1) Ribeira do Fagundo 2  

2) Vestígios diversos. Paleolítico. 

3) Leiria. Leiria. Amor. Moinho Carvoeiro. 

4) 285. 29SNE114026 (Cunha-Ribeiro, 1986: ficha 56). M 511440 P 4402600 (Ruivo et alli.) 
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5) Achado superficial de 2 peças talhadas efectuado por João Pedro Cunha-Ribeiro em plena planície 

aluvial da Ribeira do Fagundo. 

6) Cunha-Ribeiro, 1986: ficha 56. 

Ruivo, Byrne e Melo, 1990. 

Endovélico 

7) Código Nacional de Sitio: 17581 

8) Código de freguesia e sítio: 11003  

1) Casalito 1 

2) Habitat. Paleolítico Médio.  

3) Leiria. Leiria. Amor. Moinho Cordeiro/ Casalito. 

4) 285. 2003. 29SNE114032. 30/40 m. (Carvalho et al. 2004b, 2005) 

5) Terraço, na margem esquerda da ribeira, frente ao sítio de Casalito 2. Afectado pelas lavras, rede viária, 

florestação e gasoduto da Transgás. Lascas e núcleos em sílex e quartzito e nódulos de média dimensão 

em sílex. Núcleo levallois, em quartzito, e lasca levallois em sílex, na exposição Habitantes e Habitats. 

6) Carvalho e Pajuelo, 2004 b. 

Carvalho e Pajuelo, 2005. 

Endovélico 

7) Código Nacional de Sitio: 20765 

8) Código de freguesia e sítio: 11004 

1) Casalito 4 

2) Habitat. Pré-história. 

3) Leiria. Leiria. Amor. Moinho Cordeiro/ Casalito. 

4) 285. 2003. 29SNE1145035. 30/46 m. (Carvalho et al. 2004b, 2005) 

5) Terraço, na margem esquerda da Ribeira do Fagundo, frente ao sítio de Casalito 3, numa zona 

densamente florestada. Afectado pela rede viária e gasoduto da Transgás. Pequena mancha de 

concentração de material lítico em sílex e quartzito, núcleos e lascas. 

6) Carvalho e Pajuelo, 2004 b.  

Carvalho e Pajuelo, 2005. 

Endovélico 

7) Código Nacional de Sitio: 20766 

8) Código de freguesia e sítio: 11005. 

1) Fagundo 1 

2) Jazida. Pré-história/ Indeterminado. 

3) Leiria. Marinha Grande/Leiria. Marinha Grande/Amor. Fagundo. 

4) 285. 2003. 29SNE113027. 30/40 m. (Carvalho et al. 2004b, 2005) 

5) O sítio encontra-se na zona limítrofe entre os concelhos de Marinha Grande e Leiria. Afectado pelo 

plantio de eucaliptos e pela rede viária. Lascas e núcleos em sílex. Presença de nódulos de pequena e 

média dimensão de sílex. 

6) Carvalho e Pajuelo, 2004 b.  

Carvalho e Pajuelo, 2005. 

Endovélico 

7) Código Nacional de Sitio: 20767 

8) Código de freguesia e sítio: 11006 

1) Moinhos da Barosa 

2) Estação ao ar livre. Paleolítico inferior. 

3) Leiria. Leiria. Barosa. Moinhos da Barosa. Pinhal Manso. 

4) 297. 29SNE131005. 70 m (Cunha-Ribeiro, 2002).  
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5) Estação identificada por Manuel Heleno nos anos quarenta, na qual este recolheu 55 peças talhadas. 

“Originalmente localizado junto da linha férrea, onde João Pedro Santos havia indicado ter recolhido 

materiais, a sua real localização foi apenas corrigida com a leitura das notas dos cadernos de campo de M. 

Heleno, já que havíamos erroneamente concluído que o local assinalado, correspondente na prática à 

jazida de Salgueiros, seria o da jazida de Moinhos da Barosa. O local encontra-se muito adulterado, devido 

à manifesta antropização de toda a área envolvente, não se vislumbrando qualquer corte susceptível de 

permitir uma leitura adequada das condições geoarqueológicas associáveis aos materiais aí exumados. 

Não se recolheram novas peças. Em todo caso, foi possível verificar que parte dos materiais poderiam ser 

associados a uma ocupação implantada numa zona plana e sobranceira ao vale o rio Lis, situação algo 

similar à do Casal do Azemel e da ocupação mais recente do Pousias/ Quinta do Cónego e da própria 

jazida vizinha do Casal de Santa Maria (Cunha-Ribeiro in Endovélico).” 

6) Machado, 1964. 

Teixeira e Zbyszewski, 1968. 

Pereira, 1974-1977. 

Cunha-Ribeiro, 1992. 

Cunha-Ribeiro, 1992/1993. 

