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

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

ordinariamente a Câmara Municipal de Leiria, tendo estado presentes o Senhor 

Presidente Raul Miguel de Castro e os Senhores Vereadores Maria de Lurdes Botelho 

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

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

de Sousa Gonçalves dos Santos, Gastão Neves e Filipa Duarte Vieira Pimenta Alves 

Esperança. 

Estiveram ausentes os Senhores Vereadores Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina 

Lopes, Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães e Carlos Manuel Frazão Vitorino por 

motivos de férias 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Sandrina Garrucho, Técnica 

Superior. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  
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 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção do munícipe Senhor Eurico Costa 

 

O Senhor Eurico Costa  pediu ao Senhor Presidente que não estivessem presentes na 

reunião os jornalistas aquando da sua intervenção, ao que o Senhor Presidente 

respondeu não ser possível porque as reuniões eram públicas. 

O Senhor Eurico Costa  queria saber o ponto da situação do processo n.º 718/06, ao 

qual o Senhor Vereador Lino Pereira  informou que o processo estava a ser avaliado 

em sede de loteamento sobre a edificação, só estava em falta os quadros sínteses para 

a análise, em sede do espaço público, existe uma parte da esplanada que está espaço 

público, onde os proprietários já foram notificados. Estamos a avaliar a situação, caso 

seja possível legalizar será legalizado. 

O Senhor Presidente  disse para aguardar trinta dias para uma decisão final. 

 

Intervenção do munícipe Senhor Costa Alves 

 

O Senhor Costa Alves manifestou o seu descontentamento pela mudança de 

monumentos dos locais iniciais. 

O Senhor Presidente  referiu que, em relação ao monumento da Liga dos 

Combatentes deve ter havido um mau entendido, porque o único monumento previsto 

para mudar de local, de acordo quer com os autores, quer com quem assumiu a 

responsabilidade, quer com a Liga dos Combatentes, quer com Secretário da Defesa 

era o monumento dedicado à mulher do combatente, que estava em mau estado e 

havia a possibilidade de ser mudado de acordo com estas entidades referidas. 

O monumento que está na Avenida 25 de Abril será retirado para ser 

recuperado, uma vez que está com alguma degradação.  

 

Intervenção da munícipe Senhora Patrícia Orfão 

 

A Senhora Patrícia Orfão  representante da empresa Relógio Global, Lda. manifestou 

o seu desagrado pela forma como foram analisados e decididos os concursos 

internacionais e a sua preocupação enquanto cidadã e munícipe pelas informações 

erradas que foram transmitidas pela entidade adjudicante do concurso.  
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O Senhor Presidente explicou que foi em nome da transparência que se apontou para 

um concurso público internacional e como sabe tem regras para se cumprir, sob pena 

de se por em causa todo o processado. Mais informou que não se pode deixar que a 

avaliação a cada um de nós enquanto representantes do Município ou mesmo 

enquanto cidadãos, permita fazer um juízo de valor negativo, por parte dos 

concorrentes, mas as regras não podem ser ultrapassadas. Esta situação aconteceu 

com outro concorrente, e nos termos de legislação em vigor tudo isto é passível de 

recurso, podendo os concorrentes recorrer ao Tribunal Administrativo sobre a matéria 

que entendam que houve violação da lei. 

O Senhor Presidente  disse que esperava que com a evolução destas novas 

formas de procedimento, pudessem contar com a Vossa presença nos próximos 

concursos. 

O Chefe de Divisão do Aprovisionamento e Património Pedro Bernardino  

explicou que as regras são para cumprir, e as propostas apresentadas deveriam vir de 

acordo com a lei, sob pena de exclusão. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Filipa Alves  

 

A Senhora Vereadora Filipa Alves  questionou o ponto da situação da Respol, se o 

assunto já seguira para a CCDR, gostaria de saber o desenvolvimento da situação, 

pedindo que lhe enviassem a cópia do ofício remetido à CCDR, ao que a Senhora 

Vereadora Blandina Oliveira  disse que iria verificar com os serviços.  

 

Intervenção da Senhora Vereadora Isabel Gonçalves 

 

I - A Senhora Vereadora Isabel Gonçalves  alertou para a sujidade que se via no troço 

do rio Lis, entre a Ponte Afonso Zúquete e a comporta, sugerindo que houvesse 

indicação para periodicamente se accionasse a comporta para que o descarregador 

pudesse funcionar, principalmente nesta altura do ano, em que o caudal é bastante 

reduzido. 

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira  informou que já se estava a proceder à 

limpeza do rio, porém não era um trabalho fácil, estando à procura de soluções 

alternativas mais eficientes para resolver o problema. 

 

II - A Senhora Vereadora Isabel Gonçalves  alertou para a ausência de iluminação no 

percurso do Polis, junto à Igreja de Santos Agostinho, e para a degradação existente na 

vedação. 
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III - A Senhora Vereadora Isabel Gonçalves  referiu que no Bairro das Almuinhas, na 

zona onde se estava a realizar o alargamento do IC2, existia um lavadouro antigo que 

ainda era utilizado, cuja água era proveniente de uma nascente de água quente com 

características semelhantes à da fonte quente na Rua Comissão da Iniciativa, 

perguntou se estava salvaguardado a sua manutenção depois das obras, ao que o 

Senhor Vereador Lino Pereira  respondeu que na fase inicial fora avaliado aquilo que 

estava, em conjunto com a Freguesia dos Marrazes, sendo os trabalhos 

acompanhados pelos serviços do Município, e os mesmos avaliados no final da obra, 

sendo da responsabilidade das entidades executantes na empreitada do alargamento 

do IC2, a sua reposição em igual situação encontrada a do inicio da obra.    

 

 

 Ordem do dia   

 

 

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 530/03 – Francisco Lopes Pereira 

DLB N.º 1160/10  | De FRANCISCO LOPES PEREIRA, residente na Rua Professora 

Maria Augusta Sousa Lopes, n.º 190, na localidade e freguesia de Marrazes, referente 

ao projecto de arquitectura para legalização de obras de ampliação e alteração de um 

edifício misto (habitação e comercio), e construção de um anexo para garagens e 

muros numa parcela destacada, sito no local acima mencionado, numa zona definida 

no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais 

de Média Densidade. 

No âmbito da localização foram consultadas EDP (folha 529) e Ministério da 

Defesa Nacional – Força Aérea: (folha 130). 

O licenciamento da construção inicial decorreu no processo n.º 581/86. Para a 

parcela confinante encontra-se a decorrer o processo n.º 158/09. 

Para o local em causa, e no âmbito do presente processo, foi aprovado um 

projecto de arquitectura referente à ampliação do edifício existente e anexo (garagem) 

por deliberação de câmara de 21/06/2007 (folha 237, pasta 1), sendo o projecto agora 

apresentado na generalidade semelhante ao anteriormente aprovado em termos de 

número de fogos e lugares de estacionamento.  

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

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

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

constante do respectivo processo (folhas 622 e 623), e face ao disposto no artigo 20.º 

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

4 de Setembro, e tendo como base o plano municipal de ordenamento do território, 

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

nomeadamente as descriminadas nos termos de responsabilidade dos técnicos autores 

dos projectos, e constantes no presente processo de obra, deliberou por  

unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentação, no prazo de seis meses, dos seguintes projectos de engenharia das 

especialidades: 

1.1. projecto de estabilidade, face à ampliação indicada no projecto de 

arquitectura; 

1.2. ficha electrotécnica ou pedido de isenção (devidamente justificada) 

elaborada por técnico habilitado para o efeito; 

1.3. projecto de instalação de gás visado por entidade inspectora ou pedido de 

isenção (devidamente justificada) elaborada por técnico habilitado para o efeito; 

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

Municipalizados de Água e Saneamento; 

1.5. projecto acústico ou pedido de isenção (devidamente justificada) elaborada 

por técnico habilitado para o efeito; 

1.6. projecto de climatização e projecto de verificação de comportamento 

térmico, face ao disposto nos Decreto-Lei n.º 80/06 e Decreto-Lei n.º 79/06, 

ambos de 4 de Abril. Deverá, ainda, apresentar declaração de conformidade 

regulamentar; 

1.7. esclarecimento quando à necessidade de apresentação dos projectos para 

cumprimento do sistema de certificação energética, acompanhados da 

respectiva declaração de conformidade regulamentar (quando aplicável), 

nomeadamente: 

1.7.1. projecto nos termos do RCCTE (Regulamento das Características de 

Comportamento Térmico em Edifícios); 

1.7.2. projecto nos termos do RSECE (Regulamento dos Sistemas 

Energéticos de Climatização em Edifícios). 

1.8. termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador do projecto que 

ateste a compatibilidade entre os vários projectos de especialidade com o 

projecto de arquitectura, elaborado nos termos do previsto no n.º 1 do artigo 10.º 

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

16 de Dezembro. Alerta-se que os termos de responsabilidade devem indicar, a 
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conformidade com as normas de segurança contra incêndios conforme ponto 2 

do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 220/2008, de12 de Novembro. 

2.º assegurar o cumprimento do disposto no Código Civil relativamente às 

propriedades confinantes e direitos de passagens existentes; 

3.º ceder ao domínio público o espaço destinado a passeio e lugares de 

estacionamento junto ao arruamento 

4.º previamente à emissão da autorização de utilização deverá: 

4.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio e estacionamento, 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; 

4.2. apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada em 

relação à área a ceder ao domínio público. 

Mais deliberou  dar conhecimento dos pareceres acima referidos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 158/09 – Francisco Lopes Pereira 

DLB N.º 1161/10  | De FRANCISCO LOPES PEREIRA, residente na Rua Professora 

Maria Augusta Sousa Lopes, n.º 190, na localidade e freguesia de Marrazes, referente 

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

comércio, anexo e muros numa parcela sobrante de um pedido de destaque efectuado 

no âmbito do proc. 530/03, a situar na Rua Professora Maria Augusta Sousa Lopes, na 

localidade de Barros freguesia de Marrazes, numa zona definida no Regulamento do 

Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média 

Densidade, cumprindo com os parâmetros definidos no mesmo. 

Para o local em causa foi anteriormente aprovado um projecto de arquitectura 

referente à ampliação de um edifício e construção de um anexo, em sede do Proc. n.º 

530/03, por deliberação de Câmara de 2007/06/21, sendo o projecto agora apresentado 

na generalidade semelhante à ampliação proposta em termos de volumetria, número 

de fogos e lugares de estacionamento. O novo projecto de legalização de ampliação e 

alteração do edifício confinante encontra-se a decorrer no processo acima referido 

(Proc. n.º 530/03). 

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

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

constante do respectivo processo (folhas 131 e 132), e face ao disposto no artigo 20.º 

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

4 de Setembro, e tendo como base o Plano Municipal de Ordenamento do Território, 
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enquadramento urbanístico e as normas técnicas gerais e específicas de construção, 

nomeadamente as descriminadas nos termos de responsabilidade dos técnicos autores 

dos projectos, e constantes do presente processo de obra deliberou por  unanimidade  

aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, 

condicionado ao seguinte: 

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

especialidades: 

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

periférica; 

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

consoante a potência necessária; 

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

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

Municipalizados de Água e Saneamento; 

1.5. projecto de águas pluviais. Caso não exista sistema público de recolha de 

águas pluviais na frente confinante com a via pública, quer através de valetas ou 

manilhamento, deverá prever soluções que permitam a condução e recolha das 

águas no interior da parcela; 

1.6. projecto de instalações electromecânicas, nomeadamente referente à 

plataforma elevatória; 

1.7. projecto acústico; 

1.8. projectos para cumprimento do sistema de certificação energética, 

acompanhados da respectiva declaração de conformidade regulamentar 

(quando aplicável), nomeadamente: 

1.8.1. projecto nos termos do RCCTE (Regulamento das Características de 

Comportamento Térmico em Edifícios); 

1.8.2. projecto nos termos do RSECE (Regulamento dos Sistemas 

Energéticos de Climatização em Edifícios). 

Alerta-se para a necessidade dos termos de responsabilidade indicarem a 

conformidade com as normas de segurança contra incêndios conforme ponto 2 do 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 220/2008, de12 de Novembro. 

1.9. termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador do projecto que 

ateste a compatibilidade entre os vários projectos de especialidade com o 

projecto de arquitectura, elaborado nos termos do previsto no n.º 1 do artigo 10.º 

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

16 de Dezembro. 

2.º assegurar o cumprimento do disposto no Código Civil relativamente às 

propriedades confinantes e direitos de passagens existentes; 
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3.º ceder ao domínio público o espaço entre o edifício e o arruamento para execução 

do passeio e lugares de estacionamento; 

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

garantia ou depósito bancário no valor de €4.000,00 a fim de garantir a reposição de 

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

acordo com o estabelecido nos artigos 45.º e 89.º do Regulamento Municipal de 

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

garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.”; 

5.º previamente à emissão da autorização de utilização deverá: 

5.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio e estacionamento, 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; 

5.2. apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada em 

relação à área a ceder ao domínio público. 

Mais deliberou  dar conhecimento do parecer emitido pela Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 608/09 – Angela Lopes Cabeleireira e 

Estética, Lda 

DLB N.º 1162/10  | De ANGELA LOPES CABELEIREIRA E ESTÉTICA, LDA, com sede 

social na Praça Rodrigues Lobo n.º 50 R/C, na localidade e freguesia de Leiria, 

referente ao projecto de arquitectura para alteração da fracção A, sito no local acima 

referido, com mudança de uso para instituto de beleza. 

A operação urbanística tem enquadramento no PDM, encontrando-se inserido em ZEP 

– Zona Especial de Protecção ao Castelo e Centro Histórico da Cidade de Leiria. 

O processo obteve pareceres das seguintes entidades, cujos conteúdos devem 

ser transmitidos à firma requerente: 

a) No âmbito da localização: 

a. IGESPAR – Instituto de Gestão do Património Arqueológico e Arquitectónico 

(folhas 224). 

b) No âmbito da utilização: 

a. A.S – Autoridade de Saúde (folhas 193 e 194). 

c) Outras unidades orgânicas internas: 

a. DHRU – Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana (folha 67). 



1380 (11)  
 

CMLeiria/Acta n.º 19, de 2010.08.10 

Im-DA-15-09_A0 

 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/07/22, 

constante do respectivo processo (folhas 228 e 229), e face ao disposto no artigo 20.º 

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

4 de Setembro, e tendo como base o Plano Municipal de Ordenamento do Território, 

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

nomeadamente as descriminadas nos termos de responsabilidade dos técnicos autores 

dos projectos, e constantes no presente processo de obra deliberou por  unanimidade  

aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, 

condicionado à apresentação, no prazo de seis meses, do seguinte: 

1.º projecto de redes prediais de água e esgotos; 

2.º projecto acústico; 

3.º esclarecimentos quanto à necessidade de apresentação de projecto de instalação 

de gás; 

4.º esclarecimentos quanto à necessidade de apresentação de ficha electrotécnica ou 

projecto de alimentação e distribuição de energia eléctrica, face à potência a contratar; 

5.º esclarecimentos quanto à necessidade de apresentação dos projectos térmico e 

climatização (Decreto-Lei n.º 79/06 e Decreto-Lei n.º 80/06, ambos de 4 de Abril); 

Mais deliberou  informar que os termos de responsabilidade devem indicar a 

conformidade com as normas de segurança contra incêndios, conforme ponto 2 do 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 685/09 – José Lopes Ferreira 

DLB N.º 1163/10  |  De JOSÉ LOPES FERREIRA, residente na Rua Álvaro Pires de 

Miranda, Lote 30, 2.º F, Vale de Lobos, freguesia da Barreira, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de alteração e ampliação de edifício de habitação 

unifamiliar e muros de vedação, sito na Rua dos Romeiros, na localidade de Cruz 

D´Areia, freguesia de Leiria, numa zona definida no Regulamento do Plano Director 

Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

A proposta compreende pequenos ajustes na configuração da implantação e alteração 

do projecto inicialmente aprovado em sede do processo n.º 522/82, e pretende o 

requerente a demolição de uma garagem existente e o aproveitamento de parte de uma 

marquise para cozinha e escadas interiores, com o aumento do pé-direito no sótão. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/07/23, 

constante do respectivo processo (folhas 101 e 102), e face ao disposto no artigo 20.º 

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

4 de Setembro, e tendo como base o Plano Municipal de Ordenamento do Território, 



1381 (12)  
 

CMLeiria/Acta n.º 19, de 2010.08.10 

Im-DA-15-09_A0 

 

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

nomeadamente, as descriminadas nos termos de responsabilidade dos técnicos 

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

unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado à apresentação, no prazo de seis meses, o seguinte: 

1.º projecto de estabilidade. 

2.º ficha electrotécnica. 

3.º projecto de instalação de gás. 

4.º projecto de redes prediais de água e esgotos. 

5.º projecto de águas pluviais. 

6.º projecto de arranjos exteriores. 

7.º projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações.  

8.º projecto acústico. 

9.º projectos para cumprimento do sistema de certificação energética, acompanhados 

da respectiva declaração de conformidade regulamentar (quando aplicável), 

nomeadamente: 

9.1. projecto nos termos do RCCTE (Regulamento das Características de 

Comportamento Térmico em Edifícios). 

9.2. projecto nos termos do RSECE (Regulamento dos Sistemas Energéticos de 

Climatização em Edifícios). 

Alerta-se que os termos de responsabilidade devem indicar a conformidade com as 

normas de segurança contra incêndios conforme ponto 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei 

n.º 220/2008, de 12 de Novembro. 

10.º previamente à emissão da autorização de utilização deverá: 

10.1. efectuar a pavimentação da zona destinada a alargamento de via e 

passeio, devendo os trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de 

Fiscalização de Obras Municipais (DOM), bem como proceder à reposição das 

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

Mais deliberou , ao abrigo do disposto na h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, aceitar e manter a doação proposta pelo requerente, de uma faixa de 

terreno com 30,16m2 destinada a alargamento da via e passeios, conforme assinalado 

na folha 22, com vista à integração no domínio público municipal, devendo previamente 

à emissão da autorização de utilização apresentar Certidão da Conservatória do 

Registo Predial rectificada em relação à área. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.5. Processo de obras particulares n.º 787/09 – Emídio Jesus Santos 

DLB N.º 1164/10  | De EMIDIO JESUS SANTOS, residente na Rua 20 de Junho, n.º 21, 

na localidade de Marinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de alteração e ampliação de edifício misto destinado a 

habitação e estabelecimento de panificação com venda ao público, sito no local acima 

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

Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade, cumprindo com os parâmetros 

urbanístico definidos no mesmo. 

O projecto obteve parecer favorável condicionado da Autoridade de Saúde (folha 103). 

