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Acta n.º 15/2008 
 

 

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

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

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

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

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

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

Manuel Lopes Ferreira Martins, Dr. António Manuel de Faria Ferreira e Dr.ª Lucinda 

Gaspar Antunes Caleira.  

O Senhor Vereador Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço esteve ausente por 

motivo de férias. 

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

Senhor Eng.º António Costa, Director de Departamento, e o Senhor Arq.º Raposo Pires, 

Chefe de Divisão de Loteamentos, para prestação de esclarecimentos sobre os 

processos, respectivamente, de obras particulares e de loteamentos. 

A reunião foi secretariada por Sandra Reis, com competências subdelegadas, e 

a acta redigida por Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão Administrativa. 
 

 

 Abertura oficial da reunião  

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

seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um..........................................................................................................................9 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares ............................................9 

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 607/01 - Associação de Jardins Escolas João 

de Deus.............................................................................................................................9 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1282/02 – Irmãos Brites, Lda. .......................10 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 148/07 – Reis & Torcato, Construtores, Lda. 10 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 282/07 – Jaime Pereira Teotónio ..................11 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 821/07 – Joaquim Ferreira da Cunha ...........12 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 988/07 – Pedro Dias & Filhos, Lda. ..............13 
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 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção da Senhora Presidente 
 

A Senhora Presidente informou que, no dia 23 de Julho iriam ser assinadas 2 

candidaturas. Uma delas intitulava-se «Parceria para a regeneração urbana» e tinha 

como objectivo complementar e concluir algumas acções no âmbito do Polis, no valor 

de 9.600 mil euros com a comparticipação de 70%, cuja proposta, na sua totalidade, 

fora aprovada. Fora uma candidatura aberta para as cidades e, das 19 candidaturas 

apresentadas, só 4 foram aprovadas (Leiria, Viseu, Fundão e Coimbra). 

A outra candidatura destinava-se à valorização e preservação da Praia do 

Pedrógão. Tendo inicialmente uma grande envergadura, acabaram por ser aprovados 

somente 95.000 euros, já que foi entendido não fazer sentido contemplar acções como 

a remoção das areias e o Plano de Pormenor. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins 
 

I - O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins perguntou quanto tempo iria o Complexo 

das Piscinas Municipais de Leiria estar encerrado, ao que a Senhora Vereadora Eng.ª 
Isabel Gonçalves respondeu 15 dias (coincidindo com a 2.ª quinzena do mês de 

Agosto), a fim de se efectuarem os trabalhos de manutenção anuais. 

 

II - De seguida, o Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins fez algumas propostas que 

se transcrevem: 

«PROPOSTAS – Polis com lazer, segurança e saúde 
Na sequência do Programa POLIS, a cidade de Leiria passou a oferecer 

percursos agradáveis, especialmente junto ao Rio Lis, para quem gosta de caminhar 

e/ou passear. 

Contudo, ainda muito haverá a fazer, para benefício em termos de fruição em 

tempos de lazer, segurança e de saúde, aos Leirienses e visitantes que usufruem dos 

percursos referidos. 

Aqui deixamos quatro propostas. 

1 – Equipamento de Manutenção 
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Além da beleza dos percursos, existe já diverso equipamento para entretimento 

dos mais novos. 

Pensando nos que já foram mais novos, propõe-se aqui que seja equacionada a 

possibilidade de ser adquirido e convenientemente distribuído, algum equipamento 

idêntico ao que se visualiza nas fotografias em anexo, para permitir optimizar os 

benefícios para a saúde, aos seus futuros utentes. 

2 – Sinalização “quilométrica” 

Ao utilizar os percursos, já ouvi por diversas vezes, ser levantada a dúvida dos 

distâncias efectuadas e/ou existentes. 

Para se facultar esta informação, parece-nos que seria simples efectuar uma 

sinalização / marcação no solo, de 200 em 200 m (no mínimo no princípio, no fim e de 

500 em 500 m), pelo que se deixa aqui a respectiva solicitação. 

3 – WC’s na zona do Parque Radical 

Já aqui, em reunião de Câmara, foi abordada a necessidade de existirem quartos de 

banho facilmente acessíveis por quem utiliza o Parque Radical. 

Os actualmente existentes junto ao Campo de Ténis não nos parecem eficazes 

para quem está no Parque Radical, pelo que utilizam “soluções” inadequadas…. 