Cunha-Ribeiro, vol. II, 1999: 211-216. 

7) Código Nacional de Sitio: 5843 

8) Código de freguesia e sítio: 51501 

1) Casal do Fagundo 

2) Habitat (?)/ Forno (?). Medieval (?) 

3) Leiria. Leiria. Barosa. Casal do Fagundo.  

4) 297. 1947. M 510882 P 4400885 (Bernardes, 2007:155). M 63804, 02 P 9908,48 (EIA –LAV –DdO). 70m. 

5) Durante as obras do gasoduto foram encontradas cerâmicas de construção atribuídas ao período 

romano pela equipa do IPPAR que acompanhou as obras. No local, situado cerca de 400m a Sudeste do 

Casal do Fagundo, foram detectados abundantes imbrices de “feição romana” ou alto-medieval, alguns com 

decoração dorsal.  

6) Dias e Souto in Bugalhão, 2004: 26 (Arqueologia na rede de transporte de gás, sítio identificado em 1994 

e alvo de sondagem). 

Bernardes, 1996: 171-172. 

Bernardes, 2002. 

Bernardes, 2007: 155. 

7) Código Nacional de Sitio: 17634 

8) Código de freguesia e sítio: 51505 

1) Salgueiros  

2) Estação de Ar Livre. Paleolítico inferior. 

3) Leiria. Leiria. Barosa.  

4) 297. 29SND128997. 50 m (Cunha-Ribeiro, 2002) 

5) “Jazida representada por uma significativa colecção acheulense, englobando mais de centena e meia de 

peças líticas talhadas, no seu conjunto muito eolizadas, o que sugeria a uma eventual associação a uma 

jazida com características similares à do Casal de Santa Maria (Parceiros) ou Casal do Azemel (Batalha). 

Relocalização e caracterização da jazida a partir dos elementos de referência que se puderam coligir 

recentemente (2000) na consulta dos cadernos de campo originais de Manuel Heleno. De acordo com tais 

elementos, a indicação do local dos achados junto da linha férrea embora deslocada pouco mais de uma 

centena de metros, havia já sido realizada pelo Sr. Pedro Santos (João Moleiro), muito embora tivéssemos 

então associado a jazida à colecção denominada por Moinho da Barosa. O reconhecimento da área 

indicada por Manuel Heleno -"fica ao km 158 do caminho de ferro, entre Leiria e a Marinha. A estação fica 
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junto da linha, próxima dos Casais do Pichelerios"- permitiu relacionar os achados arqueológicos com um 

depósito de vertente que localmente afectaria os depósitos detríticos miocénicos que afloram encosta 

abaixo (Cunha-Ribeiro, 2002 in Endovélico) 

6) Machado, 1964. 

Teixeira e Zbyszewski, 1968. 

Pereira, 1974-1977. 

Cunha-Ribeiro, Vol. II, 1999, 241-248 

 Cunha-Ribeiro, 2002 (Relatório de prospecções de 2001-2002 do projecto Maciço) 

7) Código Nacional de Sitio: 23321 

8) Código de freguesia e sítio: sítio: 51506 

1) Vale da Sesmaria 1  

2) Mancha de material. Pré-história. 

3) Leiria. Leiria. Maceira. Vale da Sesmaria / Telheiro. 

4) 296. 1982. 29SND083967. 120/140 m. 

5) O sítio localiza-se num terraço, na margem direita da linha de água. Foi detectado material lítico em 

quartzito e sílex, lascas e núcleos, e nódulos de sílex de média dimensão. 

6) Carvalho e Pajuelo, 2005. 

7) Código Nacional de Sitio: - 

8) Código de freguesia e sítio: 172308 

1) Vale da Sesmaria 2  

2) Mancha de material. Pré-história. 

3) Leiria. Leiria. Maceira. Vale da Sesmaria / Telheiro. 

4) 296. 1982. 29SND081968. 100/110 m. 

5) O sítio localiza-se num terraço, na margem esquerda da linha de água. Detectou-se material em 

estratigrafia no corte, junto ao caminho de terra batida que atravessa a ribeira. Material lítico em sílex e 

nódulos de sílex de média dimensão. 

6) Carvalho e Pajuelo, 2005. 

7) Código Nacional de Sitio: - 

8) Código de freguesia e sítio: 172309 

1) Arroteia 1  

2) Jazida de sílex. Pré-história. 

3) Leiria. Leiria. Maceira. Vale da Arroteia / Telheiro. 

4) 296. 1982. 29SND0859605. 150 m. 

5) O sítio corresponde a uma jazida de sílex, eventualmente de bancada. Não se detectou material lítico, 

apenas nódulos de sílex de média e grande dimensão. Área muito afectada pelas lavras para plantio de 

eucaliptos. 

6) Carvalho e Pajuelo (2005). 