Dado que o estabelecimento industrial tipo 3 (panificação - CAE 10711) possui venda 

ao público, considera-se que o mesmo se enquadra no disposto no estabelecido no 

artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 209/08, de 29 de Outubro (REAI), estando assim 

abrangido pela alínea a) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 259/2007, de 17 de 

Julho (instalação e modificação dos estabelecimentos de comércio ou de armazenagem 

de produtos alimentares). 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/07/15, 

constante do respectivo processo (folhas 107 e 108), e face ao disposto no artigo 20.º 

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

4 de Setembro, e tendo como base o plano municipal de ordenamento do território, 

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

nomeadamente as discriminadas nos termos de responsabilidade dos técnicos autores 

dos projectos, e constantes no presente processo de obra, deliberou por  

unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado à apresentação, no prazo de seis meses, do seguinte: 

1.º projecto de estabilidade referente à ampliação (cozinha) e escadas exteriores; 

2.º projecto de instalação de gás visado por entidade inspectora; 

3.º projecto de redes prediais de água e esgotos aprovados pelos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento; 

4.º projecto nos termos do previsto no regime jurídico da segurança contra incêndios 

em edifícios (SCIE), aprovado pela Autoridade Nacional de Protecção Civil; 

5.º projecto acústico; 

6.º termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador do projecto que ateste a 

compatibilidade entre os vários projectos de especialidade com o projecto de 

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

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

7.º cumprir em obra com: 

7.1. o disposto no parecer emitido pela Autoridade de Saúde; 
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7.2. as disposições presentes no Código Civil relativamente às propriedades 

confinantes. 

Mais deliberou  informar que os termos de responsabilidade devem indicar a 

conformidade com as normas de segurança contra incêndios conforme ponto 2 do 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 220/2008, de12 de Novembro. 

Deliberou, ainda,  dar conhecimento do parecer da Autoridade de Saúde. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 101/10 – Fernando Ramos Fernandes 

DLB N.º 1165/10  | Retirado. 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 258/10 – Gestilimo – Actividades 

Imobiliárias, Lda.  

DLB N.º 1166/10  | Retirado. 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 280/10 - Lusoc, Lda 

DLB N.º 1167/10  | De LUSOC, LDA, com sede na Rua Paulo VI, Lote 25, freguesia de 

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

de habitação colectiva, serviços e comércio, a situar na Rua José Estevão e Rua de 

Alcobaça, n.º 8, na localidade e freguesia de Leiria. 

A operação urbanística insere-se numa zona definida no PDM como no núcleo 

histórico e em ZEP – Zona Especial de Protecção ao Edifício do antigo Colégio do Dr. 

Coreia Mateus. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2010/07/22, com o seguinte teor: 

O projecto obteve os pareceres desfavoráveis do IGESPAR - Instituto de Gestão 

do Património Arquitectónico e Arqueológico e Divisão de Habitação e Reabilitação 

Urbana.  

Mais se refere que relativamente ao projecto de arquitectura apresentado, 

verifica-se ainda o seguinte: 

1.º não prevê sala de condomínio face ao disposto no artigo 39.º do 

Regulamento de Operações Urbanísticas do Município de Leiria; 

2.º quanto ao disposto no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto: 

2.1. não esclarece quanto à diferença de cotas entre a via pública e a soleira do 

edifício; 

2.2. as instalações sanitárias propostas nas habitações não cumprem com o 

previsto na secção3.3.4.; 

2.3. não prevê um local para futura instalação do ascensor, face ao disposto na 

secção 3.2.2.  
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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 pela Lei n.º 60/07, de 

4 de Setembro. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/07/22, 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  

manifestar a intenção de indeferir o projecto da operação urbanística pelos motivos 

acima referidos, devendo notificar-se o requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º 

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

oferecer sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou  dar conhecimento dos pareceres do IGESPAR - Instituto de 

Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico e Divisão de Habitação e 

Reabilitação Urbana. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 328/10 – Adelino Gomes Carreira 

DLB N.º 1168/10  | De ADELINO GOMES CARREIRA, residente em Lavegadas, 

freguesia de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura para alteração e 

ampliação de um edifício de habitação unifamiliar, sito no local acima referido. 

A parcela de terreno onde se insere a operação urbanística encontra-se em 

espaço urbano, sem outras condicionantes ao nível do Regulamento do Plano Director 

Municipal, de acordo com a cartografia apresentada e respectiva marcação. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2010/07/23, com o seguinte teor: 

a. O requerente solicita o licenciamento de alterações e ampliação dos 

cómodos de uma habitação unifamiliar existente (folha n.º 55), criando uma 

segunda casa de habitação; 

b. A construção existente encontra-se em avançado estado de degradação 

(registo fotográfico nas folhas n.º 25 e 26), vindo propor a demolição da mesma 

com a manutenção apenas de uma parede confinante com a via, com 

características de empena; 

c. De acordo com as peças desenhadas apresentadas, o projecto contempla a 

construção de um edifício de raiz com demolição do existente, contrariamente 

ao solicitado, já que o único elemento a manter é a parede de empena que 

confina com o arruamento (folha 25); 

d. A rua em questão não tem alinhamentos definidos, sendo que as restantes 

construções se implantam mais recuadas da via do que a construção que 



1385 (16)  
 

CMLeiria/Acta n.º 19, de 2010.08.10 

Im-DA-15-09_A0 

 

pretende intervir, referindo-se que o terreno em questão apresenta grande 

dimensão e permite edificabilidade, dispondo o requerente de possibilidade de 

reformular a implantação da edificação; 

e. Como consequência do referido na alínea anterior, verifica-se que a 

pretensão não respeita o afastamento mínimo de 8,00m ao eixo do caminho 

público confiante, disposto no artigo 26.º do Regulamento do Plano Director 

Municipal, situação aliás alertada no parecer emitido pela Junta de Freguesia de 

Parceiros de 22/06/2010 (folha n.º 62); 

f. Acresce que não está estabelecido o enquadramento do pedido no artigo 

38.º do Regulamento de Operações Urbanísticas do Município de Leiria, na 

medida em que, e de acordo com o referido na memória descritiva apresentada, 

co-existem duas habitações distintas e autónomas no mesmo prédio, 

contrariando o disposto no referido artigo. 

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 Municipal, depois de analisar o assunto, concordando com a 

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/07/23, e 

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

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

manifestar a intenção de indeferir o projecto da operação urbanística pelos motivos 

acima referidos, devendo notificar-se o requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º 

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

oferecer sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou  informar que, caso apresente elementos de forma a obstar aos 

motivos na base do indeferimento proposto, deverá ainda esclarecer quanto à 

existência de linhas de água no interior da propriedade delimitada e murada, face à 

informação da cartografia à escala 1:25000. 

Deliberou ainda  dar conhecimento do parecer emitido pelos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise dos processos de loteamento  

1.2.1. Processo de Loteamento n.º 4/01 – Gilmat, Co nstruções Civis e Obras 

Públicas, Lda 

DLB N.º 1169/10  | De GILMAT - CONSTRUÇÕES CIVIS E OBRAS PÚBLICAS, LDA., 

com sede social na Travessa do Município, Lote B-1, 1.º Direito / Sul, freguesia de 
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Leiria, referente ao pedido de prorrogação de prazo para conclusão das obras de 

urbanização do loteamento situado em Sobreiro, freguesia de Barosa. 

O pedido apresentado surge na sequência da aprovação do loteamento e respectivos 

projectos de obras de urbanização, por deliberações camarárias de 2004/11/22 e de 

2006//09/28, respectivamente, culminado na emissão do alvará de loteamento n.º 1/07, 

onde foi estabelecido o prazo de 36 meses para a conclusão das referidas obras de 

urbanização. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/07/19, constante do 

respectivo processo (folha 596), deliberou por  unanimidade , ao abrigo do disposto 

nos n.ºs 3 e 6 do artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 

dada pelas sucessivas alterações, deferir a pretensão, prorrogando o prazo para a 

conclusão das obras de urbanização do loteamento por mais quatro meses, sendo a 

presente prorrogação averbada no alvará, mantendo-se válidas as restantes condições, 

incluindo cauções. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

. 

1.2.2. Construções Ponte & Mota – Contrato de Permu ta 

DLB N.º 1170/10  Na sequência do solicitado pelo Senhor Presidente através do 

Despacho n.º 15/2010 anexo à presente acta e da qual faz parte integrante, datado de 

2010/02/09, relativamente à deliberação n.º 269/06 de 2010/03/09 onde foi autorizada a 

permuta de uma parcela de terreno para construção, propriedade do Município de 

Leiria, sito na Quinta da Cascalheira, freguesia de Marrazes, designada por parcela B, 

resultante da compensação em espécie do loteamento n.º 37/94, com um lote de 

terreno para construção, propriedade da empresa Construções Ponte & Mota, Lda, 

denominado como lote 37, sito em Vale Sepal, da mesma freguesia, foi prestada a 

informação conjunta pelos Departamentos de Operações Urbanísticas e de 

Planeamento e Urbanismo em 2010/06/21, que abaixo se transcreve:  

Relativamente ao assunto acima mencionado considera-se que: 

1.º Por deliberação de Câmara datada de 1995/09/27, foi aprovado o loteamento 

n.º 37/94, referente a uma área de terreno com 28 005,00m2, localizada em 

Quinta da Cascalheira, Marinheiros, Marrazes. 

2.º O referido local integra-se numa zona abrangida pelos estudos do Plano de 

Pormenor de Leiria-Norte, que tem servido de orientação aos pedidos de 

operações urbanísticas nas zonas abrangidas pelo mesmo, pelo que o 

loteamento em causa, quer no que se refere ao traçado viário, quer quanto às 

edificações a erigir nos diversos lotes, seguiu as orientações nele previstas. 

3.º Verifica-se ainda, e no que se refere às áreas de cedência previstas no 

loteamento, que estas foram igualmente distribuídas e dimensionadas, de acordo 
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com o previsto nos referidos estudos do Plano de Pormenor, sendo inclusive 

designadas, face ao indicado no alvará e planta de síntese, como área de 

cedência ao domínio privado municipal para “Construção prevista no Plano de 

Pormenor”. 

4.º Após consulta do processo de obras n.º 497/96, em nome de Construções 

Ponte & Ponte, referente a uma edificação a levar a efeito no lote n.º 37 e inserido 

no loteamento 24/80, verifica-se que, por deliberação de Câmara de 1999/01/13, 

foi decidido permutar este lote com uma das parcelas cedidas (designada por 

parcela D), no âmbito do loteamento acima referido, e designada por lote Z 5. 16 

no Plano de Pormenor de Leiria-Norte, constando ainda da deliberação que se 

suprime a construção prevista para o lote n.º 37.  

5.º Em reunião de Câmara de 1999/05/12, foi efectuada nova deliberação sobre o 

assunto, sendo referido que a permuta com o lote Z 5. 16 se devia a questões de 

qualidade urbanística, com vista a melhorar a qualidade do loteamento em que se 

insere, não sendo desse modo construído o edifício previsto para o lote n.º 37, 

devendo ainda a firma em causa (Construções Ponte e Mota) proceder ao 

pagamento da importância de 2 349 925$00 correspondente à diferença de 

valores dos lotes a permutar, face à avaliação efectuada pelo Departamento de 

Urbanismo em 1999/01/12. 

6.º Constata-se ainda que, em 2000/01/13, entre o promotor do loteamento e a 

Câmara Municipal de Leiria, foi efectuada escritura de cedência de parcelas e 

permuta nos termos do loteamento n.º 37/94, a que coube o alvará n.º 830/97, 

sendo a área de 3 054,00m2 cedida ao domínio privado do município, e esta 

objecto de fraccionamento em lotes de terreno destinados a construção urbana, 

com as designações de Lote A, B, C, D, E, F,G e H. 

6.1. Ainda no âmbito da mesma escritura, foi efectuada a permuta entre a 

Câmara Municipal de Leiria e a Sociedade de Construções Ponte e Mota, 

sendo cedida por parte da Câmara a parcela D e pela Sociedade de 

Construções a parcela de terreno para construção urbana designada por 

lote n.º 37, sita em Vale Sepal. 

7.º Face ao documento constante do processo n.º 497/96, folha n.º 232 (Guia de 

receita 01/1068/00 de 13/01/2000), refere-se que a importância foi liquidada pela 

referida firma. 

8.º Verifica-se ainda que, em 2006/03/21, e na sequência de nova deliberação de 

Câmara sobre o assunto, datada de 2006/03/09, se realizou nova escritura de 

permuta entre a Câmara Municipal de Leiria e a Sociedade de Construções Ponte 

e Mota, dada a alteração da área do lote 5 Z.16, de 225,00m2 para 270,00m2, 

conforme informação do Gabinete do Plano de Pormenor de Leiria-Norte, sendo 

igualmente alteradas as características edificativas do mesmo e passando a 
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parcela de cedência anteriormente designada por letra D a designar-se por letra 

B. 

8.1. Em nova reavaliação das parcelas objecto de permuta foi a mesma 

calculada em 1 787 500$00, igualmente para cada uma delas. 

9.º Relativamente às características de ocupação dos lotes e parâmetros 

urbanísticos, verifica-se o seguinte:  

Lote Z 5. 16(inserido nos estudos do Plano de Porme nor de Leiria Norte) 

Área do Lote 270,00m2 

Área de Implantação 270,00m2 

Área de Habitação 891,00m2 

Área de Comércio 203,00m2 

Área de Garagem 540,00m2 

Área de Sótão 225,00m2 

Área Bruta  1859,00m2 

Área de Construção, sem cave 1013,00m2 

Lote n.º 37(inserido no loteamento n.º 24/80 – Vale  Sepal) 

Área do Lote 348,00m2 

Área de Implantação 76,80m2 

Área de Habitação 891,00m2 

Área de Comércio 0,00m2 

Área de Garagem 180,00m2 

Área de Sótão 145,60m2 

Área Bruta  1459,60m2 

Área de Construção, sem cave 1134,00m2 

10.º Constata-se, no entanto, que o previsto para o lote Z 5.16 (parcela de cedência B, 

no âmbito do loteamento), não cumpre com os índices urbanísticos previstos no artigo 

47.º do Regulamento do Plano Director Municipal em vigor, resultando o mesmo do 

previsto nos estudos do Plano de Pormenor. 

11.º Verifica-se igualmente, e após análise do loteamento 37/94 e características das 

edificações previstas para os respectivos lotes, que os mesmos excedem os 

parâmetros urbanísticos previstos no artigo 47.º do Regulamento do Plano Director 

Municipal, nomeadamente relativamente à altura, tendo no entanto o mesmo merecido 

parecer favorável do Gabinete do Plano de Pormenor de Leiria-Norte, com a 

fundamentação no enquadramento nos estudos em curso do plano e no disposto no 

artigo 93.º do Regulamento do PDM. 

12.º Deverá referir-se que o Plano de Pormenor se encontra de acordo com o PDM 

(artigo 47.º, relativamente aos índices urbanísticos aplicáveis aos planos), tendo o 

Estudo Prévio sido apreciado na reunião de Câmara de 1996/04/17 e o Plano de 

Pormenor apresentado na reunião de 1998/05/20, que definiu a sua tramitação ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 69/90, de 2 de Março. O PP encontra-se nesta data em fase 

de avaliação das alterações que são necessárias efectuar, decorrentes da alteração da 

legislação em vigor aplicável, tendo servido de orientação na área abrangida pelo 
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mesmo, relativamente às soluções urbanísticas apresentadas pelos 

requerentes/particulares.  

13.º Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 79.º do Regulamento do PDM, a área 

bruta de construção máxima autorizada prevista nos artigos 45.º, 46.º e 47.º do mesmo 

regulamento só poderá ser ultrapassada em algum lote quando o estudo de conjunto 

ou plano de pormenor que lhe deu origem preveja essa possibilidade, e ainda, nos 

termos da alínea b), quando daí decorram vantagens arquitectónico-urbanísticas 

expressamente reconhecidas como tal em reunião do executivo municipal. 

14.º Com base nos pressupostos na deliberação de Câmara (2006/03/09) verifica-se 

que a não edificação prevista para o lote 37, face às suas características de ocupação 

sobre a via pública, áreas de construção e número de fogos, em substituição pela 

construção prevista para o lote Z 5. 16, inserido nos estudos do Plano de Pormenor de 

Leiria-Norte se justifica sob o ponto de vista urbanístico, nos termos e moldes indicados 

na mesma, sendo referido que “É manifesto o interesse urbanístico face à localização 

do lote 37, em que o mesmo não seja edificado, uma vez que no local se verifica a 

confluência de dois arruamentos”. 

15.º Dado que a edificação no lote Z 5.16 se encontra sujeita a licenciamento nos 

termos do RJUE, carecendo de enquadramento nos instrumentos de planeamento e 

ordenamento, e dado que embora nas deliberações de Câmara relativamente a este 

assunto se referia a permuta, não se indica explicitamente a descrição da construção 

prevista para o lote Z 5. 16 e a sua autorização de construção, nos moldes do previsto 

no artigo 79.º do Regulamento do PDM, considera-se salvo melhor opinião, que ficam 

assim clarificadas as deliberações anteriores bem como a edificabilidade de acordo 

com o que fundamentou a permuta, e cujas características se encontram definidas no 

Ponto n.º 9 da presente informação.  

16.º Considera-se ainda e atento às deliberações referidas que deverá ser 

desencadeado o processo de alteração ao loteamento 24/80 no sentido de eliminar a 

construção prevista no alvará para o lote n.º 37 e eventualmente este ser destinado a 

espaço público. 

17.º Mais se refere que foram consultados os seguintes processos: 

Processo de loteamento n.º 37/94; 

Processo de obras n.º 497/96; 

Processo dos Serviços de Património (Quinta da Cascalheira, Lot.37/94, Alvará 

de Loteamento 830/97); 

Processo Administrativo do PP Leiria-Norte; 

Processo n.º 1537/2000; 

Inf. n.º 28/2000.» 