4 – Melhoria da Segurança no Cais de Embarque de Recreio 

O muro de protecção do Parque, junto ao rio, foi interrompido para poderem fazer o cais 

de acesso ao rio. 

O gradeamento metálico que veda o patamar de acesso directo a partir do 

parque, não oferece condições de segurança a crianças, podendo facilmente vir a 

ocorrer quedas no rio, com consequências dramáticas. 

Sugere-se, assim, um ajuste no redimensionamento da grade referida.» 

A Senhora Presidente disse haver na candidatura aprovada, referida no início 

da reunião, um valor residual que permitia alguma flexibilidade e que alguns dos 

equipamentos de manutenção sugeridos estavam contemplados numa das acções 

pensadas. Relativamente à localização dos WC no Parque Radical, a solução que fora 

pensada estava fora de questão, passando a nova solução por abrir um concurso para 

a criação de um determinado espaço para ser concessionado, sendo que a construção 

das casas-de-banho seria da responsabilidade do concessionário. Por fim, disse que ia 

ver a situação relacionada com a melhoria da segurança no cais de embarque de 

recreio. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira 
 
DLB N.º 0894/08 | A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira propôs a alteração da 

próxima reunião de Câmara do dia 19 de Agosto, terça-feira, para o dia 20 de Agosto, 

quarta-feira, pelas 14 horas e 30 minutos.  
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade alterar a 

data da próxima reunião ordinária de Câmara para o dia 20 de Agosto, quarta-feira, 

pelas 14 horas e 30 minutos.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro  
 
I – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro deu conhecimento que participara na 1.ª 

reunião do Conselho da Escola de Correia Mateus, na qual se abordara informalmente 

a questão de saber se a Câmara podia apoiar algumas actividades ou com ela 

estabelecer parcerias. 

A Senhora Presidente disse que iria falar com o Senhor Vereador Dr. Vítor 

Lourenço sobre essa questão. 

 

II – Em relação à proposta feita pelo Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins sobre a 

colocação de equipamentos de manutenção, o Senhor Vereador Dr. Raul Castro 
alertou que estes deveriam ser colocados, por questões de segurança, perto de zonas 

residenciais, devendo melhorar-se também a iluminação ao longo do percurso.  

 

III – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro indagou quando se iniciariam os percursos 

das carreiras urbanas, ao que o Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho 

respondeu aguardar a entrega da sinalética para distribuir pelas paragens, estando a 

Rodoviária pronta para iniciar os percursos. 

 

IV – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro entregou um requerimento à Senhora 

Presidente, que após a sua leitura, replicou que a classificação dada no estudo aí citado 

não tinha sido dela, além de que o estudo era comparativo, pelo que se os resultados 

estavam maus para o Município de Leiria também estariam para os outros Municípios, 

tendo então sugerido àquele Vereador que reclamasse junto dos autores do aludido 

estudo, pessoas credenciadas, o melhor que existia no país em termos de Finanças 

Públicas. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro evidenciou a sua preocupação 

relativamente aos elementos presentes no estudo e alertou para o facto de as contas de 

perda de liquidez estarem mal feitas. 

A Senhora Presidente explicou que se fizeram comparações e que as coisas 

não estavam bem, ela própria o dizia, mas ao fazerem um estudo comparativo e vendo 

a posição em que o Município estava colocado depois da análise dos indicadores, 

concluía que não estavam assim tão mal. Referiu ainda que se houvesse erro de 

cálculo para o Município de Leiria certamente o haveria para os outros municípios.  
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O Senhor Vereador Dr. Raul Castro replicou dizendo que já tinham sido 

proferidos comentários no sentido de estar tudo bem, ao que a Senhora Presidente 

respondeu que o seu comentário fora o seguinte «ficamos satisfeitos em saber que,  

apesar das dificuldades, estamos numa posição tão boa em termos relativos.» 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro disse que não faria sentido fazer aquela 

constatação em termos de liquidez, quando se sabia as dificuldades existentes e a 

prova estava nos documentos que lhes foram entregues.  