7) Código Nacional de Sitio: - 

8) Código de freguesia e sítio: 172310 

1) Arroteia 2  

2) Habitat. Pré-história. 

3) Leiria. Leiria. Maceira. Vale da Arroteia / Telheiro. 

4) 296. 1982. 29SND085963. 150 m. 

5) Terraço afectado pelas lavras para plantio de eucaliptos. Detectou-se material lítico em sílex, quartzito e 

quartzo, lascas e núcleos. 

6) Carvalho e Pajuelo, 2005. 

7) Código Nacional de Sitio: - 
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8) Código de freguesia e sítio: 172311 

1) Figueirinhas 

2) Habitat? Paleolítico Superior. 

3) Leiria. Leiria. Maceira. Figueirinhas 

4) 296. Marinha Grande. 110-120m. Corte da estrada de acesso às portagens da A8. 

5) Num corte aberto para a construção de uma estrada foram identificados materiais líticos ao longo de 

cerca de 30m. Os materiais identificados caracterizam-se pelas lascas de sílex e quartzo e inúmeros 

termoclastos. Aparentemente encontram-se in situ e apontam para uma cronologia do Paleolítico Superior. 

Foram identificadas lascas de sílex e quartzo e inúmeros termoclastos. 

6) Sítio identificado durante os trabalhos arqueológicos do SMAS. 

7) Código Nacional de Sitio:  

8) Código de freguesia e sítio: 172315 

1) Sismaria/ Gare da CP/ Sesmaria 

2) Estação de Ar Livre. Paleolítico. 

3) Leiria. Leiria. Marrazes. Sismaria 

4) 297. M514700/ P4400800 (Ruivo et alli, 1990) 

 5) Cunha-Ribeiro recolheu 1 artefacto talhado num terreno agricultado. Nas imediações de Sismaria, já 

Manuel Heleno havia detectado uma pequena colecção de 15 peças líticas. 

6) Machado, 1964: 146  

Cunha-Ribeiro, 1986: ficha 47. 

Cunha-Ribeiro, 1992. 

Pereira, 1974-1977: 210  

Cunha-Ribeiro, vol. II, 1999:233-234. 

7) Código Nacional de Sitio: 7206 

8) Código de freguesia e sítio: 181604 

1) Semião/ Semião Oeste 

2) Achado(s) Isolado(s).  Paleolítico. 

3) Leiria. Leiria. Marrazes. Semião  

4) 285. M 514800 P 4403700/ 29SNE148037 (Cunha-Ribeiro, 1986) 

5) João Pedro Cunha-Ribeiro recolheu 2 objectos talhados. 

6) Cunha-Ribeiro, 1986 ficha 48. 

7) Código Nacional de Sitio: 7199 

8) Código de freguesia e sítio: 181605 

1) Oiteiros 

2) Achado(s) Isolado(s). Paleolítico inferior. 

3) Leiria. Leiria. Marrazes. Oiteiros. 

4) 285. Latitude: 39º45´36´´; Longitude: 8º49´35´´. 35 m. (Cunha-Ribeiro, vol. II, 1999) 

5) Pequena colecção, composta por um núcleo e um biface, recolhida em 1947 por Manuel Heleno a “200m 

a N da estação de Leiria”. 

6) Machado, 1964. 

Pereira, 1974-1977. 

Cunha-Ribeiro, 1992. 

Cunha-Ribeiro, vol. II, 1999: 229-230. 

7) Código Nacional de Sitio: - 

8) Código de freguesia e sítio: 181606 

1) Areeiro da Fonte da Matoeira/ Fonte da Matoeira 

2) Estação de ar livre. Paleolítico inferior. 
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3) Leiria. Leiria. Regueira de Pontes. Fonte da Matoeira  

4) 285.29SNE152057/ Latitude: 39º48´35´´/ Longitude: 8º50´28´´ (Cunha-Ribeiro, 1999: 37-38) 

5) Cunha-Ribeiro recolheu in situ 3 artefactos paleolíticos. Recolheu no total 16 objectos líticos. 

6) Cunha-Ribeiro 1986 ficha 30. 

 Ruivo, Byrne e Melo, 1990. 

Cunha-Ribeiro, 1999: 37-38. 

Endovélico 

7) Código Nacional de Sitio: 6375 

8) Código de freguesia e sítio: 261103 

1) Casais 1 e Casais 2/ Casais  

2) Estação de ar livre. Paleolítico inferior. 

3) Leiria. Leiria. Regueira de Pontes. Casais 

4) 285. Latitude: 39º47´52´´/ Longitude: 8º49´03´´/ 29SNE149054. 40-57 m. (Cunha-Ribeiro, vol. II, 1999:41-

42).  