A Câmara Municipal, na sequência do despacho n.º 15/2010, proferido pelo 

Senhor Presidente em 2010/02/09, e considerando a informação conjunta prestada em 
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2010/06/21 pelos Departamentos de Operações Urbanísticas e de Planeamento e 

Urbanismo, deliberou por unanimidade o seguinte: 

1.º clarificar os parâmetros urbanísticos e valores definidos para o lote Z 5.16 

(inserido nos estudos do PP Leiria Norte), designado por parcela B no âmbito do 

processo de loteamento 37/94, conforme plantas anexas (ANEXO A), de acordo 

com o seguinte: 

Área do Lote 270,00m2 

Área de Implantação 270,00m2 

Área de Habitação 891,00m2 

Área de Comércio 203,00m2 

Área de Garagem 540,00m2 

Área de Sótão 225,00m2 

Área Bruta  1859,60m2 

Área de Construção, sem cave 1013,00m2 

2.º Determinar que os trabalhos de infra-estruturas que venham a ser 

necessários executar para a viabilização da edificação na parcela de terreno 

definida no ponto 1 são da responsabilidade da empresa de Construções Ponte & 

Mota, nomeadamente no que se refere à ligação às infra-estruturas existentes e 

eventuais trabalhos de consolidação/estabilização dos arruamentos existentes do 

lado nascente/norte em toda a extensão da parcela, incluindo reposição de infra-

estruturas que venham a ser danificadas decorrentes dos trabalhos de construção 

do edifício; 

3.º remeter ao Departamento de Planeamento e Urbanismo para desencadear o 

procedimento de alteração ao loteamento n.º 24/80, nomeadamente no que se 

refere ao lote 37, propriedade do Município de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
��������  Depar tamen to  de Obras Mun ic ipa is  

 

2.1. Processo n.º T – 93/2004 Empreitada de “ Remod elação do edifício da ex-

cadeia e construção dos corpos de ligação – Edifíci o dos Paços do 

Concelho” –  Informação para aprovação dos trabalho s a mais 

DLB N.º 1171/10  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de uma informação do Departamento de Obras Municipais referindo a 

necessidade de execução de trabalhos a mais a preços de contratuais no valor de 

€10.046,58 + IVA e trabalhos a mais a preços acordados no valor de €52.267,19 + IVA 

o que perfaz o total de €62.313,77 + IVA. 

Sobre este assunto, e conforme consta do respectivo processo de empreitada, o valor 

dos trabalhos a mais já aprovados é de €420.574,68 + IVA, que somados ao valor dos 
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trabalhos que são objecto da presente informação totalizam o montante global de € 

482.888,45 + IVA, correspondente a 20,60% do valor da adjudicação 

O valor dos trabalhos iniciais é de €2.344.250,24 + IVA 

Mais se propõe a dispensa de apresentação do estudo a que se refere o disposto no n.º 

2 e 3 do artigo 45.º, do Decreto-lei n. 59/99, de 2 de Março. 

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

aprovar e autorizar a realização trabalhos a mais a preços de contratuais no valor de 

€10.046,58 + IVA e trabalhos a mais a preços acordados no valor de €52.267,19 + IVA 

o que perfaz o total de €62.313,77 + IVA, devendo dar-se conhecimento à firma 

CONSTRUTORA SAN JOSÉ, S.A. 

Mais deliberou  dispensar a apresentação do estudo a que se refere o disposto 

no n.º 2 e 3 do artigo 45.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 2983/10 de 6 

de Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

2.2. Processo n.º T – Processo n.º T – 77/2007 Empr eitada de “Construção do 

Pavilhão Polidesportivo de Souto da Carpalhosa – Le iria – Aprovação da minuta de  

contrato de trabalhos a mais 

DLB N.º 1172/10  | Nos termos do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, foi 

presente para aprovação a minuta do contrato de trabalhos a mais, a celebrar entre o 

município de Leiria e a empresa, QUIMLENA, CONSTRUÇÕES, LDA., no valor de 

€43.040,01, nomeadamente, €6.299,30 + IVA a preços de proposta, €36.740,71 + IVA 

a preços acordados e €44.627,85 + IVA de trabalhos a menos. 

Os referidos trabalhos a mais e a menos, foram aprovados em reunião de 

Câmara de 2010.06.15 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por  unanimidade 

aprovar a minuta de contrato de trabalhos a mais referida e autorizar a celebração do 

respectivo contrato 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 

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

3.1.1. Pagamentos 

DLB N.º 1173/10 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

à presente acta e que dela faz parte integrante (ANEXO B). 
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A Câmara Municipal tomou conhecimento  dos pagamentos autorizados pelo 

Senhor Presidente, no período compreendido entre 21 de Julho e 3 de Agosto de 2010, 

correspondente às Ordens de Pagamento Gerais n.ºs:3114, 5932, 5937, 6045, 6046, 

6049 a 6053, 6056 a 6059, 6064, 6066, 6068 a 6075, 6077, 6078, 6082, 6084 a 6089, 

6091 a 6093, 6095 a 6098, 6112, 6113, 6115 a 6117, 6119 a 6122, 6128 a 6130, 6133 

a 6135, 6137, 6138, 6140 a 6143, 6145, 6146, 6153 e 6160, às Ordens de Pagamento 

de Tesouraria n.ºs: 703 e 704, às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 2589, 4073, 

4399, 4400, 4411, 4789, 4878, 5363, 5476, 5566, 5576, 5582, 5592, 5606, 5626, 5628, 

5631, 5637, 5645, 5649, 5679, 5682, 5695, 5778, 5780, 5781, 5782, 5802, 5803, 5804, 

5851, 5871, 5878, 5884, 5891, 5901, 5902, 5904 a 5911, 5914 , 5915, 5919 a 5923, 

5926 a 5931, 5933, 5934, 5939, 5941, 5942, 5944, 5945, 5950 a 5953, 5956, 5957, 

5970, 5982, 5983, 6005, 6007 a 6013, 6017 a 6044, 6047, 6048, 6054, 6055, 6060, 

6061, 6063, 6065, 6076, 6079 a 6081, 6083, 6090, 6094, 6099 a 6111, 6114, 6118, 

6123 a 6127, 6131, 6132, 6136, 6139, 6144, 6148 a 6152, 6155 a 6159, 6161 a 6171, 

6174, 6176 a 6181, 6183 a 6187, 6189 a 6198, 6200 a 6203, 6205 a 6221, 6223, 6224, 

6226, 6228, 6231 a 6233, 6273, 6278, 6291 e 6316, no valor total de €2.093.818,77.  

 

3.1.2. XV Modificação ao orçamento e às Grandes Opç ões do Plano. Ratificação 

DLB N.º 1174/10  | Presente a XV Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2010 que se consubstancia na 15.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 14.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 14.ª 

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

POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 

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

os votos de abstenção da Senhora Vereadora Isabel Gonçalves e com os votos de 

contra dos Senhores Vereadores José Benzinho, Filipa Alves e Gastão Neves, eleitos 

pelo Partido Social-Democrata ratificar o despacho do Senhor Presidente, de 05 de 

Agosto, que autoriza a XV Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente 

ano de 2010, com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de 

€950.147,49 cada, e a XV alteração ao Orçamento da Despesa para o presente ano de 

2010, com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €982.002,34 

cada, tal como proposto, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela  Lei n.º 5- A/2002, de 11 

de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.3. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 1175/10  | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 3 de Agosto de 

2010, apresentando um Total de Disponibilidades de €6.038.147,87 sendo de 
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Operações Orçamentais €5.111.847,10 e de Operações de Tesouraria €926.300,77,     

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

 

3.2. Análise do assunto relacionado com a Divisão A dministrativa 

3.2.1 Relatório mensal do Serviço de Execuções Fisc ais durante o mês de Julho 

de 2010. 

DLB N.º 1176/10  | Presente o relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais 

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

ACTIVIDADE QUANTIDADE  VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

VALOR  VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

Instauração de novos 
PEF’ s 

 

62 
 

21,57% 
 

2.055,08€ 
 

-6,61% 

Mercados    43 -4,44% 1.734,90€ -11,49% 

Ocupação de via pública 4 -20% 95,00€ -34,48% 

SMAS 15 - 225,18€ - 

Tramitação de PEF’ s  344   -7,28% - -  

Citação de executados  139 -6,08% -  - 

PEF’ s  activos  6.498 -2,14% 361.308,73 €  -2,03% 

SMAS  6.200 -2,18% 339.746,91 € -2,09% 

Mercados 213 -2,74% 11.118,88€ -2,43% 

Ocupação da via pública 50 4,17% 978,87€ 4,54% 

Publicidade 14 - 1.485,49 €  - 

Limpeza de terrenos 11 - 3.606,62 € - 

Danos no património munic. 3 - 3.623,66 € - 

Remoção de Publicidade 5 - 378,55 €   - 

Diversos 2 - 369,75 € - 

PEF’ s extintos por 
pagamento 

 

204 
 

14,61% 
 

12.198,98€ 
 

24,32% 

SMAS 153 4,79% 9.476,01€ 17,71% 

Mercados  49 75% 2.640,88€ 78,03% 

Ocupação da via pública 2 -50% 82,09€ - 70,57% 

A Câmara Municipal tomou conhecimento  

 

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

Património 

3.3.1. Aceitação de bens a favor do município 

DLB N.º 1177/10  | Na sequência do processo de aquisição ao qual corresponde a NTE 

709/2010 e consequente Factura 2094, de 31/05/2010, do Fornecedor Ferragens 

Huambo, Lda, foi oferecido por parte do mesmo ao Município, uma máquina detectora 

de metais (DMF), Bosch 10 ZOOM, cujo número de série corresponde ao 

3601k10000/988004363 e o respectivo preço de mercado ascende a € 109,00. 

Assim e com intuito de incluir o equipamento referido no inventário do Município de 

Leiria, bem como, consequentemente, afectar o bem referido ao serviço requisitante, se 

coloca à apreciação para aceitação do equipamento oferecido. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, no âmbito da gestão 

corrente, organização e funcionamento dos serviços da Câmara, de acordo com a 

alínea h), n.º 1 do artigo 64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações que 

lhe foram introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por  

unanimidade  aceitar a doação referida a benefício do inventário do Município de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

3.4. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão Jurídica 

3.4.1. Processo disciplinar (unanimidade) 

DLB N.º 1178/10  | Presente o processo referido em epígrafe acompanhado do 

respectivo Relatório Final elaborado pelo instrutor. 

A Câmara Municipal, depois de analisar e discutir o processo disciplinar 

mandado instaurar por despacho do Exmo. Senhor Presidente datado de 17.02.2010, 

por escrutínio secreto, deliberou por unanimidade, ao abrigo do disposto n.º 4 do 

artigo 14.º da Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro, que aprovou o Estatuto Disciplinar 

dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas, conjugado com o n.º 3 do artigo 

90.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, concordar com a proposta formulada pelo instrutor do processo no relatório 

final, que se dá por reproduzida na íntegra, bem como, com os seus fundamentos, e 

aplicar ao arguido Ivo Miguel Bernardo Costa, a pena de despedimento por facto 

imputável ao trabalhador prevista no artigo 9.º, n.º 1, alínea d) do Estatuto Disciplinar, 

pela violação do dever de assiduidade previsto no artigo 3.º, n.º 2, alíneas i), tipificado 

no número 11 do mesmo artigo do Estatuto Disciplinar, que, nos termos do n.º 1 do 

artigo 3.º, constitui infracção disciplinar que se subsume no disposto na alínea g) do 

artigo 18.º do diploma legal anteriormente mencionado. 

Mais deliberou por unanimidade , que a presente deliberação seja notificada 

ao arguido e ao instrutor do Processo, nos termos dos n.os 1 e 3 do artigo 57.º do 

Estatuto Disciplinar, devendo a notificação do primeiro ser acompanhada de fotocópia 

autenticada da presente deliberação e do Relatório Final do Processo Disciplinar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.4.2. Pedido de indemnização civil por danos patri moniais decorrentes de 

acidente de viação provocado por uma tampa de colec tor de águas 

pluviais fora do local apropriado, em que é requere nte Lecínia dos Santos 

Pascoal e apresentado em 18.06.2007 (ENT-2007/15609 ). 

DLB N.º 1179/10  | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil 

referido em epígrafe, do qual consta a Informação n.º 129/2010 prestada, em 

20.04.2010, pela Divisão Jurídica, anexa à presente acta e da qual faz parte integrante 

(ANEXO D), contendo a análise técnica e a proposta de indeferimento do pedido, com 

fundamento na não verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação ao 
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Município de Leiria de responsabilidade civil extracontratual pela prática de factos 

ilícitos e culposos, conforme o disposto nos artigos 7.º a 10.º da Lei n.º 67/2007, de 31 

de Dezembro, e nos termos que abaixo se transcrevem: 

«Nos termos do disposto no artigo 2.º da Lei n.º 2110, de 19 de Agosto de 1961 

(diploma que aprova o Regulamento Geral de Estradas e Caminhos Municipais), no n.º 

1 do artigo 5.º e artigo 6.º, ambos do Código da Estrada (CE), nas alíneas a) e c) do n.º 

1 do artigo 13.º, na alínea b) do artigo 16.º e aliena a) do n.º 1 do artigo 18.º, todos da 

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e na alínea f) do n.º 2 e alíneas b) e d) do n.º 7 do 

artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada, a vigilância, conservação e 

sinalização das vias públicas sob jurisdição municipal traduz-se numa das 

competências que se encontram cometidas aos Municípios. 

De acordo com as informações constantes do processo em análise, 

designadamente, as prestadas pelos serviços técnicos do DOM, afigura-nos que 

estamos perante um facto ocorrido numa via que se encontra sob a jurisdição do 

Município de Leiria e que cabia aos serviços municipais acautelar a manutenção do 

aqueduto de águas pluviais. 

Acontece, porém, que tal não é suficiente para que se verifique um facto 

gerador de responsabilidade para o ente público. Esse facto, a existir na situação em 

estudo, traduzir-se-ia na omissão negligente do cumprimento dos deveres que 

impendem sobre o ente público no que respeita à vigilância, à conservação e à 

sinalização das vias municipais, por falta de adopção das medidas e comportamentos 

destinados a garantir a segurança e a comodidade do trânsito e que lhe seriam 

exigíveis. 

Em concreto, ter-se-ia de concluir: 

1. Que a deslocação da tampa de cimento de protecção ao aqueduto de águas 

pluviais se tinha ficado a dever à ausência de manutenção da mesma ou do 

escoadouro de águas, o que não se verificou;  

2. Que os serviços municipais haviam tomado conhecimento, em data anterior 

à do acidente, de que a mesma tampa se encontrava deslocada e nada tinham feito 

para reparar a situação e, deste modo, evitar a produção de danos na esfera jurídica de 

terceiros; o que também não se verificou, uma vez que os referidos serviços 

desconheciam tal facto e só da situação tomaram conhecimento após a apresentação 

do pedido em análise; 

3. Que os serviços municipais tinham meios humanos, técnicos e financeiros 

para vigiar em permanência todas as tampas de cimento de protecção aos aquedutos 

de águas pluviais existentes nas vias sob jurisdição municipal, de modo a substituir as 

que se encontrassem danificadas e repor as que estivessem deslocadas, prevenindo 

todos os prejuízos para todos os particulares. Ora, é clara e objectivamente impossível 

aos serviços municipais acautelar e garantir que todas as tampas de protecção dos 
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aquedutos de águas pluviais existentes no concelho se mantenham correctamente 

colocadas no local apropriado, pelo que não lhes é exigível conduta diversa da que é 

norma adoptarem; 

4. Que, dos elementos constantes do processo, resultava em absoluto excluída 

a hipótese da tampa de cimento de protecção ao aqueduto de águas pluviais ter sido 

retirada do seu local por acção humana. Contudo, esta situação é presumível, 

conforme informação prestada pelos serviços técnicos do DOM, pelo que os serviços 

municipais não podem ser responsabilizados pela prática de actos de terceiros. 

Em face dos elementos constantes do processo e de tudo que ficou exposto, 

entendemos não ser possível afirmar que os danos invocados por Lecínia dos Santos 

Pascoal tenham decorrido de um qualquer comportamento omissivo, praticado pelos 

serviços municipais e decorrente da violação das competências legalmente cometidas à 

Câmara Municipal de Leiria, no âmbito da vigilância, da conservação e da sinalização 

das vias sob a sua jurisdição. 

Na verdade, somos de opinião que os serviços municipais não desrespeitaram 

nem deixaram de cumprir qualquer dos deveres e das regras de natureza técnica a que 

estavam obrigados.  

Deste modo, não tendo o embate decorrido de uma intervenção ou omissão dos 

serviços municipais, os quais, salvo melhor opinião, actuaram de acordo com os 

recursos técnicos, humanos e financeiros de que dispõem e segundo a conduta que 

lhes é exigível, entendemos ficar juridicamente excluída a existência de qualquer facto 

ilícito gerador dos danos sofridos pela requerente e que, a título de negligência e muito 

menos dolo, pudesse ser imputado à vontade da entidade administrativa. 

Efectivamente, estando excluída a verificação de um facto ilícito praticado pelos 

serviços municipais, não poderá tal facto ser objecto de imputação subjectiva à vontade 

do ente público, seja a título de dolo, seja a título de negligência, o que significa que 

fica igualmente excluído o pressuposto legal da culpa. Este pressuposto não poderá ser 

dado por confirmado nem sequer por força da presunção legal de culpa prevista no 

artigo 10.º, n.º 3 da Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, alterada, e no artigo 493.º, n.º 

1 do Código Civil. 

De facto, a culpa não pode presumir-se antes de se dar como verificado e 

incontestavelmente provado o facto ilícito gerador da obrigação de indemnizar. A 

presunção de culpa não existe por si, antes ou fora da verificação de uma conduta 

contrária à lei e ofensiva de direitos e interesses legalmente protegidos, pois se, por um 

lado, se dirige à pessoa colectiva de direito público, enquanto imputação subjectiva de 

uma conduta, por outro, é desencadeada pela prova dessa mesma conduta, em termos 

tais que se deve afirmar que sem a prova do facto e da respectiva ilicitude não é 

juridicamente possível sequer conjecturar sobre a existência de culpa, seja ela 
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presumida ou não, conforme Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 

26.03.2009, processo n.º 01094/08. 

Por último, no que respeita ao pressuposto relativo ao nexo de causalidade, 

resta-nos concluir que, não se verificando a existência de um facto gerador de 

responsabilidade cuja prática possa ser atribuída ao Município de Leiria, não há, por 

mera lógica, que averiguar da existência de qualquer relação de causalidade adequada 

entre um tal facto inexistente e os danos cujo ressarcimento é pretendido por Lecínia 

dos Santos Pascoal. 

Atendendo a que não existe uma verificação cumulativa dos pressupostos da 

responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos e culposos, não pode, por 

conseguinte, ser imputada qualquer responsabilidade ao Município de Leiria pela 

produção dos danos invocados por Lecínia dos Santos Pascoal. 

Assim, entendemos que o pedido de indemnização civil apresentado por Lecínia 

dos Santos Pascoal deve ser indeferido, com fundamento na não verificação, em 

concreto, dos pressupostos legais de imputação de responsabilidade civil 

extracontratual ao Município de Leiria.» 