A Senhora Presidente comentou que aquele estudo fora feito através de dados 

fornecidos, pelos próprios municípios, ao Tribunal de Contas. Agora, não se podia 

admitir que o Senhor Vereador Dr. Raul Castro dissesse que o Município tinha 

enviesado os dados. Mais alegou que os técnicos pediram os dados directamente ao 

Tribunal de Contas e se estes o fizeram para o Município de Leiria também o fizeram 

para os outros Municípios. Fizeram aquela análise final e comparativamente. A 

Senhora Presidente reforçou que se o Município de Leiria tinha dificuldades também 

os outros a tinham e em termos relativos aquele estava bem.  

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro retorquiu que a questão que se levantava 

tinha a ver com a circunstância de não se poder considerar tal efeito reportado a 2006, 

pois já neste ano as coisas haviam sido reportadas a 2004 (ex: atrasos nos 

pagamentos, situações de liquidez). 

 Reiterou a sua posição, dizendo que não podia concordar com o que fora dito. 

Uma Câmara que reconheceu ter dívidas de 2005 não poderia ter uma boa gestão. 

Chamou ainda à colação um estudo segundo o qual a Câmara Municipal tinha uma boa 

gestão. Ora, questionava o Senhor Vereador Dr. Raul Casto, como era tal possível 

numa Câmara que admitia a existência de dívidas referentes aos anos de 2004 e 2005? 

A Senhora Presidente contra-argumentou que o estudo tinha uma conclusão 

final onde foram analisados 10 indicadores, reveladores da eficácia e eficiência da 

gestão camarária. 

Concluiu a sua intervenção assumindo que gostaria de estar melhor 

posicionada, mas ficava satisfeita que, numa análise independente, com dados 

recolhidos junto do Tribunal de Contas, se tivesse chegado à conclusão referida e que 

faria questão de distribuir o estudo a todos para verem a sua qualidade e isenção, 

patricionado por uma entidade credível e independente.   

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. António Ferreira 
 

I – O Senhor Vereador Dr. António Ferreira questionou se todas as realizações do 

Polis tinham sido conseguidas. 

A Senhora Presidente disse que havia um primeiro Plano estratégico que 

contemplava mais obras do que aquelas que tinham sido realizadas até ao momento. O 
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financiamento fora revisto e feita uma reprogramação face aos valores. Respondeu 

ainda que do previsto após reprogramação fora tudo realizado mas não de acordo com 

o inicial Plano estratégico que apontava valores superiores, agora contemplados nesta 

candidatura aprovada. 

 

II – Relativamente ao Centro Histórico e na sequência da degradação das casas, o 

Senhor Vereador Dr. António Ferreira perguntou se o Município de Leiria não iria 

actuar, ao que a Senhora Presidente respondeu que existia um estudo estratégico 

elaborado, bem como o Programa das fachadas e de cobertura (PRECH). 

Relativamente aos privados, informou, aqueles tinham condições mas deparavam-se 

muitas vezes com diversas situações que não lhes permitiam efectuar as obras. 

 
 

 Ordem do dia  

 
 

Ponto um 
 D e p a r t a m e n t o  d e  O p e r a ç õ e s  U r b a n í s t i c a s  

 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 607/01 - Associação de Jardins Escolas 
João de Deus 
DLB N.º 0895/08 | De ASSOCIAÇÃO DE JARDINS ESCOLAS JOÃO DE DEUS, com 

sede social na Avenida Álvares Cabral, n.º 69, Lisboa, referente ao projecto de 

arquitectura para alteração e ampliação do Jardim Escola João de Deus, sito na 

Avenida Marquês de Pombal, na localidade e freguesia de Leiria. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/07/14, constante do 

respectivo processo (folha 443), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela Direcção Regional de 

Educação do Centro (folha 420); 

2.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela Autoridade de Saúde 

(folha 319); 

3.º apresentar, no prazo de 6 meses, os seguintes elementos: 
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3.1.memória descritiva rectificada, devendo esta ser igual aos elementos aprovados 

pela Direcção Regional de Educação do Centro, nomeadamente no que se refere 

à eventual colocação de uma rampa elevatória na escadaria; 

3.2.projecto de segurança contra riscos de incêndios, de acordo com o parecer emitido 

pela Autoridade Nacional de Protecção Civil; 

3.3.projectos de especialidades. 