5) O sítio Casais 2 situa-se na extremidade NW da elevação da Preta da Pedra onde se encontraram 2 

objectos relacionados com as formações fluviais quaternárias. Em Casais 1, localizado a NE da anterior 

estação, e integrado na mesma formação, foi possível registar uma maior quantidade de utensílios. Recolha 

de 27 objectos líticos acheulenses. 

6) Cunha-Ribeiro, 1986 ficha 31 e 31 a.  

Ruivo, Byrne e Melo, 1990. 

Cunha-Ribeiro, 1992 

Cunha-Ribeiro, 1992/1993. 

Cunha-Ribeiro, vol. II, 1999:41-42. 

Endovélico 

7) Código Nacional de Sitio: 6338 

8) Código de freguesia e sítio: 261104 

1) Matoeira 1/ Matoeira  

2) Estação de ar livre. Paleolítico inferior 

3) Leiria. Leiria. Regueira de Pontes. Matoeira  

4) 285. 39º 48´22´´; 8º49´13´´/ 29SNE154064 (Cunha-Ribeiro, 1986: ficha 34). M 515360 P 4406500 

(RUIVO et alli.1990) 90-50 m. 

5) Relocalização de sítio identificado por Manuel Heleno, no qual este identificou 176 objectos talhados. 

Cunha-Ribeiro recolheu 23 objectos líticos dispersos na área desta estação em 1985 e 1986. Identificação 

de lascas, núcleos, machados de mão, bifaces, entre outros. 

6) Machado, 1964. 

Pereira, 1974-1977. 

Teixeira e Zbyszewski, 1968. 

Cunha-Ribeiro, 1986 ficha 34 

Ruivo, Byrne e Melo, 1990. 

Cunha-Ribeiro. 1992. 

Cunha-Ribeiro. 1992/1993. 

Cunha-Ribeiro, vol. II, 1999: 199-210. 

Endovélico 

7) Código Nacional de Sitio: 7196 

8) Código de freguesia e sítio: 261105 

1) Areeiro da Matoeira –Sudoeste/ Matoeira Sudoeste  

2) Achado(s) Isolado(s). Paleolítico inferior. 
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3) Leiria. Leiria. Regueira de Pontes. Matoeira  

4) 285. Latitude: 39º48´12´´; Longitude: 8º49´28´´/ 29SNE158060 (Cunha-Ribeiro, vol. II, 1999:43-44) 45-50 

m. 

5) 2 Objectos talhados recolhidos durante as prospecções de Cunha-Ribeiro. 

6) Cunha-Ribeiro, 1986: ficha 46. 

Ruivo, Byrne e Melo, 1990. 

Cunha-Ribeiro, vol. II, 1999:43-44 

Endovélico 

7) Código Nacional de Sitio: 17644 

8) Código de freguesia e sítio: 261106 

1) Matoeira 2  

2) Achado(s) Isolado(s). Paleolítico/ Indeterminado. 

3) Leiria. Leiria. Regueira de Pontes. Matoeira  

4) 285. 29SNE156062 (Cunha-Ribeiro, 1986: ficha 59). 

5) Cunha-Ribeiro detectou 4 objectos talhados em quartzito, na margem esquerda da Ribeira do Pinheiro. 

6) Cunha-Ribeiro, 1986: ficha 59. 

Ruivo, Byrne e Melo, 1990. 

Endovélico 

7) Código Nacional de Sitio: 17646 

8) Código de freguesia e sítio: 261107 

1) Nossa Senhora das Necessidades  

2) Villa. Romano/Alto Império. 

3) Leiria. Leiria. Regueira de Pontes. Ponte da Pedra. 

4) 285. M 514560 P 4404180 (Bernardes, 1996:167) 

5) Desde meados do séc. XIX que se conhecem vestígios de mineração atribuídos aos romanos. Tem-se 

achado cerâmicas romanas de construção, cerâmicas comuns, sigillata hispânica, pesos de tear. Segundo 

intonação oral, ao serem retiradas areias de uma pequena elevação situada ao lado, teriam sido ainda 

encontrados alicerces de pedra, ossadas e moedas. “Desde o século passado que são referidos no sítio 

vestígios de ocupação romana: vestígios de exploração de ferro, de cerâmica de construção e doméstica, 

pedras lavradas, instrumentos de ferro e mós. Há a tradição que no local, situado na travessa de S. Miguel, 

existia a capela de Nossa Senhora das Necessidades. A área onde se implantou a povoação romana e a 

antiga capela constituía uma pequena colina desmantelada desde o século passado pelas actividades de 

extracção de areia para construção, que terá destruído o sítio arqueológico. Parece tratar-se de uma villa 

que se dedicaria prioritariamente à metalurgia do ferro, mas também a actividades agro-pecuárias e 

domésticas, e que terá sido ocupada a partir do último quartel do séc. I/primeiro quartel do séc. II. 