A Câmara Municipal, depois de analisar o processo e o teor da Informação n.º 

129/2010, prestada, em 20.04.2010, pela Divisão Jurídica, ao abrigo do disposto no 

artigo 7.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, conjugado com a alínea f) do n.º 2 e 

alíneas b) e d) do n.º 7 do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada, e 

artigo 2.º da Lei n.º 2110, de 19 de Agosto de 1961, deliberou por unanimidade  

concordar com a proposta de decisão final apresentada naquela informação e 

manifestar a intenção de indeferir o pedido de indemnização civil apresentado por 

Lecínia dos Santos Pascoal. 

Mais deliberou  mandar notificar a requerente do teor da presente deliberação, 

nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo, concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis para, querendo, 

se pronunciar por escrito quanto à proposta de decisão final, informando-a do horário e 

do local para consulta do processo e remetendo-lhe cópia da presente deliberação e 

das informações técnicas nas quais a mesma se fundamenta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 
��������  DIV IS ÃO DE COMUNIC AÇ ÃO E REL AÇÕE S PÚBLIC AS  

 

Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão de Relações 

Públicas e Cooperação 

4.1 Visita do Professor Gilberto Pavanelli (de Mari ngá) a Leiria. 
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DLB N.º 1180/10  | Deslocando-se a Portugal, de 3 a 7 de Setembro de 2010, o Prof. 

Doutor Gilberto Cezar Pavanelli, ex-reitor da Universidade Estadual de Maringá e 

actualmente assessor executivo do CODEM (Conselho de Desenvolvimento Económico 

de Maringá), o mesmo virá em representação da Prefeitura Municipal, da Universidade 

Estadual de Maringá, do Lions Club Pioneiros, do Instituto Mercosul e do CODEM, 

entre outras entidades, como a ACIM – Associação Comercial e Industrial de Maringá. 

Esta visita do Professor Pavanelli vem no seguimento dos acordos de 

cooperação estabelecidos em Maio do presente ano entre a NERLEI e ACILIS com o 

Mercosul e a ACIM, e o Instituto Politécnico de Leiria com a UEM - Universidade 

Estadual de Maringá e o CESUMAR - Centro de Estudos Universitários de Maringá. 

Da agenda do Professor Pavanelli faz parte o estabelecimento de reuniões de 

trabalho com responsáveis do IPL, da NERLEI e ACILIS, Lions Clube de Leiria e 

Câmara Municipal, a fim de serem tratados assuntos na área académica, na área 

cultural, visando, essencialmente, intensificar a cooperação técnica/científica entre o Dr. 

Daoud Nasser (médico gastrenterologista, especializado em obesidade e diabetes) e a 

cidade de Leiria, bem como intensificar as acções envolvendo o Instituto Mercosul de 

Maringá e a Câmara Municipal/NERLEI/ACILIS e auscultar o interesse da Câmara 

Municipal de Leiria, para, com outras entidades, avançar para a implantação de 

Academias de Terceira Idade (ATI), conforme havia sido manifestado pelo Senhor 

Presidente aquando da sua visita em Maio. Outros assuntos, julgados pertinentes, 

poderão ser também tratados durante a visita do Professor Pavanelli. 

Através da Divisão de Relações Públicas e Cooperação já foram encetados 

contactos com os outros organismos, tendo sido elaborado o respectivo programa, dele 

fazendo parte um encontro nas instalações da NERLEI com empresários que, mercê do 

acordo estabelecido em Maio com o MERCOSUL / ACILIS, estão interessados em 

expandir os seus negócios para o Brasil e particularmente para a região de Maringá e 

todo o estado do Paraná. 

Assim, face à visita do Dr. Gilberto Pavanelli a Leiria, a Divisão de Relações 

Públicas e Cooperação providenciará para estar um elemento desta Divisão presente à 

sua chegada no dia 3 de Setembro, às 06H30, no aeroporto da Portela, com uma 

viatura, assim como para a sua ida para o Porto, no final do dia 7 de Setembro. 

O alojamento, para o período de 3 a 7 de Setembro, importará em €180,00 (com 

IVA incluído à taxa de 6%), sendo o seu pagamento da responsabilidade desta 

Câmara. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, atendendo a que o Prof. 

Gilberto Pavanelli vem mandatado pela Prefeitura Municipal de Maringá e por outros 

organismos, para definir a estratégia que será seguida para o êxito dos acordos que 

foram estabelecidos em Maio com a ACILIS / NERLEI e o MERCOSUL / ACIM e entre 

o IPL e o CESUMAR / UEM e ainda pela possibilidade da criação de Academias de 
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Terceira Idade (ATI) com o apoio da Prefeitura de Maringá e instituições sedeadas em 

Leiria, deliberou por unanimidade considerar de grande interesse público a visita do 

Prof. Pavanelli, delegando na Divisão de Relações Públicas e Cooperação o 

acompanhamento ao ilustre visitante, prestando o apoio logístico necessário à sua 

chegada a Lisboa no dia 3 e para o Porto no dia 7 de Setembro, suportando igualmente 

as despesas inerentes ao seu alojamento nesta cidade, no valor de €180,00 (com IVA 

incluído à taxa de 6%). 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento nº. 

º2945/10 de 3 de Agosto.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

4.2. Participação numa exposição em Rheine de um ar tista de Leiria  

DLB N.º 1181/10 | Nos últimos anos, através de Martin Rehkopp, até há pouco tempo 

director do “Kloster Bentlage”, tem sido levada a cabo, alternadamente, no âmbito da 

geminação existente, desde 1996, entre a cidade de Rheine e Leiria, uma exposição, 

com o propósito de divulgar os artistas de ambas as cidades. 

Em 2009, entre 13 de Outubro e 5 de Novembro, esteve patente na Biblioteca 

Municipal Afonso Lopes Vieira, uma exposição denominada “Ilha Desconhecida”, 

composta por 25 trabalhos de gravura e litografia, da autoria do artista alemão Marco 

Henkenjoham. 

Competindo, pois, no presente ano, a deslocação de um artista de Leiria a 

Rheine, após serem analisadas as características e os materiais aplicados nos seus 

trabalhos, acrílico sobre tela, acrílico sobre papel, acrílico sobre papel mais embalagem 

de cartão e acrílico sobre K-line, a escolha recaiu no artista António Varatojo, cuja 

actividade atingiu enorme apreço nos locais onde tem exposto, em particular no 

estrangeiro, tendo merecido por parte de Rheine, sector cultural, o mais vivo interesse. 

Assim, as obras de António Varatojo, num máximo de 40, irão ficar expostas na 

galeria “Sparkasse Rheine”, localizada no maior banco de Rheine, em pleno centro da 

cidade, sendo da responsabilidade do município de Rheine o pagamento do 

alojamento, alimentação, transporte de e para o aeroporto de Amesterdão, do artista e 

eventual acompanhante, cartazes e convites, competindo o pagamento do seguro, 

durante o período da exposição na galeria (máximo de €25.000,00) ao banco anfitrião. 

A exposição será preparada nos dias 15 e 16 de Setembro de 2010, estando a abertura 

programada para o dia 17, ficando patente até 6 de Outubro de 2010. 

O transporte das telas entre Leiria/Rheine/Leiria será por conta do artista 

expositor pelo meio que considerar por mais oportuno, sendo da responsabilidade da 

Câmara Municipal de Leiria o pagamento da viagem entre Leiria e Amesterdão para o 

artista, cujo valor se cifra em €255,53 (valor isento de IVA).  
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e atendendo a que esta 

acção se enquadra no âmbito da geminação entre as duas cidades, com o propósito de 

divulgar os valores artísticos da nossa cidade, deliberou por  unanimidade  suportar a 

despesa inerente à viagem do pintor António Varatojo, no valor de €255,53 (valor isento 

de IVA) bem como diligenciar o seu transporte para o aeroporto de Lisboa no dia 14 de 

Setembro e do mesmo local para Leiria, no dia 20 de Setembro. 

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

2944/10, de 3 de Agosto. 
A Presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

 

Ponto cinco 
��������  DIV IS ÃO DE PL ANE AMENTO,  ORDEN AMENTO E ESTR ATÉGI A T ERRI TORI AL  

 

5.1. Atribuição de topónimo “Travessa do Silva” na freguesia de Maceira 

DLB N.º 1182/10 | Presente pela Comissão Municipal de Toponímia a atribuição de um 

topónimo na área do Município. 

A elaboração da proposta da Comissão Municipal de Toponímia foi iniciada a 

partir de solicitação da Junta de Freguesia de Marrazes 

Aglomerado Urbano de  Maceirinha, Freguesia de Maceira (ENT 972/10 de 14 de 

Janeiro)  

Topónimo: TRAVESSA DO SILVA : com início na Rua do Guilherme e sem fim definido. 

Este topónimo tem uma extensão de 60m de cumprimento com uma largura de 6 

metros e com pavimento de tout-venant e sem infra-estruturas ainda construídas. 

Historial: denominação proposta, porque em tempos viveu um Senhor muito influente 

nesta zona, de nome Silva. 

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

aprovar este topónimo nos termos da proposta da Comissão Municipal de Toponímia 

ao abrigo da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, o topónimo acima indicado.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

5.2. Oficialização de topónimo “Rua do Valinho” na freguesia de Marrazes 

DLB N.º 1183/10 |  Presente pela Comissão Municipal de Toponímia a oficialização de 

um topónimo na área do Município. 

A elaboração da proposta da Comissão Municipal de Toponímia foi iniciada a 

partir de solicitação da Junta de Freguesia de Marrazes. 

Aglomerado de Outeiros da Gândara, Freguesia de Marrazes (ENT 15343/10 de 19 

de Julho). 
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Topónimo: RUA DO VALINHO : com início na Rua do Vale junto ao túnel da variante e 

com fim na Rua Fonte da Carvalha. Este topónimo tem uma extensão de 450m, de 

comprimento e 3,5m de largura, encontrando-se pavimentada com tout-venant com 

infra - estruturas  de  ramal de água ,iluminação pública e rede telefónica. 

Historial: denominação proposta, por se encontrar localizada num pequeno vale e ser 

conhecida por valinho desde longa data pela população. 

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

aprovar este topónimo nos termos da proposta da Comissão Municipal de Toponímia e 

ao abrigo da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, o topónimo acima indicado.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

 

Ponto seis 
��������  DIV IS ÃO D A JUV ENTUDE E EDUC AÇ ÃO  

 

Análise do assunto relacionado com a Divisão da Juv entude e Educação 

6.1. Concurso Público n.º 9/2010 – Contratação de S erviços de confecção e 

Fornecimento de Refeições Escolares – serviço a que nte – Proposta de 

adjudicação e aprovação da minuta de contrato. 

DLB N.º 1184/10 |  Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe 

acompanhado dos relatórios preliminares e final elaborados pelo júri do concurso. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e concordando com o teor do 

Relatório Final apresentado pelo Júri do concurso, deliberou por  maioria com os votos 

de abstenção dos Senhores Vereadores José Benzinho, Carlos Vitorino e Filipa Alves, 

eleitos pelo Partido Social-Democrata: 

a) Excluir as propostas apresentadas pelas concorrentes abaixo indicadas, nos 

termos e com os fundamentos de facto e de direito constantes do Relatório Final: 

Associação de Solidariedade Académico de Leiria/Men uExpresso – Catering 

Lda., com os fundamentos de facto e de direito constantes do 1.º Relatório 

Preliminar, que aqui se dão por inteiramente reproduzidos. 

NORDIGAL – Indústria de Transformação Alimentar, S. A. com os fundamentos 

de facto e de direito constantes do 1.º Relatório Preliminar, que aqui se dão por 

inteiramente reproduzidos. 

Nobrecer – Comércio e Serviços Unipessoal Lda , para o lote 5, com os 

fundamentos de facto e de direito constantes do 2.º Relatório Preliminar, que aqui 

se dão por inteiramente reproduzidos. 
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Gertal – Companhia Geral de Restaurantes e Alimenta ção, S.A. para o lote 5, 

com os fundamentos de facto e de direito constantes 2.º Relatório Preliminar, que 

aqui se dão por inteiramente reproduzidos. 

b) Mais deliberou : 

• Adjudicar o Lote 1  à entidade ITAU – Instituto Técnico de Alimentação 

Humana, SA, pelo valor de €149.443,98 (Cento e quarenta e nove mil 

quatrocentos e quarenta e três euros e noventa e oito cêntimos), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor. 

• Adjudicar o Lote 2  à entidade ITAU – Instituto Técnico de Alimentação 

Humana, SA, pelo valor de €22.428,17 (Vinte e dois mil quatrocentos e vinte e 

oito euros e dezassete cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

• Adjudicar o Lote 3 à entidade NOBRECER – Comércio e Serviços 

Unipessoal, Lda., pelo valor de €50.379,84 (Cinquenta mil trezentos e setenta e 

nove euros e oitenta e quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

• Adjudicar o Lote 4  à entidade UNISELF – Sociedade de Restaurantes 

Públicos e Privados, SA, pelo valor de €106.346,24 (Cento e seis mil trezentos e 

quarenta e seis euros e vinte e quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor. 

• Adjudicar o Lote 5  à entidade UNISELF – Sociedade de Restaurantes 

Públicos e Privados, SA, pelo valor de €135.634,24 (Cento e trinta e cinco mil 

seiscentos e trinta e quatro euros e vinte e quatro cêntimos), acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor. 

• Adjudicar o Lote 6 à entidade ITAU – Instituto Técnico de Alimentação 

Humana, SA, pelo valor de €149.971,40 (Cento e quarenta e nove mil 

novecentos e setenta e um euros e quarenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. 

• Adjudicar o Lote 7 à entidade UNISELF – Sociedade de Restaurantes 

Públicos e Privados, SA, pelo valor de €71.680,00 (Setenta e um mil seiscentos 

e oitenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

Deliberou  ainda, nos termos do artigo 77.º Código dos Contratos Públicos 

(CCP), proceder à notificação da decisão de adjudicação a todos os concorrentes e à 

dos adjudicatários, fixando aos últimos o prazo de 5 dias úteis, conforme decorre do n.º 

1 de Cláusula 14.ª do respectivo Programa de Concurso, para apresentação dos 

documentos de habilitação exigidos pelo artigo 81.º do CCP. 

Por último deliberou , nos termos do n.º 2 do artigo 98.º do CCP, aprovar a 

minuta dos contratos em anexo e notificá-las aos respectivos adjudicatários para que as 

aceitem ou sobre elas se pronunciem nos termos do disposto no artigo 101.º do CCP. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 
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Ponto sete 
��������  DIV IS ÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E PLANE AMENTO  

 

Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento 

7.1. Mercado do Levante de Leiria – Transmissão do direito de ocupação do 

espaço de venda n.º 53, para o cônjuge 

DLB N.º 1185/10  | Presente o requerimento de CARLOS ARMINDO MARQUES 

DUARTE (Ent.2009/26244), que solicita a transmissão do direito de ocupação do 

espaço de venda  n.º 53, do Mercado do Levante de Leiria, por óbito da sua esposa 

Maria Licínia Rodrigues Ruivo. 

Considerando que o requerimento se encontra instruído com os diversos 

documentos de prova e foi recebido dentro do prazo estabelecido para o efeito, a 

Vereadora do Pelouro do Desenvolvimento Económico propõe, ao abrigo dos n. º 2 e 3 

do artigo 29.º do Regulamento Municipal de Funcionamento das Feiras do Concelho de 

Leiria, publicado no Diário da República, II Série, n.º 100, de 24 de Maio de 2010, que 

seja autorizada a transmissão do direito de ocupação do espaço de venda supra 

referido e que conforme o n.º4 do artigo 29.º do mesmo Regulamento, seja emitido o 

letreiro para afixação no lugar. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e ao abrigo dos n.º 2, 3 e 4 

do artigo 29.º do Regulamento Municipal de Funcionamento das Feiras do Concelho de 

Leiria, deliberou por unanimidade , deferir o pedido apresentado por Carlos Armindo 

Marques Duarte, para transmissão do direito de ocupação do espaço de venda n.º 53, 

do Mercado do Levante de Leiria, bem como a emissão do letreiro para afixação e 

controlo da assiduidade e entrada no respectivo Mercado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

7.2. Mercado do Levante de Leiria – Transmissão do direito de ocupação do 

espaço de venda  n.º 169, para descendente 

DLB N.º 1186/10  | Presente o requerimento de PAULO JORGE COELHO DOS 

SANTOS (Ent.2010/1623), que solicita a transmissão do direito de ocupação do espaço 

de venda  n.º 169, do Mercado do Levante de Leiria, por óbito do seu pai Ilídio dos 

Santos Susano. 

Considerando que o requerimento se encontra instruído com os diversos 

documentos de prova e foi recebido dentro do prazo estabelecido para o efeito, a 

Vereadora do Pelouro do Desenvolvimento Económico propõe, ao abrigo dos n.ºs 2 e 3 

do artigo 29.º do Regulamento Municipal de Funcionamento das Feiras do Concelho de 

Leiria, publicado no Diário da República, II Série, n.º 100, de 24 de Maio de 2010, que 

seja autorizada a transmissão do direito de ocupação do espaço de venda supra 
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referido e que conforme o n.º4 do artigo 29.º do mesmo Regulamento, seja emitido o 

letreiro para afixação no lugar. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e ao abrigo dos n.ºs 2, 3 e 4 

do artigo 29.º do Regulamento Municipal de Funcionamento das Feiras do Concelho de 

Leiria, deliberou por unanimidade , deferir o pedido apresentado por Paulo Jorge 

Coelho dos Santos, para transmissão do direito de ocupação do espaço de venda  n.º 

169, do Mercado do Levante de Leiria, bem como a emissão do letreiro para afixação e 

controlo da assiduidade e entrada no respectivo Mercado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

7.3. Publicidade (Intenção de remoção) 

DLB N.º 1187/10  | No seguimento de vários processos de licenciamento de 

publicidade, foram os locais de afixação visitados pelos Fiscais Municipais, tendo estes 

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

Município. 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal deliberasse no sentido de ordenar a 

intenção de remoção, nos termos dos n.ºs 2, 3 e 4, do art. 21º do Regulamento da 

Publicidade do Município de Leiria, notificando os requerentes, nos termos e para os 

efeitos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, de acordo 

com a tabela seguinte: 

Registo  Entidade  Tipo de Publicidade  Localização da 
Publicidade 

Ent. 
2007/27771 

Joferlis – Moldes e 
Acessórios Normalizados, 

Lda. 

Anúncio luminoso com 
suporte próprio, com os 
dizeres “Joferliz”  

Estrada Principal, lugar de 
Cerca, freguesia de 
Maceira 

Ent. 
2009/10882 

Leirirecila, Lda. Anúncio luminoso 
monoface nas suas 
instalações 

Av. Adelino A . da Costa – 
Lote 21 - Galerias do Lis, 
Lj. 3, freguesia de 
Marrazes 

Ent. 
2002/6121 

Movimentos e 
Complementos, Lda. 