Mais deliberou transmitir à requerente os conteúdos dos pareceres emitidos 

pelas entidades consultadas (folhas 319, 439 e 443). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1282/02 – Irmãos Brites, Lda. 
DLB N.º 0896/08 | De IRMÃOS BRITES, LDA, com sede social na Rua Monsenhor 

Joaquim Carreira, n.º 7, na localidade de Souto de Cima, freguesia de Caranguejeira, 

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

colectiva na Rua da Fonte, localidade de São Romão, freguesia de Pousos. 

Trata-se do projecto de alterações, na sequência de um pedido anteriormente 

aprovado e licenciado, tendo sido emitido o alvará de obras de construção nova n.º 

39/05, de 13 de Janeiro, válido até 13 de Janeiro de 2009. 

O proposto visa alterações a nível interior e pequenos ajustes no exterior, sem 

qualquer aumento de área. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/07/14, constante do 

respectivo processo (folha 518), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

Junho, deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura e autorizar o 

licenciamento da operação urbanística acima referida, condicionado ao cumprimento 

das condições de licença anteriormente impostas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 148/07 – Reis & Torcato, Construtores, 
Lda. 
DLB N.º 0897/08 | De REIS & TORCATO, CONSTRUTORES, LDA., com sede social na 

Rua Padre Matos de Oliveira, lote 37, na localidade de Ulmeiro, freguesia de Santa 

Catarina da Serra, referente ao projecto de arquitectura para alteração de um edifício de 

habitação colectiva sito em Vale do Mocho, lote 18, Calçada do Bravo, freguesia de 

Pousos. 

Trata-se da análise do projecto de arquitectura referente às obras de alteração 

de um edifício habitacional no local acima indicado e inserido no processo de 

loteamento n.º 18/82.  
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A proposta compreende alterações de fachada, distribuição interior e cota dos 

pisos superiores, mantendo a cota de soleira e os restantes parâmetros previstos no 

alvará de loteamento. 

Refere-se ainda que o projecto apresentado prevê a alteração das cotas dos 

pisos 1 a 4, não cumprindo com as cotas dos pisos previstas no processo de 

loteamento. No entanto, o autor do projecto justifica este não cumprimento por motivos 

técnicos, por terem optado por uma solução de lajes fungiformes e ser necessário a 

inclusão de materiais de isolamento acústico. Face aos fundamentos apresentados e 

tendo em conta que não altera o enquadramento urbanístico, não vêem estes serviços 

inconveniente no mesmo. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/07/16, constante do 

respectivo processo (folha 82), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º prever em obra o alinhamento da cota de cércea com o edifício confinante (Lote 19); 

2.º as rampas de acesso às caves não poderão interferir com o passeio exterior ao 

edifício; 

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

elementos: 

3.1. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura rectificado devendo 

fazer referência do cumprimento do disposto no loteamento n.º 18/82; 

3.2. elementos gráficos rectificativos, de modo a prever o enclausuramento das 

cozinhas, face ao disposto no artigo 66.º do Regulamento Geral das Edificações 

Urbanas; 

3.3.elementos referentes aos projectos de especialidades indicados na informação 

datada de 16/06/2008 (folha 617), da qual o requerente já tomou conhecimento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 282/07 – Jaime Pereira Teotónio 
DLB N.º 0898/08 | De JAIME PEREIRA TEOTONIO, representado pelo procurador, 

Adriano Faria, residente na Rua Dr. José Gonçalves, n.º 61, 1.º andar, escritório 5, 

freguesia de Leiria, referente aos elementos apresentados em fase de audiência prévia 

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

indeferimento (Deliberação de 2007/09/13) do projecto de arquitectura para construção 

de um edifício misto destinado a habitação e comércio/serviços, na Travessa das 

Olhalvas, Olhalvas, freguesia de Pousos, numa zona definida no Regulamento do Plano 
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Director Municipal como Área Consolidada e Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Média e Baixa Densidade.  