(Endovélico)” 

6) J. Ruivo: 1 peso de tear 

Couseíro 1898: 56-58  

Martin, 1858: 123-126 

Martin, 1903:314-315  

S/A 1931  

Lacerda, 1967  

Alarcão, 1988b 104 (3/204) 

Ruivo, Byrne e Melo, 1990:88-93, ficha 65. 

Bernardes, 1996:167. 

Bernardes, 2002. 

Bernardes, 2007: 
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Endovélico 

7) Código Nacional de Sitio: 11595 

8) Código de freguesia e sítio: 261110 
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Ponto doze 
��  Gabinete de apoio à Senhora Pres iden te  

 

Parecer sobre a Fundação Caixa Agrícola 

DLB N.º 1237/09 | Presente o pedido de parecer solicitado pela Secretaria-Geral da 

Presidência do Conselho de Ministros, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do 

Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 Novembro, relativo ao processo de declaração de utilidade 

pública requerido pela Fundação Caixa Agrícola de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, em cumprimento do solicitado pela 

Secretaria-Geral da Presidência do Concelho de Ministros, ao abrigo do disposto no n.º 

3 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 Novembro, alterada, deliberou por 

unanimidade  emitir o seguinte parecer: 

Considerando que a Fundação Caixa Agrícola de Leiria tem vindo a promover 

um vasto leque de acções no concelho de Leiria, que reflectem os fins e objectivos 

consignados nos seus Estatutos, das quais se destacam: 

—  a nível social, o auxílio que presta a diversas instituições de solidariedade social 

quer de apoio a crianças e jovens, com particular incidência para as que 

acolhem crianças e jovens com necessidades especiais, quer de apoio a idosos;  

—  a nível educativo, o apoio escolar que concede a diversas escolas do concelho, 

em especial as dedicadas ao ensino especial; 

—  a nível artístico, a cooperação que estabelece com instituições que se dedicam 

ao ensino da música e o apoio que oferece aos ranchos folclóricos; 

—  a nível cultural, o apoio à escrita e às artes, quer através da edição de livros de 

escritores leirienses, cujos temas revelam um forte contributo para preservação 

da identidade e cultura deste concelho, quer mediante as ajudas que presta à 

actividade teatral; 

— a nível filantropo, o apoio que presta às associações de bombeiros voluntários 

do concelho, em especial com vista à aquisição de ambulâncias. 

— Considerando que as acções promovidas pela Fundação Caixa Agrícola de 

Leiria se apresentam nitidamente marcadas pela solidariedade e justiça social, a 

Câmara Municipal de Leiria é de parecer favorável à declaração de utilidade 

pública requerida por esta Fundação. 

A Senhora Presidente  e o Senhor Vereador Dr. Raul Castro estiveram 

ausentes aquando a análise e votação do presente ponto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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 Processos de obras submetidos a despacho  

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 

Senhora Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta 

(ANEXO G). 

 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia  

Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara 

deliberou por unanimidade  analisar ainda os seguintes assuntos: 

 

 

Ponto um 

Funcionamento do Mercado do Levante de Leiria e do Mercado Municipal de 

Maringá no dia 15 de Agosto (Feriado) 

DLB N.º 1238/09  | Atendendo às dificuldades económicas sentidas na actividade e à 

solicitação de vários feirantes junto da Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães; 

 Considerando que os dois mercados devem funcionar em simultâneo; 

 Tendo em conta que nos termos do artigo 22.º do Regulamento Municipal da 

Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma Não Sedentária (Mercados de 

Levante) e ainda nos termos do artigo 73.º do Regulamento dos Mercados e Feiras do 

Concelho de Leiria, a organização e funcionamento dos mercados compete à Câmara 

Municipal, a Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, propôs que os dois mercados 

funcionem no dia 15 de Agosto, feriado. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do artigo 22.º do 

Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma Não 

Sedentária (Mercados de Levante) e do artigo 73.º do Regulamento dos Mercados e 

Feiras do Concelho de Leiria, deliberou por unanimidade  autorizar o funcionamento 

dos dois mercados, no dia 15 de Agosto e nos mesmos horários, bem como autorizar a 

publicitação através de edital a publicar em dois jornais regionais. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 

Mercado do Levante de Leiria. Pedido de transferênc ia de titularidade de 

autorização e do direito de ocupação do lugar de te rrado n.º 186 (ENT.09/14147) 

DLB N.º 1239/09  | A feirante MARIA JOSÉ MARQUES, titular do lugar n.º 186, do 

Mercado do Levante de Leiria, apresentou um requerimento solicitando a transferência 

de titularidade de autorização e do direito de ocupação do seu lugar de terrado, para o 
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seu marido, José Joaquim Fernandes Montes, com o NIF 219668825, por não exercer a 

actividade. 