Um toldo suporte 
publicitário na fachada das 
instalações 

Rua D. Horácio Coelho 
Cristino, Lt. 6, Lj. 4, 
freguesia de Leiria 

Ent. 
2006/30522 

Óptica Central de Leiria, 
Lda. 

Anúncio luminoso 
monoface na fachada 

Centro Comercial Maringá, 
Lj. 56, r/c (exterior), Leiria 

Ent. 
2007/29930 

Solar do Liz – Restaurante 
Unipessoal, Lda. 

Toldos com publicidade 
com os dizeres “O Solar 
Rosa do Liz – 
Restaurante” 

Largo D. Manuel de 
Aguiar, nº 15, Leiria 

Ent. 
2004/19579 

Laurinda dos Santos 
Cardoso Prino 

Duas sequências de letras 
autocolantes, com os 
dizeres “Laurinda 

Av. D. João III, Shopping 
2000, Leiria 

Ent. 
2003/35297 

Fernando Manuel 
Rodrigues dos Santos 

Unipessoal, Lda. 

Um toldo Pr. Rodrigues Lobo, nº 53, 
Leiria 

Ent. 
2008/7339 

Polisguida – Mediação 
Imobiliária Unipessoal, 

Lda. 

Um autocolante no vidro 
do estabelecimento com 
as dimensões de 
1,50X0.80m, com os 
dizeres “Polis Guida” 

Rua S. Francisco, nº 48, 
Leiria 

Ent. 
2008/11298 

11-88 – Contabilidade, 
Lda. 

Placa publicitária com as 
dimensões de 

Rua Paulo VI, Lj. 5, Bl. A,  
Leiria 



1405 (36)  
 

CMLeiria/Acta n.º 19, de 2010.08.10 

Im-DA-15-09_A0 

 

3,10mX0,70m com os 
dizeres “11-88 
Contabilidade, Lda.”, na 
fachada do 
estabelecimento 

Ent. 
2008/15829 

Primesonic, Comércio e 
Equipamentos de 
Escritórios, Lda. 

Painel luminoso monoface, 
com as dimensões de 
9,00mX0,60m, com os 
dizeres “Primesonic”, na 
fachada do 
estabelecimento 

Quinta da Gordalina, Lt. 
13, Lj. C, freguesia de 
Marrazes 

Ent. 
2008/13173 

Pampirices Comércio e 
Serviços Unipessoal, Lda. 

Duas placas metálicas 
com os dizeres “Kritério” 

Rua S. Francisco, nº 34, 
freguesia de Leiria 

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

manifestar a intenção de ordenar a remoção da publicidade e respectivos suportes 

supra mencionados, em cumprimento dos n.ºs 2 e 3, do artigo 21.º do Regulamento da 

Publicidade do Município de Leiria, uma vez que os mesmos estão afixados e não se 

encontram licenciados.  

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

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

pagamento de todas as despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4, 5 e 6 do mesmo 

artigo. 

Mais deliberou  notificar aos requerentes o teor da presente deliberação, nos 

termos e para os efeitos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

7.4. Remoção de publicidade (decisão final) 

DLB N.º 1188/10  | No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal a 

manifestar intenção de ordenar a remoção de publicidade afixada sem prévio 

licenciamento, foi o responsável pela mesma publicidade notificado do teor dessa 

deliberação para exercer o direito de audição, nos termos dos artigo 100.º e 101.º do 

Código de Procedimento Administrativo. Não tendo exercido esse direito de audição, é 

de novo presente o processo a seguir indicado, propondo-se que a Câmara Municipal, 

ao abrigo do disposto no artigo 21.º, n.º 2, alínea. a), e nos n.ºs 3, 4, 5 e 6 do 

Regulamento da Publicidade do Município de Leiria, delibere ordenar a remoção da 

publicidade afixada sem prévio licenciamento, pelos mesmos motivos constantes da 

deliberação anterior: 

Registo  Entidade 
responsá
vel 

Delib. 
da int. 
de 
remoçã
o (data) 

Data de 
visita ao 
local 

Tipo de 
Publicidade 

Localizaçã
o da 

Publicidad
e 

Observ.  

Ent. 
2006/313
98 

Viagens 
El Corte 
Inglês, S 
A 

2009/09
/15 

2009/07/
10 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Um reclame 
luminoso 
monoface, 
com as 
dimensões de 

Rua 
Machado 
Santos, 31, 
R/c, Leiria 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
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3,85mX0,5m ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 19684, 
de 2009/10/22. 

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

ordenar a remoção da publicidade e respectivo suporte supra mencionado, no prazo de 

oito dias, em cumprimento do artigo 21.º, n.º 2, alínea a) e 3 do Regulamento da 

Publicidade do Município de Leiria, pelos mesmos motivos constantes da anterior 

deliberação da intenção de ordenar a remoção, uma vez que se mantêm afixados sem 

prévio licenciamento. O não cumprimento dentro do prazo fixado, implicará que seja a 

Câmara a promover a remoção dos mesmos, sendo o infractor responsável pelo 

pagamento de todas as despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4, 5 e 6 do citado 

artigo 21.º, do mesmo Regulamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

7.5. Publicidade – Extinção de procedimento por inu tilidade superveniente da 

decisão de remoção   

DLB N.º 1189/10 |  Foi o processo infra mencionado submetido à reunião da Câmara 

Municipal para ser deliberado manifestar intenção de ordenar a remoção da publicidade 

afixada sem licenciamento. No entanto o mesmo não seguiu os procedimentos 

previstos no RMP, conforme motivo abaixo indicado. 

Assim, propõe-se que a Câmara altere a sua intenção de ordenar a remoção por 

inutilidade do acto, por força do artigo 112.º, n.º 1 do Código do Procedimento 

Administrativo, e considere extinto o processo abaixo indicado, uma vez que o objecto 

da decisão de remoção se tornou inútil: 

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

declarar extinto o processo supra referido ao abrigo do disposto do n.º 1 do artigo 112.º 

do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que o objecto da decisão de 

remoção se tornou inútil. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

7.6. Horário de funcionamento – A Rocha Restaurante  Bar 

DLB N.º 1190/10 | Presente o requerimento de SÉRGIO PEREIRA DÂMASO, na 

qualidade de representante legal da firma “A Rocha Restaurante Bar, Lda.”, com sede 

na Rotunda da Rocha, Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, a solicitar a 

substituição do mapa de horário, que já possui das 6 horas às 2 horas, para poder 

passar a praticar o horário das 6 horas às 6 horas do dia seguinte, todos os dias da 

semana.  

Registo  Entidade 
Responsável 

Deliberação da 
intenção de 

Remoção (Data) 

Observ.  

Ent. 
2003/21466 

Álvaro & Filhos, Lda. 2009/04/28 Foram emitidos os alvarás de 
publicidade nºs 112/09 e 113/09. 
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Foi deliberado na reunião da Câmara Municipal realizada em 2009/06/23, 

indeferir o pedido de alargamento de horário de funcionamento a título excepcional do 

estabelecimento destinado a apoio e equipamento de praia com restauração e bebidas, 

sito na morada supra, para praticar o horário das 6 horas às 6 horas, todos os dias da 

semana, uma vez que foram solicitados pareceres à Freguesia de Coimbrão e à GNR 

de Monte Redondo, tendo as mesmas manifestado reservas quanto aos problemas 

causados durante o verão com os ruídos (música) produzidos.  

Deste modo, o proprietário do estabelecimento voltou a formular novo pedido, 

onde reafirma o interesse do alargamento do horário para funcionamento permanente, 

alegando que o estabelecimento se situa fora de zona habitacional, onde se realizam 

concursos de pesca desportiva, é considerado apoio de praia, sendo também uma mais 

valia em acessos sanitários.  

Foram solicitados novos pareceres à Junta de Freguesia de Coimbrão e à GNR 

– Posto Territorial de Monte Redondo. Aquelas entidades emitiram os seus pareceres, 

os quais foram registados com os nºs ENT. 670/10 e ENT. 1322/10, onde confirmaram 

os anteriores pareceres emitidos.  

Assim propõe-se o indeferimento do pedido, dispensando a audiência do 

interessado, ao abrigo do disposto no art. 103º, nº 2, al. a) do Código do Procedimento 

Administrativo, por este já se ter pronunciado no processo, conforme carta com o 

registo ENT. 22683/09. 

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

indeferir o pedido de alargamento do horário de funcionamento, a título excepcional, 

das 6 horas até às 6 horas, todos os dias da semana do estabelecimento destinado a 

apoio e equipamento de praia com restauração e bebidas, denominado “A Rocha 

Restaurante Bar, Lda.”, por terem sido reafirmados os mesmos motivos expostos na 

deliberação da reunião de Câmara Municipal de 2009/06/23, conforme pareceres da 

Freguesia de Coimbrão e da GNR – Posto Territorial de Monte Redondo.  

Mais deliberou  dispensar a audiência do interessado, ao abrigo do disposto no 

artigo 103.º, n.º 2, alínea a) do Código do Procedimento Administrativo, por este já se 

ter pronunciado no processo anterior, conforme carta com o registo ENT. 22683/09. 

A Presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

7.7. Ratificação de despacho – Venda ambulante na P raia do Pedrógão – Época 

balnear 2010  

DLB N.º 1191/10 | Presente informação do Sector de Licenciamentos Diversos com o 

seguinte teor: “sendo a Praia do Pedrógão a única estância balnear do concelho de 

Leiria, tem merecido por parte desta Câmara Municipal, uma constante preocupação 

em facultar, quer aos residentes, quer aos veraneantes sazonais, melhores condições 

de vida e de bem-estar, incluindo uma oferta variada de bens e serviços. 
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 Na ausência de Regulamento da Ocupação de Espaços do Domínio Público 

Municipal, que enquadrasse a possibilidade de, nos arruamentos da localidade, ser 

permitida a venda de frutos secos, bolos e outros artigos regionais, bem como 

artesanato e com o objectivo de dinamizar a vida local, propõe-se autorizar, durante os 

meses de Julho e Agosto do corrente ano, o exercício da actividade de venda 

ambulante daqueles artigos, sendo, aliás, prática seguida há já vários anos por 

vendedores devidamente autorizados por este Município, devendo todavia o assunto 

ser objecto de deliberação de Câmara.” 

Assim, submeteu-se a despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal para 

autorizar os vendedores ambulantes mencionados no mapa infra, a fim de poderem 

exercer a actividade nos locais nele mencionados, durante os meses de Julho e Agosto 

do corrente ano, mediante a cobrança da taxa de terrado fora de edifícios, prevista no 

artigo 58.º, n.º 3, alínea b) da Tabela de Taxas do Município de Leiria:  

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

autorizar os vendedores ambulantes mencionados no mapa supra, a fim de poderem 

exercer a actividade nos locais nele mencionados, durante os meses de Julho e Agosto 

do corrente ano, mediante a cobrança da taxa de terrado fora de edifícios, prevista no 

artigo 58.º, n.º 3, alínea b) da Tabela de Taxas do Município de Leiria, dispensando-se 

a audiência de interessados ao abrigo do artigo 103.º, n.º 1, alínea a), do Código do 

Procedimento Administrativo, por ser urgente a tomada de decisão. 

NOME DO VENDEDOR MORADA Nº FISCAL  CARTÃO Nº  ARTIGO 

VENDA 

FRENTE LOCAL 

DE 

VENDA 

Maria Helena Cunca 

Soares 

Rua do Arieiro, nº 21  - Tentúgal       -    

Reg.2199/10 

146139097 1173 Doces 

Regionais 

4 metros Junto 

Parque 

Campismo 

Orlandino Roque Dalot Rua Principal, 529 - Fontainhas – 

Coimbrão   Reg.11394/10 

188635467 1050 Farturas e 

Pipocas 

Roulote Rotunda 

Sul 

José Paula Gaspar Rua da Janegra, 244 – Coimbrão         

- Reg.8208/10 

115238506 550 Frutos Secos Roulote Rotunda 

Sul 

Maria Stélia Laranjo 

Marques 

Rua Quinta Areia, 55 - Vieira de Leiria     

Reg.9488/10 

105188611 67 Castanhas 2 metros Rotunda 

Sul 

Maria da Encarnação 

Duarte da Fonseca 

Rua 15 de Dezembro, 97 - Barreiros – 

Amor   Reg.9695/10 

115319352 868 Frutos Secos 3 metros Junto ao 

Posto 

Médico 

José Elísio Carvalho 

Ferreira 

Rua Principal, 47 - Casal da Clara – 

Guia    Reg.2666/10 

138951349 443 Frutos Secos 3 metros Junto à 

Capela 

Maria Emília Ramos 

Pedrosa 

Rua Alminhas, 4 - Castanheiro - Mata 

Mourisca – Pombal  Reg.1838/10 

147281318 444 Frutos Secos 3 metros Junto à 

Capela 

Carla Maria Magalhães 

António 

Urb. Fonte Nova - Rua da Feira, Lt B - 

3-1º Dto – Pombal - Reg.12504/10 

177734744   Bijutaria 2 metros Junto à 

Capela 

Lígia Maria Vieira Rua Sto António, Lote 20 - 2º A – 

Pousos Reg.8717/10 

187267995 887 Livros usados e 

velharias 

2 metros Junto à 

Capela 

Américo Fernandes 

Francisco 

Rua Alminhas, 4 - Castanheiro - Mata 

Mourisca – Pombal - Reg.1839/10 

147281326 1178 Frutos Secos 2 metros Casal 

Ventoso 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

7.8. Mercado de venda por grosso do Falcão Hortofru tícola – Atribuição de lugar 

de venda  

DLB N.º 1192/10 | Presente o requerimento de ALCIDES PEREIRA BERNARDES, a 

solicitar a atribuição de lugar cativo com uma viatura ligeira até 14 m2, para venda de 

produtos hortofrutícolas, que se encontra vago, no Mercado de Venda por Grosso do 

Falcão Hortofrutícola. 

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

atribuir o direito de ocupação do lugar cativo com uma viatura ligeira até 14 m2, a 

Alcides Pereira Bernardes, uma vez que a requerente reúne os requisitos expressos no 

art. 13.º do Regulamento do Mercado Falcão, na alteração aprovada pela Assembleia 

Municipal em 2003/04/17.  

A atribuição do lugar de venda é franca, não sujeitando o vendedor a qualquer 

outro pagamento para além da respectiva taxa mensal de ocupação, conforme foi 

aprovado pela Assembleia Municipal em sessão realizada em 23/02/2007, na alteração 

temporária do artigo 15.º, n.º 1.2 e 1.3 do regulamento do referido mercado, publicitada 

pelo edital n.º 47/2007, de 5 de Março. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

7.9. Mercado de venda por grosso do Falcão Têxteis,  Calçado e Outros – 

desistência de Lugar de Venda nº 141  

DLB N.º 1193/10 Presente o requerimento de ALBANO ANTÓNIO RAMOS, residente 

na Rua 7 de Abril, Alvados, Porto de Mós, a solicitar a desistência do lugar cativo que 

ocupava no Mercado de Venda por Grosso do Falcão de Têxteis, Calçado e outros, 

com o n.º 141. 

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

deferir o pedido de desistência de Albano António Ramos, no entanto fica condicionado 

ao pagamento da taxa de ocupação de terrado do mês de Junho do corrente ano, por 

esta se ter vencido a 8 desse mês e o pedido de desistência ter sido recepcionado 

apenas em 2010/06/28. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

7.10. Mercado de venda por grosso do Falcão Têxteis , Calçado e Outros – 

Desistência de lugar de venda n.º 140  

DLB N.º 1194/10 Presente o requerimento de JOSÉ FERREIRA LADEIRO, residente 

na Rua Pia Franceses Carrasco, Alvados, Porto de Mós, solicitar a desistência do lugar 

cativo que ocupava no Mercado de Venda por Grosso do Falcão de Têxteis, Calçado e 

outros, com o n.º 140. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou  por unanimidade  

deferir o pedido de desistência de José Ferreira Ladeiro, com efeitos reportados à data 

da entrada efectiva do requerimento em 2010/06/22, uma vez que o mesmo já efectuou 

o pagamento da taxa mensal de ocupação do lugar referente ao mês de Junho, 

revogando o contrato por acordo.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

Ponto oito 
��������  DIV IS ÃO DE MOBIL ID ADE E TR ÂNSI TO 

 

Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão de mobilidade e 

trânsito 

8.1. Alterações ao trânsito decorrentes de pedidos de licenciamento de realização 

de espectáculos desportivos e divertimentos público s ao ar livre 

DLB N.º 1195/10  | Presentes, pelo Senhor Vereador António Martinho, os pedidos de 

licenciamento de realização de espectáculos desportivos e divertimentos públicos ao ar 

livre descritos na tabela seguinte, tendo sido, no decorrer dos processos relativos ao 

licenciamento ou autorização de espectáculos de natureza desportiva para provas ou 

passeios, solicitados os pareceres necessários, cumprindo-se o disposto no n.º 2 do 

artigo 31 do Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de Dezembro: 

Entidade  Actividade  Registos 
Entrada 

Pareceres  Data / 
Horário 

Freguesias  Alterações ao 
Trânsito 

Confraria 
de Nossa 
Senhora da 
Encarnação 

Procissão 
inserida na 
Festa em 
Honra da 
Nossa 
Senhora da 
Encarnação 

Entrada 
13355/2010 

PSP – 
Entrada 
14683/2010  

 

 

15 de 
Agosto 

22h às 
22h30m 

Leiria Corte no Largo 
da Infantaria  7, 
Rua Nossa 
Senhora da 
Encarnação e 
estrada de 
acesso ao 
Santuário (Leiria) 

Fábrica da 
Igreja 
Paroquial 
do 
Coimbrão 

Festa em 
Honra do 
Senhor dos 
Aflitos 

Entrada 
14332/2010 

GNR – 
Entrada 
15414/2010 

20 a 22 
de 
Agosto 

8h às 
02h 

Coimbrão Rua Capitão 
Silva Mendes 
(Praia do 
Pedrógão) com 
desvio 
alternativo 

Fábrica da 
Igreja 
Paroquial 
de Santa 
Catarina da 
Serra 

Festa do 
Sagrado 
Coração de 
Jesus 

Entrada 
14334/2010 

GNR – 
Entrada 
15412/2010 

14 a 16 
de 
Agosto 

8h às 
03h 

Santa 
Catarina da 
Serra 

Rua de Santa 
Catarina com 
desvio 
alternativo 

Fábrica da 
Igreja 
Paroquial 
da 
Parceiros 

Procissões 
de Velas 
inseridas na 
Festa em 
Honra de 
Nossa 
Senhora do 
Rosário  

Entrada 
14458/2010 

PSP – 
Entrada 
15751/2010 

15 de 
Agosto 

15h30m 
às 
16h30m 

16 de 
Agosto 
21h às 

Parceiros Trânsito 
condicionado na 
Rua Principal 

(Estrada de 
Parceiros/Brogal)  
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22h 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, e considerando que o n.º 1 

do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a utilização da via pública para a 

realização de actividades de carácter desportivo, festivo ou outras que possam afectar 

o trânsito normal só é permitida desde que autorizada pelas entidades competentes e 

que se entende por entidade gestora das vias em causa a câmara municipal, de acordo 

com o estipulado no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, deliberou por  

unanimidade  autorizar as alterações ao trânsito. 