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/07/08 (folha 220), deliberou 
por unanimidade indeferir o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

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

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

177/01, de 4 de Junho, uma vez que: 

1.º o projecto apresentado não prevê o correcto enquadramento urbanístico, 

relativamente à volumetria do edifício, não devendo o mesmo exceder 3 pisos acima da 

cota do arruamento no lado Sul, conforme anteriormente indicado em Deliberação de 

Câmara de 31/05/2000, em sede do Processo INF. 134/99; 

2.º  a parcela em causa não confronta com caminho público no lado Sul, face ao 

indicado na Certidão da Conservatória do Registo Predial; 

3.º não esclarece quanto ao cumprimento do disposto no Decreto-Lei. n.º 163/06, de 8 

de Agosto (acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada), nomeadamente 

no que se refere: 

3.1. à dimensão do ascensor (Secção 2.6); 

3.2. à faixa de acesso lateral aos lugares de estacionamento (Secção 2.8);  

3.3. aos receptáculos postais (Secção 2.1.4); 

3.4.  à diferença entre as cotas dos pavimentos interiores e o espaço de circulação 

exterior, não devendo estes exceder 0,02m (Secção 4.8). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 821/07 – Joaquim Ferreira da Cunha 
DLB N.º 0899/08 | De JOAQUIM FERREIRA DA CUNHA, residente na Rua do Outeiro 

n.º 922, na localidade e freguesia de Coimbrão, referente ao projecto de arquitectura 

para legalização de ampliação de um edifício destinado a estabelecimento hoteleiro e 

de restauração e bebidas na Rua José Gaspar, lote 46, localidade de Praia do 

Pedrógão, freguesia de Coimbrão. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/07/08, constante do 

respectivo processo (folha 57), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

 1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela Autoridade Nacional de 

Protecção Civil e Autoridade de Saúde (folhas 53 e 55 respectivamente), cujos 

conteúdos deverão ser transmitidos ao requerente; 

CMLeiria/Acta n.º 15, de 2008.07.22 
Im-DA-15-09_A00 

 



1045 (13) 

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

elementos: 

2.1 termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura rectificado 

relativamente à indicação do cumprimento do disposto no Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas; 

2.2 projectos de especialidades. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 988/07 – Pedro Dias & Filhos, Lda. 
DLB N.º 0900/08 | De PEDRO DIAS & FILHOS, LDA., com sede social na Rua São 

Miguel n.º 14, na localidade de Vale Sumo, freguesia de Santa Catarina da Serra, 

referente ao projecto de arquitectura para construção de edifício de habitação 

unifamiliar com demolição de construções existentes, na Rua dos Filarmónicos, n.º 13, 

localidade e freguesia de Marrazes, numa zona definida no Regulamento do Plano 

Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/07/14, constante do 

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

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público para execução do passeio e 

alargamento do arruamento, conforme indicado no projecto de arquitectura 

apresentado; 

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

elementos: 

2.1. memória descritiva rectificada relativamente à indicação do cálculo da área de 

construção, devendo o mesmo ter como base a área indicada na Certidão da 

Conservatória (138,7m2); 

2.2. elementos esclarecedores quanto à localização do sistema de ventilação das 

casas de banho interior no piso 0 (artigo 87.º do Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas); 

2.3. projectos de especialidades; 

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

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

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

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

Operações Urbanísticas desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: «A 
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garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

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

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

incêndios junto à via; 

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

propriedades confinantes, devendo garantir-se eventuais servidões de passagem; 

6.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

6.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio e alargamento da via, devendo para 

o efeito garantir a utilização de materiais idênticos aos existentes no local, 

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

danificadas durante a obra e assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais 

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

Fiscalização do Departamento de Obras Municipais; 

6.2. apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada em relação à 

área a ceder ao domínio público. 

Mais deliberou transmitir à requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 93). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 81/08 – Maria do Rosário Rodrigues 
Ferreira Ruivo 
DLB N.º 0901/08 | De MARIA DO ROSÁRIO RODRIGUES FERREIRA RUIVO, 

residente na Rua do Lavadouro n.º 307, na localidade de Caxieira, freguesia de Santa 

Eufémia, referente ao projecto de arquitectura para construção de um edifício de 

habitação unifamiliar, anexo e muros de vedação a situar em 1.º Beco da Paz, na 

localidade de Sismaria, freguesia de Marrazes. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/07/07, com o seguinte teor: 

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

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

1.º o projecto de arquitectura não prevê o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 

163/06, de 8 de Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade 

condicionada; 

2.º o projecto apresentado não possibilita o alargamento da via, devendo para o efeito 

prever o afastamento mínimo de 5,0m medidos a partir dos muros da propriedade 

adjacente no lado Poente; 
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3.º considera-se a altura da moradia excessiva, nomeadamente no que se refere à 

cobertura no lado Nascente, devendo garantir-se as condições de salubridade das 

construções confinantes (lado Nascente). 