Mais juntou fotocópia do requerimento apresentado por José Joaquim 

Fernandes Montes, para obtenção do registo de feirante, enviado à Direcção-Geral das 

Actividades Económicas, ao qual foi atribuído o registo de entrada n.º 30967/2009. 

Nos termos do artigo 17.º do Regulamento Municipal da Actividade de Comércio 

a Retalho Exercida de Forma não Sedentária (Mercados de Levante), pode autorizar-se 

a transferência requerida pelo feirante para seu familiar. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no artigo 17.º do 

Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma Não 

Sedentária (Mercados de Levante), deliberou por unanimidade  autorizar a 

transferência de titularidade de autorização e do direito de ocupação do lugar n.º 186 do 

Mercado do Levante de Leiria para José Joaquim Fernandes Montes, com carácter 

definitivo, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2009, devendo proceder ao 

pagamento da taxa no valor de €110,70, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Anexo IX 

da Tabela de Taxas para o Exercício da Actividade de Feirante, até ao dia 24 de Agosto 

de 2009. 

Mais deliberou  autorizar a emissão de cartaz do lugar, para controlo da 

assiduidade. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 

Apoio ao Museu Escolar dos Marrazes. Rectificação d a deliberação n.º 791/09 

DLB N.º 1240/09  | Na deliberação n.º 791/09, da reunião de 12 de Maio, contém um 

lapso que importa rectificar.  

 Assim, onde se lê : «a pagar nos meses de Outubro e Dezembro» deverá ler-

se: «a pagar nos meses de Julho, Outubro e Dezembro». 

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

a deliberação n.º 791/09, da reunião de 12 Maio, conforme proposto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 

Atribuição de apoios no âmbito da Protecção Civil 

DLB N.º 1241/09 | Presente a seguinte listagem para atribuição de apoio financeiro a 

entidades legalmente existentes no concelho: 

Entidade Objecto Comparticipação Rubrica Proposta de 
cabimento n.º 
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Associação 
Humanitária dos 
Bombeiros 
Voluntários de Leiria  
(Entrada 198/2009) 

Apoio para 
desenvolvimento 
de actividades 
referente a 2009 – 
2.º semestre. 

€38.052,00 
(6 Tranches mensais 
de €6.342,00) 

2009-A-17 1764/09, de 16 
de Abril 

Associação 
Humanitária dos 
Bombeiros 
Voluntários de 
Maceira  
(Entrada 547/2009) 

Apoio para 
desenvolvimento 
de actividades 
referente a 2009 – 
2.º semestre. 

€27.500,00 
(6 Tranches mensais 
de €4.583,33) 

2009-A-20 1765/09, de 16 
de Abril 

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

alínea j) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea a) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

atribuir os apoios financeiros supra referidos às entidades constantes no respectivo 

mapa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 

Autorização de cessão da posição contratual do "CON SÓRCIO PARQUES DE 

LEIRIA" da exploração do parque de estacionamento s ito na Avenida Cidade de 

Maringá, na cidade de Leiria, para a sua sociedade membro "ESLI - Parques de 

Estacionamento, SA", anteriormente denominada "SOCO PARQUE, Parques de 

Estacionamento, SA". 

DLB N.º 1242/09 |  Pelas sociedades «EMPARQUE – EMPREENDIMENTOS E 

EXPLORAÇÃO DE PARQUEAMENTOS, SA», «ESLI – PARQUES DE 

ESTACIONAMENTO, SA», anteriormente denominada «SOCOPARQUE – PARQUES 

DE ESTACIONAMENTO, SA» e «SOMAGUE, ENGENHARIA SA», na qualidade de 

consorciadas no consórcio denominado CONSÓRCIO PARQUES DE LEIRIA – que tem 

por objecto a concepção, construção e exploração do parque público de 

estacionamento subterrâneo, para viaturas ligeiras, sito no parque do mercado/Centro 

Comercial Maringá – foi presente o pedido de autorização da cessão da posição 

contratual deste Consórcio a favor, em exclusivo, da sua sociedade membro «ESLI – 

PARQUES DE ESTACIONAMENTO, SA», anteriormente denominada «SOCOPARQUE 

– PARQUES DE ESTACIONAMENTO, SA» (ENT. 2008/20869). 