Mais deliberou  que os serviços devem dar conhecimento, às forças de 

segurança, à Rodoviária do Tejo, aos taxistas, entidade coordenadora de emergência 

médica e empresas concessionárias de serviços públicos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

8.2. Alterações ao trânsito decorrentes de pedidos de licenciamento de realização 

de espectáculos desportivos e divertimentos público s ao ar livre. Ratificação 

dos despachos do Senhor Presidente 

DLB N.º 1196/10  | Presentes, pelo Senhor Vereador António Martinho, os pedidos de 

licenciamento de realização de espectáculos desportivos e divertimentos públicos ao ar 

livre descritos na tabela seguinte, tendo sido, no decorrer do processo relativo ao 

licenciamento ou autorização de espectáculos de natureza desportiva para provas ou 

passeios, solicitados os pareceres necessários, cumprindo-se o disposto no n.º 2 do 

artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de Dezembro: 

Entidade  Actividade  Registos 

Entrada 

Pareceres  Data de 

despacho 

do Sr. 

Presidente 

Data / 

Horário 

Freguesias  Alterações ao 

Trânsito 

Paróquia de 

Marrazes 

Procissões 

inseridas 

na Festa 

em Honra 

de São 

Tiago 

Entrada 

10876/2010 

PSP – 

Entfe.5464/2010 

21 de 

Julho 

24 de 

Julho 

 

21h30m 

às 23h 

25 de 

Julho 

 

16h às 

17h 

Marrazes Corte na 

Estrada de 

Santiago e 

Professor 

Portela com 

desvio 

alternativo 

 

Corte na Rua 

Padre Manuel 

da Silva e 

Estrada de 

Santiago 

Fábrica da 

Igreja 

Paroquial de 

Festa em 

Honra do 

Senhor dos 

Entrada 

12928/2010 

GNR – Entrada 

15073/2010 

21 de 

Julho 

30 de 

Julho a 

2 de 

Arrabal Corte na Rua 

Senhor dos 

Aflitos com 
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Arrabal Aflitos Agosto 

 

00h às 

24h 

desvio 

alternativo 

 

(Soutocico) 

Fábrica da 

Igreja 

Paroquial dos 

Milagres 

Festa em 

Honra de 

Santo 

António 

Entrada 

13889/2010 

GNR – Entrada 

15415/2010 

20 de 

Julho 

30 de 

Julho a 

2 de 

Agosto 

 

8h às 

02h 

Milagres Corte da Rua 

de Santo 

António com 

desvio 

alternativo 

 

(Casal da 

Quinta) 

Fábrica da 

Igreja 

Paroquial da 

Caranguejeira 

Festa em 

Honra de 

Nossa 

Senhora de 

Lurdes e 

São João 

Evangelista 

Entrada 

14249/2010 

GNR – Entrada 

15413/2010 

21 de 

Julho 

6, 8 e 9 

de 

Agosto 

8h às 

24h 

 

7 de 

Agosto 

8h às 

02h 

Caranguejeira Corte da Rua 

de Fátima com 

desvio 

alternativo 

 

(Caldelas) 

Grupo 

Desportivo, 

Recreativo e 

Cultural 

Unidos de 

Casal dos 

Claros e 

Coucinheira 

Festa Anual 

do Grupo 

Desportivo 

Recreativo 

e Cultural 

Unidos de 

Casal dos 

Claros e 

Coucinheira 

Entrada 

14315/2010 

GNR – Entrada 

15958/2010 

30 de 

Julho 

6 a 8 de 

Agosto 

 

9h às 

02h 

Amor Corte da Rua 

Central com 

desvio 

alternativo 

 

 

 

(Casal dos 

Claros) 

Fábrica da 

Igreja 

Paroquial de 

Monte 

Redondo 

Festa em 

Honra de 

Nossa 

Senhora da 

Boa 

Viagem 

Entrada 

14819/2010 

GNR – Entrada 

16138/2010 

2 de 

Agosto 

6 a 9 de 

Agosto 

 

20h às 

03h 

Monte 

Redondo 

Corte da Rua 

da Capela com 

desvio 

alternativo  

 

(Grou) 

Fábrica da 

Igreja 

Paroquial da 

Bidoeira de 

Cima 

Festa em 

Honra de 

Nossa 

Senhora de 

Fátima 

Entrada 

15701/2010 

GNR – 

Entfe.5668/2010 

30 de 

Julho 

6 a 9 de 

Agosto 

 

9h às 

24h 

Bidoeira de 

Cima 

Corte da Rua 

Outeiro da 

Fonte, Rua dos 

Gagos, Rua da 

Lameira, Rua 

do 

Passadourinho, 

Rua de Feteira 

com desvios 
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alternativos 

(Bidoeira de 

Baixo) 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar as propostas para a 

reunião de Câmara anterior à realização das iniciativas, o Senhor Presidente da 

Câmara, após analisar o assunto, concedeu os despachos de autorização das 

alterações ao trânsito supra mencionados, a serem ratificados em reunião de Câmara, 

nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por   unanimidade  ratificar 

os despachos do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

8.3. Alterações ao trânsito na Rua Roberto Ivens e Rua Carolina Ferreira Ribeiro. 

Ratificação de despacho do Senhor Presidente (Int.8 725/2010) 

DLB N.º 1197/10 |  No âmbito dos trabalhos de desmontagem da casa pré fabricada sita 

no Moinho do Papel, foi necessário encerrar ao trânsito a Rua Roberto Ivens e Rua 

Carolina Ferreira Ribeiro, no dia 26 de Julho, entre as 9h30m e as 11h30m. 

Considerando que as alterações ao trânsito só são permitidas desde que 

autorizada pelas entidades competentes e que se entende por entidade gestora da via 

a Câmara Municipal, de acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei 

n.º 44/2005. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior à intervenção, o Senhor Presidente da Câmara, após 

analisar o assunto, concedeu despacho de autorização das alterações ao trânsito, 

datado de 23 de Julho, a ser ratificado em reunião de Câmara, nos termos do n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

8.4. Planos de Sinalização Temporária. Ratificação dos despachos do Senhor 

Presidente 

DLB N.º 1198/10 |  Presente os pedidos de aprovação dos Projectos de Sinalização 

Temporária de várias entidades. 

Os projectos de sinalização temporária foram objecto de informações favoráveis 

dos serviços, dado que se verifica o cumprimento do disposto nos Decretos 

Regulamentares n.º 22-A/98, de 1 de Outubro e n.º 41/2002, de 20 de Agosto. 
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Entidade  Denominação 
/ Âmbito 

Registos 
Entrada 

Data de 
despacho 

do Sr. 
Presidente  

Data / 
Horário 

Freguesias  Alterações 
ao 

Trânsito 

NOVOPCA 
– 
Construtores 
Associados, 
S.A. 

Subconcessão 
Litoral Oeste 

 

 

PST.35.N 

Entrada 
14967/2010 

15 de 
Julho 

26 
Julho a 
18 de 
Outubro 

Parceiros Rua Álvaro 
Abranches 
de 
Noronha, 
via de 
ligação da 
Rotunda D. 
Dinis à 
Rotunda do 
“Leiria 
Shopping” 

 

(não há 
corte de 
trânsito) 

Subconcessão 
Litoral Oeste 

 

PST.34.N 

Entrada 
14968/2010 

Considerando que o n.º 1 do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a realização de 

obras nas vias públicas que possam afectar o trânsito normal só é permitida desde que 

autorizada pelas entidades competentes e que se entende por entidade gestora da via 

o Instituto de Estradas de Portugal ou a Câmara Municipal que detenha a respectiva 

jurisdição, de acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar as propostas para a 

reunião de Câmara anterior à realização das iniciativas, o Senhor Presidente da 

Câmara, após analisar os assuntos, concedeu os despachos de autorização das 

alterações ao trânsito supra mencionados, a serem ratificados em Reunião de Câmara, 

nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  ratificar 

os despachos do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

8.5. Aditamento à deliberação de 18.05.2010 - Apoio  à Festa em Honra de Nossa 

Senhora dos Aflitos, Praia do Pedrógão (ENT.2010/27 8) 

DLB N.º 1199/10 | Pelo Senhor Vereador foi presente o pedido de apoio remetido pela 

Comissão de Festas da Praia do Pedrógão (ENT.2010/278) para a realização da Festa 

em Honra de Nossa Senhora dos Aflitos na Praia do Pedrógão, a ter lugar de 20 a 22 

de Agosto de 2010. 

Considerando as alterações ao trânsito necessárias à realização da festividade, 

solicitou esta Comissão de Festas o empréstimo de barreiras e sinais de trânsito. 

Propôs o Senhor Vereador António Martinho que a Câmara Municipal apoiasse 

esta comissão de festas, em aditamento ao apoio já deliberado em 18 de Maio, no 
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empréstimo do material solicitado, designadamente através da cedência e transporte 

de 6 barreiras metálicas e dois sinais de desvio de trânsito, nos dias 19 e 23 de Agosto. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e, no uso da competência 

que lhe é conferida pela alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por  unanimidade  apoiar a Festa em Honra de Nossa Senhora 

dos Aflitos – Praia do Pedrógão de acordo com a proposta acima apresentada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

8.6. Aditamento à deliberação de 15.06.2010 -  pont o 9.1  - Projecto Condutor 

Sénior 

DLB N.º 1200/10 | Presente pelo Senhor Vereador António Martinho comunicação da 

Associação Zona Segura (AZS) a cancelar a realização do seminário ‘Condutor Sénior’ 

em Leiria, no âmbito do Projecto Condutor Sénior. 

Considerando que o Projecto Condutor Sénior foi um dos seleccionados no 

âmbito do concurso Prevenção e Segurança Rodoviária 2009, iniciativa do Governo 

Português, contribuindo desta forma para a consecução dos objectivos definidos no 

âmbito da Estratégia Nacional para a Segurança Rodoviária (2008-2015).  

Considerando que foi promovido e é apoiado pelo Ministério da Administração 

Interna, pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e pelo Instituto de Seguros 

de Portugal.  

Considerando que o projecto consiste na realização de 50 seminários gratuitos, 

para participantes com idade superior ou igual a 60 anos, com o objecto de 

actualização e conhecimento das limitações decorrentes da idade e definição de 

estratégias que permitam uma condução com qualidade e segurança. 

Considerando que foi solicitado pela Associação Zona Segura (AZS), a esta 

Câmara Municipal, apoio para a realização de um seminário em Leiria, constituindo-se, 

desta forma, a CML, como parceira do projecto. 

A Câmara Municipal deliberou, na reunião de Câmara de 2010.06.15, apoiar a 

AZS na realização do seminário a decorrer no mês de Julho do corrente. 

A 2010.06.25 (ENTFE 2010/4887), a AZS cancelou a realização do seminário 

por indisponibilidade dos formadores e não manifestou, em contactos posteriores, 

interesse em definir nova data. O Sr. Vereador António Martinho manifestou o seu 

desagrado pela forma como a AZS conduziu o encerramento deste processo. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

8.7. Rede para a Promoção das Cidades Médias da Uni ão Europeia - Rede 

CIUMED - Proposta de adesão 
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DLB N.º 1201/10 | Presente pelo Senhor Vereador António Martinho proposta de 

adesão à Rede para a Promoção das Cidades Médias da União Europeia - Rede 

CIUMED. 

I. Origem 

A Rede CIUMED resulta do alargamento do âmbito territorial da “Rede para a 

Promoção das Cidades Médias do Sudoeste Europeu” a todas as cidades médias da 

UE. 

A Rede para a Promoção das Cidades Médias do Sudoeste Europeu foi criada 

no âmbito do projecto CIUMED, que decorreu entre Janeiro de 2003 e Novembro de 

2005, financiado pelo programa comunitário INTERREG IIIB SUDOE. 

Podiam inicialmente aderir as cidades médias (mais de 20 mil habitantes e 

menos de 150 mil habitantes) do sudoeste europeu – Portugal, Espanha e França - e 

demais entidades que se identificassem e pudessem contribuir para os objectivos 

traçados para a Rede. 

No entanto, em 2006, o âmbito territorial da Rede CIUMED foi alargado às 

cidades médias de todos os países da União Europeia, e a sua denominação 

modificada para “Rede para a Promoção das Cidades Médias da União Europeia”. 

II. Objectivos 

A rede tem por objectivos: 

o Fomentar o intercâmbio de informação e a reflexão sobre a gestão urbana 

praticada pelas cidades da rede, com o objectivo de favorecer a difusão de 

experiências que possam contribuir para que as cidades sejam mais dinâmicas, 

atractivas e competitivas.  

o Fomentar a elaboração de propostas de candidaturas a financiamento comunitário 

de projectos que concorram para alcançar os objectivos da rede CIUMED, 

assegurando para o efeito o correspondente apoio técnico especializado.  

o Promover a realização de estudos e outras iniciativas susceptíveis de servir de 

referência à execução de políticas de desenvolvimento sustentável nas cidades da 

rede CIUMED e ao aumento de colaborações entre elas  

o Cooperar com entidades públicas internacionais nas políticas comunitárias.  

o Organizar um Congresso anual.  

III. Direcção  

Na assembleia de sócios realizada em Santander no dia 21 de Abril de 2008 foi eleita a 

nova direcção da Rede CIUMED cuja presidência é agora assumida pela Câmara 

Municipal de Vila Real de Santo António. 

Presidente 

Câmara Municipal de Vila Real de Santo António 

Representante: Luís Gomes 

Vogais 
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“Huelva Impulsa” – Ayuntamiento de Huelva 

Representante: Lola Hernández 

Instituto de Estudos Regionais e Urbanos 

Representante: Henrique Albergaria 

Conselleria de Territori i Habitatge – Generalitat Valenciana 

Representante: Inés Manuz 

IV. Estatutos 

Título I 

Denominação, âmbito territorial, domicílio e fins 

(...) 

Artigo 4.º 

Objecto social 

São fins da Rede CIUMED: 

o Promover na União Europeia um sistema policêntrico e equilibrado de cidades 

capaz de transmitir a todos os municípios os impulsos de desenvolvimento 

económico e o bem-estar social. 

o Desenvolver um quadro de cooperação permanente entre as cidades médias 

através do intercâmbio de experiências e a implementação de acções territoriais 

comuns. 

o Desenvolver as sinergias urbano-rural para reforçar a coesão territorial. 

o Influenciar a tomada de decisões a nível europeu, nacional e regional, para 

impulsionar uma política urbana baseada nas cidades médias como garantia de 

sustentabilidade do desenvolvimento e qualidade de vida dos cidadãos.   

Artigo 5.º  

Actividades 

Para a persecução dos seus fins, a Rede CIUMED deverá desenvolver as seguintes 

actividades: 

o Fomentar a partilha de informação e a reflexão sobre a gestão urbanística 

praticada pelas cidades da Rede tendo em vista favorecer a difusão das 

experiências capazes de contribuir para que as cidades se tornem mais dinâmicas, 

atractivas e competitivas. 

o Desenvolver projectos colectivos que contribuam para o reforço da rede e para um 

modelo territorial mais coerente e inter-relacionado das cidades médias da União 

Europeia.  

o Promover a realização de estudos e outras iniciativas susceptíveis de servir de 

referência à implementação de políticas de desenvolvimento sustentável nas 

cidades da Rede CIUMED e ao aprofundamento da colaboração entre elas. 

o Aceder a financiamento nacional e europeu com o objectivo de promover iniciativas 

de melhora da qualidade de vida nas cidades médias da União Europeia.   
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Título II 

Dos associados, seus direitos e obrigações   

Artigo 6.º 

Condições de adesão 

1. Podem ser membros da Rede CIUMED ..., cidades médias da União Europeia que 

se identificam a seguir ...  

2. Consideram-se cidades médias, para efeitos do número anterior, as cidades com 

mais de 20 mil habitantes e menos de 150 mil habitantes, localizadas nos países da 

União Europeia. 

3. Adesão à Rede será solicitada, por escrito, pela instituição candidata, e será 

submetida à aprovação da Comissão Directiva. 

4. ... 

Artigo 7.º 

Direitos dos associados 

São direitos dos associados e dos seus representantes: 

a) Participar e votar nas Assembleias-Gerais da associação. 

b) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais da associação. 

c) Participar nas actividades desenvolvidas pela associação. 

d) Conhecer a qualquer momento o estado das contas da associação, as 

actividades desenvolvidas e a composição dos órgãos sociais. 

Artigo 8.º 

Deveres dos associados 

São deveres dos associados e dos seus representantes: 

Cumprir e fazer cumprir os Estatutos, as decisões da Assembleia-Geral e da Comissão 

Directiva. 

a) Zelar pela observância dos objectivos e princípios da Rede. 

b) Participar nas actividades da associação. 

c) Pagar as quotas estabelecidas pela Assembleia-Geral. 

(...) 

Título III 

Dos órgãos sociais 

Artigo 10.º 

Órgãos sociais 

Os órgãos sociais da Rede CIUMED são os seguintes: 

a) Assembleia-Geral. 

b) Comissão Directiva. 

c) Secretaria Permanente. 

(...) 

Título IV 
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Do regime económico 

Artigo 22.º 

Património 

1. Constituirá património inicial da Rede CIUMED as quotas iniciais dos associados. 

2. Os recursos económicos da mesma resultarão de: 

a) Quotas sucessivas dos associados. 

b) Subvenções de qualquer organismo público ou contribuições e donativos de 

qualquer organismo privado que deseje contribuir para as actividades da 

associação. 

c) O produto de serviços prestados pela associação. 

d) Actividades destinadas a arrecadar receitas. 