A Câmara, depois de analisar o assunto e de ter verificado pela competente 

certidão da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa que a sociedade «ESLI – 

PARQUES DE ESTACIONAMENTO, SA», com o número único de matrícula e de 

pessoa colectiva 503 311 685, correspondente à anterior matrícula n.º 5536/1994-12-

15, na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção, foi anteriormente 

denominada «SOCOPARQUE – PARQUES DE ESTACIONAMENTO, SA», ao abrigo 

do ponto 5.º da III Cláusula da escritura pública de constituição de direito de superfície 
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celebrada em 17 de Novembro de 2000, no 1.º Cartório Notarial de Leiria, entre o 

MUNICÍPIO DE LEIRIA e as sociedades «SOMAGUE, ENGENHARIA, SA», 

«SOCOPARQUE – PARQUES DE ESTACIONAMENTO, SA» e «EMPARQUE – 

EMPREENDIMENTOS E EXPLORAÇÃO DE PARQUEAMENTOS, SA», que 

constituíram entre si, em 11 de Julho de 2000, um contrato de consórcio externo nos 

termos e ao abrigo do Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de Julho, denominado 

«CONSÓRCIO PARQUES DE LEIRIA», deliberou por unanimidade  autorizar que a 

sociedade «ESLI – PARQUES DE ESTACIONAMENTO, SA», anteriormente 

denominada «SOCOPARQUE – PARQUES DE ESTACIONAMENTO, SA», como 

sociedade membro do CONSÓRCIO PARQUES DE LEIRIA, assuma, em exclusivo, a 

posição contratual deste, na exploração do parque público de estacionamento 

subterrâneo para viaturas ligeiras, sito no parque do mercado/Centro Comercial 

Maringá, localizado na cidade de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 

Protocolo de Colaboração entre o Município de Leiri a, as Freguesia do Concelho 

de Leiria e a Administração Regional Hidrográfica d o Centro, I.P. 

DLB N.º 1243/09  | Presente a Minuta do Protocolo de Cooperação a celebrar entre o 

Município de Leiria, a Administração da Região Hidrográfica do Centro, I.P. e a 

Freguesia de ________________ a seguir transcrita: 

«(Minuta de) PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE o MUNICÍ PIO DE LEIRIA, A 

ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO CENTRO, I.P . E A FREGUESIA DE …. 

Considerando a reformulação do regime de utilização de recursos hídricos 

iniciada pela Lei da Água, Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, e completada mediante 

a aprovação de um novo regime sobre as utilizações dos recursos hídricos e 

respectivos títulos, tarefa a que o Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, visa 

corresponder; 

Considerando que a Portaria n.º 1450/2007 de 12 de Novembro vem fixar as 

regras em falta de que depende a própria aplicação do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 

31 de Maio; 

Considerando que, conforme previsto na mencionada Portaria, deverão as 

Administrações Regionais Hidrográficas mobilizar os recursos humanos necessários 

para prestar as necessárias informações e apoiar a regularização de todas as situações 

que o requeiram, fazendo os protocolos de cooperação que se afigurem necessários, 

nomeadamente com juntas de freguesia e outras entidades consideradas relevantes; 

Considerando as preocupações das autarquias no que respeita à matéria em 

apreço, reforçadas, pela insuficiência real de meios técnicos com que se depara, 
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actualmente, a delegação de Leiria da Administração do Região Hidrográfica do Centro, 

I.P., facto que dificultará, certamente, a prestação, aos munícipes, da colaboração 

desejável, atento o prazo legal concedido para a regularização dos títulos de utilização 

de recursos hídricos; 

Face ao exposto e constatando-se a necessidade premente da participação 

activa, quer do Município de Leiria, quer das Freguesias do Concelho, como garante da 

satisfação dos munícipes, nomeadamente através de uma colaboração que se quer 

eficiente e eficaz, nomeadamente ao nível da divulgação das imposições legais em 

análise e do acompanhamento dos munícipes no preenchimento e encaminhamento 

dos formulários necessários à regularização dos títulos de utilização de recursos 

hídricos,  

entre o Município de Leiria , N.I.P.C. 505 181 266, com sede no Largo da República, na 

cidade de Leiria, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, no uso dos poderes conferidos por deliberação 

camarária de 21 de Julho de 2009, como primeiro outorgante, a Administração da 

Região Hidrográfica do Centro, I.P. , N.I.P.C.____________, com sede no Edifício 

Fábrica dos Mirandas, Rua Cidade de Aeminium, Coimbra, representado por 

____________, na qualidade de _________________, com poderes para este acto, 

como segunda outorgante, adiante designada por ARH do Centro e a Freguesia de 

_____________________, aqui representada pelo(a) Presidente da Junta de Freguesia, 

no uso dos poderes conferidos por deliberação da Junta de Freguesia, de 

____/___/___, como terceira outorgante, é celebrado, no âmbito do disposto no ponto 6 

do Despacho n.º 14872/2009, de 02 de Julho, publicado no Diário da República, 2.ª 

Série – N.º 126 – 2 de Julho de 2009, o presente protocolo de cooperação, o qual passa 

a reger-se pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objecto 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de regras destinadas à 

boa cooperação entre o Município de Leiria, a AHR do Centro e a Freguesia de 

___________________, com vista a auxiliar os particulares nos procedimentos de 

regularização de utilização dos recursos hídricos. 

Cláusula Segunda 

Obrigações e compromissos do Município de Leiria 

No âmbito do presente Protocolo, o Município de Leiria compromete-se a: 

a) Coordenar as acções de formação a desenvolver pela segunda outorgante 

nos termos da cláusula seguinte e respectiva calendarização; 

b) Ceder as necessárias instalações para a realização das acções de formação 

referidas na alínea anterior; 



1514 (98)  
 
 

CMLeiria/Acta n.º 17, de 2009.07.21 

Im-DA-15-09_A0 

 

c) Facultar gratuitamente as plantas geo-referenciadas indispensáveis à 

instrução dos respectivos pedidos de controlo prévio administrativo e de comunicação de 

utilização de recursos hídricos. 

Cláusula Terceira 

Obrigações e compromissos da ARH do Centro  

No âmbito do presente Protocolo, a ARH do Centro compromete-se a desenvolver 

acções de formação relativas aos procedimentos de regularização de utilização dos 

recursos hídricos, dirigidas aos recursos humanos da Junta de Freguesia de 

____________________. 

Cláusula Quarta 

Obrigações e compromissos da Freguesia de _________ _______ 

No âmbito do presente Protocolo, a Freguesia de _________________ compromete-se 

a: 

a) Disponibilizar os seus recursos humanos e meios informáticos, com vista a 

auxiliar os particulares nos procedimentos de regularização de utilização dos recursos 

hídricos, em especial no que ao preenchimento dos respectivos formulários diz respeito; 

b) Proceder à remessa dos formulários referidos na alínea anterior para a AHR 

do Centro. 

Cláusula Quinta 

Vigência 

O presente protocolo vigora desde a data da sua assinatura até ao dia 31 de Maio de 

2010. 

Cláusula Sexta 

Casos omissos e dúvidas 

As situações não previstas no presente protocolo, bem como as dúvidas suscitadas pela 

aplicação do mesmo, serão resolvidas por mútuo consentimento dos outorgantes. 

*** 

Este protocolo, isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) do artigo 

6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo, é feito em triplicado, valendo as cópia como original, 

composto por duas páginas e devidamente assinado pelas partes, depois de 

declararem ter lido, compreendido e aceite todas as suas cláusulas. 

Leiria, ______ de __________de 2009. 

Pelo Município de Leiria | Isabel Damasceno Campos | Presidente da Câmara Municipal 

Pela’Administração da Região Hidrográfica do Centro | _________________ 

Pela Freguesia de ___________ | ___________ | Presidente da Junta de Freguesia 

de______ 

A Câmara, depois de analisar o assunto, no âmbito do disposto no ponto 6 do 

Despacho n.º 14872/2009, de 2 de Julho, publicado no Diário da República, 2.ª Série – 
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N.º 126 – 2 de Julho de 2009, deliberou por unanimidade concordar o teor da minuta 

de protocolo de cooperação a celebrar entre o Município de Leiria, a Administração da 

Região Hidrográfica do Centro, I.P. e a Freguesia de ________________ e conferir 

poderes à Senhora Presidente da Câmara para outorgar o referido protocolo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 

Pedido de responsabilidade civil extracontratual do  Município de Leiria. 

Requerente: Francisco José Faustino Luís. Decisão f inal 

DLB N.º 1244/09  | Pela deliberação tomada em sua reunião do passado dia 9 de Junho 

de 2009, a Câmara Municipal manifestou a sua intenção de indeferir a pretensão de 

FRANCISCO JOSÉ FAUSTINO LUÍS, residente no Beco dos Serras, n.º 26, Gândara dos 

Olivais, Marrazes, 2410.362 Leiria, quanto ao pagamento de uma indemnização, no 

valor de €146,17, no âmbito de um pedido de responsabilidade civil extracontratual do 

Município de Leiria. 

 Notificado em 2 de Julho de 2009, a coberto do ofício n.º 11057, de 24 de Junho, 

para efeitos de se pronunciar em sede de audiência dos interessados, não veio o 

requerente, por si ou através de representante, dentro do prazo de dez dias úteis que 

lhe foi fixado, apresentar qualquer resposta, não existindo, pois, motivos para que a 

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

final da pretensão e consequente arquivamento do processo. 

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

pedido deduzido por FRANCISCO JOSÉ FAUSTINO LUÍS, e notificar o requerente da 

presente decisão, nos termos do disposto nos artigos 66.º, alínea a) e 68.º do Código de 

Procedimento Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 Encerramento da reunião   

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram quinze horas e vinte minutos mandando que, de tudo para constar, se 

lavrasse a presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão Administrativa, 

mandei escrever e subscrevo. 

 

A Presidente da Câmara Municipal___________________ ______________________ 

A Chefe da Divisão Administrativa__________________ _______________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 

�� 
 