V. Membros 

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA 
(Espanha) 
Internet: www.alcantarilla.es 
Telf.:(+34) 96 889 82 00  

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES (Portugal)  
Gabinete de apoio ao Presidente 
Internet: www.cm-guimaraes.pt 
Telf.: (+351) 253 421 200 - Fax: (+351) 253 515 
134  

AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE (Espanha) 
Internet: www.ayto-ayamonte.es/ 
Telf.: (+34) 95 947 03 42 – Fax: (+34) 95 947 13 
20 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHÃO (Portugal) 
Internet: www.cm-olhao.pt/ 
Telf.: (+351) 289 700 100 – Fax: (+351) 289 700 
111 

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS 
(Espanha) 
Internet: www.doshermanas.org 
Telf.: (+34) 95 491 95 61 - Fax: (+34) 95 491 95 
63 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 
Internet: www.cm-santarem.pt 
Telf.: (+351) 243 304 200 - Fax: (+351) 243 304 
299 

AYUNTAMIENTO DE HUELVA (Espanha) 
Patronato de Desarrollo Local: Huelva Impulsa   
Internet: 
www.ayuntamientohuelva.es/principal.html 
Telf.: (+34) 95 921 02 71 - Fax: (+34) 95 921 05 
22  

CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA (Portugal) 
Internet: www.cm-tavira.pt 
Telf.: (+351) 281320500 

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA 
(Espanha) 
Internet: www.torrelavega.es 
Telf.: (+34) 94 280 06 00 

CÂMARA MUNICIPAL DA TROFA (Portugal) 
Internet: www.mun-trofa.pt 
Telf.: (+351) 252 409 290 – Fax: (+351) 252 409 
299 

AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA (Espanha)  
Internet: ayto.torrevieja.infoville.net  
Telf.: (+34) 96 571 02 50 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL DE SANTO 
ANTÓNIO (Portugal) 
Gabinete de apoio ao Presidente 
Internet: www.cm-vrsa.pt 

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO (Portugal)  
Gabinete de apoio ao Presidente 
Internet: www.cm-aveiro.pt  
Telf.: (+351) 272 330 330 – Fax: (+351) 272 330 
324 

Consejería de Medio Ambiente y Ord. del Territorio 
Dirección General de Ordenación del Territorio y 
Costas 
Internet: www.carm.es 
Telf.: (+34) 96 836 23 70 - Fax: (+34) 96 836 23 93 

CÂMARA MUNICIPAL DE BEJA (Portugal)  
Internet: www.cm-beja.pt  
Telf.: (+351) 284 311 800 

CONSEJO DE CÁMARAS DE COMERCIO DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA (Espanha) 
Internet: www.camarascv.org 
Telf.: (+34) 96 315 58 70 - Fax: (+34) 96 391 26 85 

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO 
(Portugal)  
Gabinete de apoio ao Presidente 
Internet: www.cm-castelobranco.pt 
Telf.: (+351) 272 330 330 – Fax: (+351) 272 330 
324 

GENERALITAT VALENCIANA (Espanha) 
Conseilleria de Territorio y Vivienda. 
Dirección General de Planificación y Ordenación 
Territorial 
Internet: www.gva.es 
Telf.: (+34) 96 386 50 82 - Fax: (+34) 96 386 61 07 

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO (Portugal)  
Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento  
Internet: www.cm-faro.pt 

INSTITUTO DE ESTUDOS REGIONAIS E 
URBANOS (Portugal) 
Universidade de Coimbra 
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Telf.: (+351) 289 870 840 - Fax: (+351) 289 802 
326 

Internet: www.ieru.uc.pt 
Telf.: (+351) 239 820 533 - Fax: (+351) 239 820 
750 

Fonte: www.ciumed.org 

VI. Custos 

De acordo com informação prestada pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo 

António, actual presidente da Comissão Directiva da Rede: 

. Apesar de previsto na al. c), do art. 8º, dos estatutos da Rede, o pagamento 

de uma quota por parte dos membros, actualmente, esta não é cobrada.  

. Existe a intenção de alterar os estatutos para anulação da alínea acima 

referida. 

. Poderá haver encargos resultantes da organização de eventos (workshops, 

seminários) por parte do membro anfitrião (ex. workshop ‘A mobilidade nas 

cidades de médias’, realizado a 17.06.010 e promovido pela Câmara Municipal 

de Aveiro). 

 Leiria, 10 de Agosto de 2010. 

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

solicitar a adesão à Rede para a Promoção das Cidades Médias da União Europeia - 

Rede CIUMED à respectiva Comissão Directiva. Nos termos da alínea m), do n.º 2 do 

artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, esta decisão carece de aprovação da 

Assembleia Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

Ponto nove 
��������  DIV IS ÃO DO DE SPORTO  
 

9.1. Análise do assunto relacionado com a Divisão d o Desporto 

9.1.1. Programa de Apoio ao Associativismo Desporti vo - Época Desportiva 

2009/2010 

DLB N.º 1202/10  | No âmbito das candidaturas apresentadas pelos 

Clubes/Colectividades do concelho de Leiria aos apoios previstos no Programa de 

Apoio ao Associativismo Desportivo (P.A.A.D.) para a época desportiva de 2009/2010, 

propôs o Senhor Vereador António Martinho a atribuição dos seguintes apoios: 

Actividade Regular  

Nesta área de apoio consideram-se diversos factores de desenvolvimento desportivo: 

orgânica, quadros humanos, promoção, apetrechamento, formação, actividades, 

eventos desportivos: 

Clube/Colectividade  Freguesia  Verba Nº Contribuinte  

Associação Desportiva e Recreativa 
Barreiros 

Amor €6.039,00 500 788 030 

Grupo Desportivo Recreativo e Amor €1.665,00 501 404 686 



1421 (52)  
 

CMLeiria/Acta n.º 19, de 2010.08.10 

Im-DA-15-09_A0 

 

Cultural "Unidos" de Casal dos 
Claros e Coucinheira 

Centro Recreativo e Cultural 22 
Junho/ Amor a) 

Amor €375,00 501 225 447 

Clube Recreativo e Desportivo de 
Soutocico 

Arrabal €6.389,25 501 413 561 

Grupo Desportivo e Recreativo São 
Bento 

Arrabal €2.978,25 506 497 631 

Circulo Cultural Amigos do Vale Arrabal €375,00 504 145 282 

Casa do Povo do Arrabal  Arrabal €375,00 500 962 120 

Associação Recreativa Cultural e 
Desportiva de Alcogulhe 

Azóia  €375,00 501 427 929 

Grupo Alegre e Unido  Bajouca €12.092,25 500 870 918 

Arte - Associação Desportiva 
Recreativa e Cultural de Barosa  

Barosa €375,00 504 167 987 

Associação Literária Cultural e 
Recreativa do Picheleiro  

Barosa €375,00 501 916 237 

Clube de Atletismo da Barreira    Barreira €6.377,25 504 636 235 

Clube de Badminton de Leiria a) Barreira €6.504,00 507 392 442 

Centro de Convívio e Recreio do 
Telheiro 

Barreira €485,25 501 248 862 

BARDEC – Barreira Associação 
Recreio Desporto e Cultura a) 

Barreira €375,00 504 853 031 

Centro Cultural e Recreativo de 
Bidoeira de Baixo e Carriço  

Bidoeira €375,00 502 885 904  

Centro Cultural e Recreativo da 
Bidoeira de Cima  

Bidoeira €375,00 501 223 460 

Grupo Desportivo e Recreativo de 
Boavista a) 

Boavista €5.991,75 502 046 260 

Associação de Pais e Encarregados 
de Educação da E.B. 2, 3 Dr. 
Correia Alexandre 

Caranguejeira €2.117,25 503 615 234 

Associação de Caça e Pesca de 
Caranguejeira 

Caranguejeira €3.405,00 504 772 554 

União Desportiva da Caranguejeira Caranguejeira €7.950,00 500 814 740 

Grupo Desportivo Carreirense Carreira €1.081,50 501 618 724 

Associação de Caça e Pesca "Os 
Pampos" 

Carreira €375,00 506 158 373 

Clube "Os Democratas" Recreativo 
Outeirense 

Carvide €961,50 500 794 863 

Clube Recreativo de Carvide a) Carvide €375,00 501 755 276 

Centro Recreativo de Moinhos de 
Carvide a) 

Carvide €375,00 501 385 061 

União Desportiva e Recreativa do 
Coimbrão  

Coimbrão €6.190,50 501 079 084 

Associação Cultural e Desportiva 
Igreja Velha  

Colmeias €1.252,50 501 414 959 

Clube Recreativo e Cultural O 
Abelha 

Colmeias €4.072,50 501 290 885 

Associação Cultural e Recreativa de 
S. Mateus 

Colmeias €375,00 502 645 466 

Centro Popular de Cultura e Recreio 
das Cortes 

Cortes €375,00 501 504 788 

Grupo Desportivo e Recreativo de 
Famalicão a) 

Cortes €375,00 503 673 030 

Associação Solidariedade 
Académico de Leiria 

Leiria €11.470,50 501 195 890 

Associação Cultura e Juventude Leiria €6.078,75 503 382 493 

Associação Desportiva Cultural e Leiria €15.478,50 501 474 463 
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Recreativa do Bairro dos Anjos  

Ateneu Desportivo de Leiria  Leiria €11.180,25 501 138 846 

Centro Shotokan Karete-do de Leiria 
a) 

Leiria €2.502,00 501 743 260 

Centro Social e Paroquial Paulo VI Leiria €2.333,25 500 835 187 

Clube de Basquetebol de Leiria a) Leiria €3.573,00 502 207 884 

Clube de Judo Dragão Leiria €8.007,75 501 293 078 

Clube de Veteranos do Lis a) Leiria €3.993,00 502 640 618 

Clube Escola de Ténis de Leiria  Leiria €2.490,00 502 383 232 

Clube Orientação do Centro Leiria €12.652,50 504 964 801 

Grupo Desportivo Lispesca Leiria €1.299,00 501 639 250 

Hóquei Clube de Leiria a) Leiria €8.658,00 501 290 460 

Núcleo Sportinguista de Leiria a) Leiria €7.789,50 505 371 111 

Trampolins Clube de Leiria  Leiria €7.234,50 508 721 946 

União Desportiva de Leiria Leiria €10.972,50 500 291 985 

Clube Escalada de Leiria Leiria €375,00 504 877 135 

Associação Cultural e Recreativa de 
Maceirinha 

Maceira €6.284,25 501 749 365 

Associação Cultural e Recreativa do 
Arnal 

Maceira €7.872,00 501 195 513 

Centro Popular e Recreativo da 
Costa a) 

Maceira €1.230,75 501 751 297 

Centro Popular e Recreativo da 
Pocariça a) 

Maceira €2.229,00 501 643 966 

Núcleo Ornitológico Telheirense a) Maceira €847,50 507 355 440 

Sociedade Columbófila "Asas de 
Maceira Lis" a) 

Maceira €375,00 501 986 561 

Casa do Futebol Clube do Porto – 
Dragões de Leiria a) 

Marrazes €1.116,75 507 846 249 

Atlético Clube da Sismaria a) Marrazes €11.076,00 501 219 471  

Associação Recreativa e Desportiva 
de Outeiros da Gândara  

Marrazes €11.119,50 503 158 607 

CALIZ - Clube de Aeromodelismo 
do Liz  

Marrazes €1.133,25 508 103 665 

Cercilei - Cooperativa de Ensino e 
Reabilitação de Cidadãos 
Inadaptados de Leiria, C.R.L.  

Marrazes €829,50 500 594 147 

Clube Desportivo Campos do Lis  Marrazes €9.236,25 501 401 199 

Lis Tiger Club Marrazes €7.890,00 507 782 690 

Modelis Marrazes €5.628,00 502 550 570 

Sport Clube Leiria e Marrazes a) Marrazes €15.853,50 501 395 970 

Associação Cultural e Recreativa 
Serrada do Pinhal  

Marrazes €375,00 503 512 303 

Associação Desportiva Leirifoot a) Marrazes €375,00 508 664 381 

Aventura 100 Limites Marrazes €375,00 901 800 635 

Associação Nacional dos Coxos Marrazes €375,00 506 217 949 

Clube Recreativo e Cultural "Os 
Águias" a) 

Memória €4.873,50 501 649 255 

Associação Desportiva e Recreativa 
da Mata a) 

Milagres €1.329,75 501 328 432 

Grupo Cultural Desportivo das 
Figueiras a) 

Milagres €884,25 502 112 212 

Núcleo Desportos Motorizados de 
Leiria a) 

Milagres €375,00 501 794 484 

Centro Cultural e Recreativo de 
Segodim 

Monte Real €1.503,00 503 212 482 
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Grupo Desportivo de Monte Real Monte Real €3.183,00 500 894 574 

Sociedade Columbófila Granja 
Monte Real 

Monte Real  €375,00 503 082 120  

Motor Clube Monte Redondo Monte Redondo €5.127,00 501 763 236 

Grupo Desportivo e Recreativo 
Casal Novo 

Monte Redondo €1.808,25 502 743 697 

Grupo Desportivo de Santo Amaro Ortigosa €3.000,75 501 742 441 

Basket Clube do Lis Ortigosa €3.264,00 506 153 665 

Ribaliz Futebol Clube Ortigosa €375,00 501 776 192 

Grupo Desportivo e Recreativo de 
Parceiros a) 

Parceiros €4.035,00 501 258 620 

Bridge Clube de Leiria Parceiros €2.421,75 505 082 586 

Ciclo Clube de Parceiros Parceiros €375,00 506 020 495 

Ginásio Clube AcroTumb Leiria Pousos €3.657,00 508 275 369 

Associação Desportiva Amigos da 
Ribeira do Sirol 

Pousos €4.509,75 508 189 764 

Associação Desportiva Recreativa e 
Cultural Vidigalense 

Pousos €1.186,50 501 202 730 

Associação Recreativa Lugares 
Unidos a) 

Pousos €1.785,75 500 979 570 

Centro Internacional Ténis Leiria Pousos €14.685,00 503 393 380 

Grupo Recreativo Amigos da 
Juventude 

Pousos €4.521,75 500 825 254 

Grupo Recreativo Amigos da Paz Pousos €13.646,25 501 090 878 

Juventude Desportiva do Lis Pousos €14.977,50 501 665 072 

Juventude Vidigalense a) Pousos €17.279,25 503 116 220 

Núcleo Karaté Vidigalense Pousos €1.477,50 504 973 886 

União de Ciclismo de Leiria  Pousos €6.855,00 505 911 078 

Associação Recreativa Andrinense Pousos €375,00 501 133 275 

Clube Atlético de Regueira de 
Pontes a) 

Regueira de Pontes €2.338,50 501 477 136 

Clube Recreativo de Chãs Regueira de Pontes €1.152,00 501 763 333 

Grupo Desportivo e Recreativo de 
S. Guilherme 

Santa Catarina da 
Serra 

€1.041,00 501 755 284 

União Desportiva da Serra Santa Catarina da 
Serra 

€8.630,25 501 751 378 

Associação Cultural e Recreativa de 
S. Miguel a) 

Santa Catarina da 
Serra 

€375,00 503 516 740 

Associação Cultural e Desportiva de 
Santa Bárbara 

Souto da Carpalhosa €724,50 503 175 633 

Centro Cultural Desportivo e 
Recreativo da Arroteia a) 

Souto da Carpalhosa €375,00 503 643 807 

Associação Desportiva Cultural da 
Moita da Roda a) 

Souto da Carpalhosa €375,00 970 254 784 

Associação de Caça e Pesca Souto 
da Carpalhosa  

Souto da Carpalhosa €375,00 504 570 889 

Total: €414.759, 75  

O apoio a efectuar no valor de €414.759, 75, está em conformidade com as Opções do 

Plano para 2010, CAE 12115/040701 (2010-A-271 - Apoio ao funcionamento e 

actividades) e foi objecto de cabimento n.º 1503, de 09 de Abril de 2010.  

Nesta área de apoio, as verbas serão liquidadas por tranches mediante disponibilidade 

orçamental, de acordo com o seguinte:  

Até €500,00 – uma tranche; 

De €501,00 até €1.500,00 – duas tranches; 
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De €1.501,00 até €3.000,00 – três tranches; 

De €3.001,00 até €5.000,00 – quatro tranches; 

Superior a €5.000,00 – sete tranches. 

Gestão de Instalações / Aluguer Instalações Desport ivas  

Pretende-se nesta área apoiar os Clubes ao nível da gestão das instalações 

desportivas próprias, bem como no aluguer de outras infra-estruturas desportivas 

necessárias ao desenvolvimento das suas actividades federadas. 

Clube/Colectividade  Freguesia  Verba Nº Contribuinte  

Associação Desportiva e Recreativa 
Barreiros 

Amor €2.964,75 500 788 030 

Grupo Desportivo Recreativo e 
Cultural "Unidos" de Casal dos 
Claros e Coucinheira 

Amor €2.169,75 501 404 686 

Clube Recreativo e Desportivo de 
Soutocico 

Arrabal €492,00 501 413 561 

Grupo Alegre e Unido Bajouca €2.127,00 500 870 918 

Centro de Convívio e Recreio do 
Telheiro 

Barreira €1.099,50 501 248 862 

Grupo Desportivo e Recreativo de 
Boavista 

Boavista €2.182,50 502 046 260 

Associação de Caça e Pesca de 
Caranguejeira 

Caranguejeira €70,50 504 772 554 

União Desportiva da Caranguejeira Caranguejeira €3.750,00 500 814 740 

Clube "Os Democratas" Recreativo 
Outeirense 

Carvide €143,25 500 794 863 

União Desportiva e Recreativa do 
Coimbrão 

Coimbrão €462,75 501 079 084 

Associação Cultural e Desportiva 
Igreja Velha 

Colmeias €204,75 501 414 959 

Clube Recreativo e Cultural O 
Abelha 

Colmeias €283,50 501 290 885 

Clube Escola de Ténis de Leiria Leiria €750 502 383 232 

Associação Cultura e Juventude Leiria €258,75 503 382 493 

Associação Solidariedade 
Académico de Leiria 

Leiria €2.160,00 501 195 890 

Associação Desportiva Cultural e 
Recreativa do Bairro dos Anjos 

Leiria €200,25 501 474 463 

Núcleo Sportinguista de Leiria Leiria €42.75 505 371 111 

União Desportiva de Leiria Leiria €4.878,00 500 291 985 

Associação Cultural e Recreativa do 
Arnal 

Maceira €1.368,00 501 195 513 

Associação Cultural e Recreativa de 
Maceirinha 

Maceira €4.278,75 501 749 365 

Centro Popular e Recreativo da 
Pocariça 

Maceira €3.117,00 501 643 966 

Atlético Clube da Sismaria Marrazes €990,00 501 219 471 

Associação Recreativa e Desportiva 
de Outeiros da Gândara 

Marrazes €3.756,75 503 158 607 

Clube Desportivo Campos do Lis Marrazes €750,00 501 401 199 

Lis Tiger Club Marrazes €405,00 507 782 690 

Modelis Marrazes €233,25 502 550 570 

Sport Clube Leiria e Marrazes Marrazes €3.750,00 501 395 970 

Associação Desportiva e Recreativa 
da Mata 

Milagres €1.632,00 501 328 432 

Grupo Cultural Desportivo das Milagres €105,75 502 112 212 
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Figueiras 

Grupo Desportivo de Monte Real Monte Real €361,50 500 894 574 

Centro Cultural e Recreativo de 
Segodim 

Monte Real €255,75 503 212 482 

Motor Clube Monte Redondo Monte Redondo €1.812,00 501 763 236 

Grupo Desportivo e Recreativo 
Casal Novo 

Monte Redondo €478.50 502 743 697 

Grupo Desportivo de Santo Amaro Ortigosa €1.543,50 501 742 441 

Grupo Desportivo e Recreativo de 
Parceiros 

Parceiros €1.442,25 501 258 620 

Bridge Clube de Leiria Parceiros €118,50 505 082 586 

Ginásio Clube AcroTumb Leiria Pousos €1.007,25 508 275 369 

Associação Desportiva Recreativa e 
Cultural Vidigalense 

Pousos €324,75 501 202 730 

Associação Recreativa Lugares 
Unidos 

Pousos €219,75 500 979 570 

Centro Internacional Ténis Leiria Pousos €750,00 503 393 380 

Grupo Recreativo Amigos da Paz Pousos €2.850,75 501 090 878 

Juventude Desportiva do Lis Pousos €3.750,00 501 665 072 

Núcleo Karaté Vidigalense Pousos €1.237,50 504 973 886 

Clube Atlético de Regueira de 
Pontes 

Regueira de Pontes €441,00 501 477 136 

Grupo Desportivo e Recreativo de 
S. Guilherme 

Santa Catarina da 
Serra 

€56,25 501 755 284 

União Desportiva da Serra Santa Catarina da 
Serra 

€2.694,75 501 751 378 

Associação Cultural e Desportiva de 
Santa Bárbara 

Souto da Carpalhosa €430,50 503 175 633 

Total: €64.401, 00  

O apoio a efectuar no valor de €64.401, 00, está em conformidade com as Opções do 

Plano para 2010, CAE 12115/040701 (2010-A-271 - Apoio ao funcionamento e 

actividades) e foi objecto de cabimento n.º 1504, de 09 de Abril de 2010.  

Nesta área de apoio, as verbas serão liquidadas por tranches mediante disponibilidade 

orçamental, de acordo com o seguinte:  

Até €1.250,00 – uma tranche; 

De €1.251,00 a €3.000,00 – duas tranches; 

De €3.001,00 a €6.000,00 – três tranches; 

Superior a €6.000,00 – sete tranches. 

Aquisição de Viaturas  

Pretende-se nesta área apoiar os Clubes para aquisição de viaturas para transporte de 

atletas. 

Face às 16 candidaturas apresentadas e após consulta do histórico dos apoios nesta 

área, consideram-se apenas os pedidos que não foram alvo de apoio anteriormente. 

Clube/Colectividade  Freguesia  Verba Nº Contribuinte  

Grupo Cultural Desportivo das 
Figueiras 

Milagres €2.500,00 502 112 212 

Grupo Desportivo de Santo Amaro Ortigosa €2.500,00 501 742 441 

Juventude Vidigalense Pousos €2.500,00 503 116 220 

Centro Internacional Ténis Leiria Pousos €8.500,00 503 393 380 

Associação Desportiva Amigos da Pousos €2.500,00 508 189 764 
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Ribeira do Sirol 

Total: €18.500, 00  

O apoio a efectuar no valor de €18.500, 00, está em conformidade com as Opções do 

Plano para 2010, CAE 12115/080701 (2010-I-136 - Apoio para equipamento e infra-

estruturas) e foi objecto de cabimento n.º 1505, de 09 de Abril de 2010. 

Nesta área as verbas serão disponibilizadas da seguinte forma: 

- 50% após a apresentação dos documentos de despesas ou contrato no caso de 

compra a prestações; 

- 50% após a apresentação dos documentos comprovativos do registo de propriedade 

da viatura em nome do clube. 

Rendimento Desportivo  

Pretende-se nesta área apoiar os Clubes que possuam atletas/equipas juniores e 

seniores que têm já algumas exigências de excelência ao nível da prestação desportiva 

nas competições que disputam. 

Clube/Colectividade  Freguesia  Verba Nº Contribuinte  

Clube de Badminton de Leiria Barreira €919,00 507 392 442 

Associação Desportiva Cultural e 
Recreativa do Bairro dos Anjos 

Leiria €1.487,00 501 474 463 

Clube de Basquetebol de Leiria Leiria €200,00 502 207 884 

Clube Orientação do Centro Leiria €3.795,75 504 964 801 

Núcleo Sportinguista de Leiria Leiria €1.487,00 505 371 111 

União Desportiva de Leiria Leiria €1.100,00 500 291 985 

Associação Cultural e Recreativa do 
Arnal 

Maceira €1.375,00 501 195 513 

Associação Recreativa e Desportiva 
de Outeiros da Gândara 

Marrazes €70,00 503 158 607 

Clube Desportivo Campos do Lis Marrazes €53,00 501 401 199 

Lis Tiger Club Marrazes €644,00 507 782 690 

Sport Clube Leiria e Marrazes Marrazes €2.285,00 501 395 970 

Juventude Vidigalense Pousos €5.183,78 503 116 220 

Centro Internacional Ténis Leiria Pousos €1.000,00 503 393 380 

Juventude Desportiva do Lis Pousos €1.973,00 501 665 072 

União de Ciclismo de Leiria Pousos €1.414,00 505 911 078 

União Desportiva da Serra Santa Catarina da 
Serra 

€2.750,00 501 751 378 

Total: €25.736, 53  

O apoio a efectuar no valor de €25.736, 53, está em conformidade com as Opções do 

Plano para 2010, CAE 12115/040701 (2010-A-271- Apoio ao funcionamento e 

actividades) e foi objecto de cabimento n.º 1507, de 09 de Abril de 2010. 

Nesta área de apoio, as verbas serão liquidadas por tranches mediante disponibilidade 

orçamental, de acordo com o seguinte:  

Até €1.250,00 – uma tranche; 

De €1.251,00 a €3.000,00 – duas tranches; 

De €3.001,00 a €5.000,00 – três tranches; 
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Superior a €5.000,00 – sete tranches. 

a) A disponibilização das verbas atribuídas em cada uma das áreas de apoio está 

condicionada à apresentação da documentação exigida de acordo com a Norma 

de Controlo Interno. 

Quanto ao apoio referente aos pedidos de material desportivo será distribuído conforme 

lista em anexo ao original da acta.  

O material desportivo será disponibilizado logo após a sua aquisição, conforme opções 

do plano para 2010, CAE 12115/020115 (2010-A-273 – Material desportivo – apoio). 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea f) do n.º 1, do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2, do artigo 21.º, 

ambas da Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro, e da alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, da 

Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-

A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade  atribuir os apoios de acordo com 

os mapas acima transcritos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

 

Ponto dez 
��������  GABINE TE DE APOIO AO SE NHOR VERE ADOR GONÇ ALO LOPES  
 

10.1. Cedências do Teatro José Lúcio da Silva 

DLB N.º 1203/10  | Presente o pedido de cedência das instalações do Teatro José Lúcio 

da Silva da Fundação Escola Profissional de Leiria, para a Cerimónia de entrega de 

Diplomas, a ter lugar no dia 23 de Outubro. 

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

autorizar a cedência do Teatro José Lúcio da Silva à entidade requerente, nos termos 

das Normas de Funcionamento em vigor. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

10.2. Festival Gótico “Entre Muralhas” 

DLB N.º 1204/10  | A Câmara Municipal de Leiria, o Teatro José Lúcio da Silva e o 

FADE IN – Associação de Acção Cultural organizam o evento ENTRE MURALHAS - 

Festival Gótico e Medieval, a ter lugar nos dias 27 e 28 de Agosto de 2010. 

O evento ENTRE MURALHAS - Festival Gótico e Medieval, a ter lugar nos dias 

27 e 28 de Agosto de 2010, pretende recriar ambientes ancestrais, tendo como mote a 

música. Para tal, e tendo presente o seu estilo carácter medieval e gótico, o Castelo de 

Leiria revela-se um espaço de eleição, porquanto se tratar de uma infra-estrutura que 

vai ao encontro cénico deste Festival. 
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Em reunião de Câmara do dia 15 de Julho de 2010, o Executivo Municipal 

deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência do Castelo, para a realização do 

evento supracitado. 

Face ao exposto, e para garantir o sucesso do evento ENTRE MURALHAS - 

Festival Gótico e Medieval, foram desencadeados, a vários níveis, os procedimentos 

necessários à boa concretização desta iniciativa. 

Assim, e tendo presente a mobilização de meios humanos e logísticos, 

destinados a assegurar a cobertura deste evento, propõe o Senhor Vereador da 

Educação, Cultura e Juventude: 

� O encerramento do Castelo ao público, nos dias 27 e 28 de Agosto, às 16h00. 

� A abertura das portas do Castelo das 17h00 às 00h00, nos dias nos dias 27 e 28 

de Agosto; 

� A requisição de serviço adicional de segurança, designadamente de 4 vigilantes , 

nos seguintes dias,  

o Dia 27 de Agosto: 17h00/03h00 - 10 horas. 

o Dia 28 de Agosto: 17h00/03h00 - 10 horas.  

o De acordo com o Regulamento em vigor, o trabalho extraordinário a 

contratar à empresa de segurança, apresenta uma previsão de custos 

equivalente a 800€ + IVA. 

� A emissão das licenças necessárias, nomeadamente de recinto improvisado e 

pagamento das despesas correspondentes à Sociedade Portuguesa de Autores. 

Atendendo a que se espera um elevado número de participantes, à falta de 

capacidade de estacionamento no Largo de São Pedro e à necessidade de garantir a 

operacionalidade do Comando Distrital da PSP e o acesso a meios de socorro, será 

necessário, por sua vez, implementar as seguintes alterações ao trânsito: 

o Encerramento ao trânsito da Rua de Santiago e da Rua Christiano Cruz; 

o Encerramento ao trânsito do Largo Manuel da Arriaga, do Largo de São 

Pedro e do arruamento de acesso ao Castelo. 

Apenas poderão ter acesso às zonas encerradas ao trânsito os seguintes casos:  

o Veículos da organização; 

o Veículos de residentes; 

o Veículos afectos ao serviço de deficientes motores; 

o Veículos afectos à prestação de socorro urgente e veículos de polícia; 

o Veículos que assegurem a realização de serviços de interesse público 

indispensáveis e urgentes; 

o Veículos do Governo Civil do Distrito de Leiria e do CDOS; 

o Veículos próprios dos agentes da PSP e demais funcionários do 

Comando Distrital da PSP; 

o Veículos de cidadãos que se desloquem ao edifício da PSP. 
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As alterações ao trânsito vigoram entre as 16h30 do dia 27 de Agosto e as 2h00 do dia 

28 de Agosto e entre as 16h30 do dia 28 de Agosto e as 2h00 do dia 29 de Agosto. 

Relativamente ao apoio logístico para a realização do evento ENTRE MURALHAS - 

Festival Gótico e Medieval, propõe-se o seguinte: 

� Colaboração da Divisão de Planeamento e Gestão de Equipamentos Educativos 

na disponibilização de seis extintores Pó Químico ABC, ou extintores de água 

com aditivo. 

� Elaboração de um Plano de Segurança, a disponibilização de um veículo ligeiro 

de Combate a Incêndio e a disponibilização de uma ambulância por parte da 

Divisão de Protecção Civil e Bombeiros, em colaboração com os Bombeiros 

Voluntários de Leiria, para os dias 27 e 28 de Agosto, entre as 17h00 e as 

02h00, 

� Abastecimento eléctrico,  

� Montagem de dois palcos/estrados,  

� Montagem de duas barracas da Feira do Livro,  

� Disponibilização de 11 tendinhas,  

� Montagem de estrutura, em alumínio, para divulgação do evento, 

� Disponibilização de acesso à Internet, 

� Limpeza do recinto, em colaboração com a SUMA. S.A., entre os dias 27 e 29 de 

Agosto, 

� Manutenção e limpeza do espaço verde do Castelo, assegurada pela Divisão de 

Parques e Espaços Verdes. 

Para além dos apoios logísticos, anteriormente listados, procedeu-se, já, a uma 

distribuição nas Zonas da Grande Lisboa e Centro, mediante a rede Postalfree, de 50 

000 desdobráveis, alusivos ao evento supracitado, enquanto mecanismo de promoção 

e divulgação, no valor de 1,596.00€ + IVA. 

Neste sentido, solicita-se a ratificação do Despacho do Sr. Presidente de 

Câmara, requisição n.º 295/2010, autorizando a respectiva despesa. 

Propõe-se também, a autorização de realização de horas extraordinárias 

inerentes à concretização das diversas actividades, a executar por dois funcionários do 

Castelo, afectos à Divisão de Museus, Património e Bibliotecas, e indicados pelo Chefe 

de Divisão Dr. Pedro Ferreira: 

o Dia 27 de Agosto: 8 horas. 

o Dia 28 de Agosto: 8 horas. 

o Dia 29 de Agosto: 3 horas. 

Propõe-se ainda a afectação de um electricista de serviço, afecto à Divisão de 

Conservação de Edifícios, Vias e Obras de Arte, indicado pelo respectivo Chefe de 

Divisão Eng. Francisco Morais, para os dias 27 e 28 de Agosto, das 17h00 às 02h00, a 
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fim de dar apoio logístico ao Festival, solicitando-se, neste sentido, a respectiva 

autorização para o pagamento das horas extraordinárias. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, 

ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade apoiar as propostas 

apresentadas para o evento ENTRE MURALHAS - Festival Gótico e Medieval, nos 

seguintes moldes: 

a) Prestar apoio logístico à organização, nos termos da proposta apresentada pelo 

Senhor Vereador Gonçalo Lopes, bem como autorizar o pagamento de horas 

extraordinárias inerentes à concretização do evento, a executar pelos 

funcionários afectos à Divisão de Conservação de Edifícios, Vias e Obras de 

Arte e Divisão de Museus, Património e Bibliotecas. 

b) Autorizar o pagamento de trabalho extraordinário, a contratar à empresa de 

segurança, equivalente a 800€ + IVA. 

c) Ratificar o despacho do Senhor Presidente de Câmara Municipal, requisição n.º 

295/2010, autorizando a respectiva despesa referente à distribuição nas Zonas 

da Grande Lisboa e Centro, mediante a rede Postalfree, de 50.000 

desdobráveis, no valor de 1,596.00€ + IVA. 

d) Autorizar a emissão das licenças necessárias, nomeadamente de recinto 

improvisado e pagamento das despesas correspondentes à Sociedade 

Portuguesa de Autores. 

e) Autorizar a cedência, sem encargos para o requerente, do Castelo, nos dias 27 

e 28 de Agosto, ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, devendo observar-se os condicionalismos 

constantes do respectivo Regulamento vigente. 

Mais deliberou , considerando que o n.º 1 do artigo 8.º do Código da Estrada 

refere que a utilização da via pública para a realização de actividades de carácter 

desportivo, festivo ou outras que possam afectar o trânsito normal só é permitida desde 

que autorizada pelas entidades competentes e que se entende por entidade gestora 

das vias em causa a Câmara Municipal, de acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 

6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, autorizar o encerramento ao trânsito das Rua de 

Santiago, da Rua Christiano Cruz, do Largo Manuel da Arriaga, do Largo de São Pedro 

e do arruamento de acesso ao Castelo nos períodos referidos. Deve ser dado 

conhecimento desta decisão à PSP, entidade coordenadora de emergência médica e 

empresas concessionárias de serviços públicos.” 

Os valores implicados nestas despesas foram objectos das propostas de 

cabimento n.º 2918/10, de 29 de Julho, e 2893/10, de 28 de Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 
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10.3. Restauro do Monumento ao Combatente localizad o na Av. 25 de Abril. 

DLB N.º 1205/10  | Presente um ofício da Liga dos Combatentes — Núcleo de Leiria, 

através do registo ENT 2010/4602, no qual se solicitava à Câmara Municipal um apoio 

financeiro para o restauro do Monumento ao Combatente, localizado na Av. 25 de Abril, 

nomeadamente transporte da estátua para ser reparada pelo escultor e recolocação no 

local, elevação do pedestal e requalificação do espaço envolvente. 

Considerando o papel preponderante desta instituição, enquanto membro socialmente 

activo do nosso Concelho, 

Considerando o interesse deste monumento, e tendo em conta o estado de degradação 

em que se encontra o espaço envolvente, o Senhor Vereador Gonçalo Lopes propõe 

que sejam os Serviços da Autarquia a proceder à elevação do pedestal, ao transporte 

da referida estátua, e à requalificação do espaço envolvente, sendo o custo estimado 

em €1.297,00 (mil duzentos e noventa e sete euros). 

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

unanimidade , ao abrigo do disposto na alínea a) do nº 4 do artigo 64° da Lei nº 169/99, 

de 18 de Setembro na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, autorizar a disponibilização dos Serviços da Autarquia, a fim de procederem à 

elevação do pedestal, ao transporte da referida estátua, e à requalificação do espaço 

envolvente, sendo o custo estimado em €1.297,00 (mil duzentos e noventa e sete 

euros). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

 

Ponto onze 
��������  Gab inete  de apo io  ao  Senhor  Pres idente  

 

11.1. Relatório de Execução Orçamental do 2.º Trime stre de 2010 da Leirisport,EM 

DLB N.º 1206/10  | Presente o relatório de execução orçamental da Leirisport, EM 

referente ao 2.º trimestre de 2010, anexo à presente acta e da qual faz parte integrante 

(ANEXO E). 

A Câmara Municipal tomou conhecimento . 

Os Senhores Vereadores José Benzinho e Filipa Alves  referiram que após 

análise ao relatório de execução orçamental do 2.º trimestre da Leirisport, EM, 

verificaram uma tendência para o abrandamento da situação financeira da empresa, 

esperando que se contrariasse essa tendência. 

Também foi mencionado que os resultados operacionais voltaram a ser 

negativos, referindo que a gestão da empresa competia ao Conselho de Administração, 

e que a avaliação dessa gestão se faria nas contas anuais da empresa. 
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 Processos de obras submetidos a despacho  

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, o 

Senhor Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta 

(ANEXO F). 

 

 

 Encerramento da reunião   

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente encerrada a 

reunião, eram quinze horas e trinta e cinco minutos mandando que, de tudo para 

constar, se lavrasse a presente acta que eu, Sandrina Garrucho, Técnica Superior, 

mandei escrever e subscrevo. 

 
O Presidente da Câmara Municipal___________________ ____________________ 

A Secretária da reunião ___________________________ _____________________ 

 

�� 