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 pelo Decreto-Lei n.º 

177/01, de 4 de Junho.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/07/07, e face ao 

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

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

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

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

de indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou transmitir à requerente o conteúdo do parecer emitido pela 

Junta de Freguesia (folha 40) e informar que caso o projecto venha a ser reformulado, a 

requerente deverá apresentar corte A-A’ com indicação do perfil das construções 

existentes no lado Nascente. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 82/08 – Maria do Rosário Rodrigues 
Ferreira Ruivo 
DLB N.º 0902/08 | De MARIA DO ROSÁRIO RODRIGUES FERREIRA RUIVO, 

residente na Rua do Lavadouro n.º 307, na localidade de Caxieira, freguesia de Santa 

Eufémia, referente ao projecto de arquitectura para construção de um edifício de 

habitação unifamiliar e muros de vedação a situar na Rua da Paz, localidade de 

Sismaria, freguesia de Marrazes, numa zona definida no Regulamento do Plano 

Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/07/07, com o seguinte teor: 

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

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

1.º o projecto de arquitectura não prevê o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 

163/06, de 8 de Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade 

condicionada; 

2.º o projecto apresentado não possibilita a criação de um passeio (com largura mínima 

de 1,80m) e o alargamento da via, devendo para o efeito prever-se o afastamento 

mínimo de 5,0m entre os muros e o eixo do arruamento; 
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3.º a rampa de acesso à cave não deverá exceder a inclinação de 30%, devendo ainda 

prever uma rampa de desaceleração junto ao passeio por motivos de segurança. 

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 pelo Decreto-Lei n.º 

177/01, de 4 de Junho.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/07/07, e face ao 

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

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

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

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

de indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou transmitir à requerente o conteúdo do parecer emitido pela 

Junta de Freguesia (folha 41). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise do processo de vistoria n.º 20/04 – Maria Adelina Ribeiro Cruz 
DLB N.º 0903/08 | Retirado 

 
1.3. Análise do processo de participação n.º 7/08 – Rosemary Lopes Ferreira 
DLB N.º 0904/08 | De ROSEMARY LOPES FERREIRA, com residência na Travessa da 

Rua da Cooperativa, n.º 18, na localidade de S. Romão, freguesia de Pousos, referente 

à vistoria para verificação das condições de segurança de muro de suporte em pedra 

sito na Travessa da Rua da Cooperativa, na localidade de S. Romão, freguesia de 

Pousos, propriedade da firma Imobiliária Cruzeiro dos Parceiros, SA, com sede na Rua 

de S. Francisco, Terraços do Marachão, Bloco 1, 1.º Esquerdo E04/6, na localidade e 

freguesia de Leiria.  

Da vistoria efectuada em 2008/06/04, verificou-se o seguinte: 

— A existência de um muro de suporte de terras com cerca de 8 / 10 m, constituído por 

pedras soltas de grande dimensão. 

— O referido muro encontra-se edificado a uma altura muito superior em relação à 

moradia da requerente que se encontra na base da encosta. 

— O muro não aparenta ter estabilidade compatível com as condições verificadas no 

local, apresentando sinais de instabilidade, tendo sido relatado pelos moradores a 

queda de pedras, assim como o deslizamento de terras. Mais se refere que, no local foi 

possível observar algumas pedras que eventualmente terão rolado pela encosta e que 

fariam parte do muro. 
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— O muro em questão não está concluído, tendo sido embargado em 2008/02/08, por 

não se encontrar devidamente licenciado. Em 2008/02/22, foram apresentados 

elementos no sentido de se avaliar a possibilidade de legalização das obras efectuadas 

em desacordo com o projecto, encontrando-se actualmente em tramitação.  

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

efectuada em 2008/06/04 e a informação prestada pela Divisão Administrativa e de 

Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/07/16, constantes 

do respectivo processo (folhas 19 e 20), verificou que a situação descrita poderá pôr em 

causa as condições de segurança das pessoas que habitam nos edifícios existentes no 

local, assim como pessoas que circulem nas imediações e deliberou por unanimidade 

o seguinte: 

1.º ratificar o despacho proferido pela Senhora Vereadora em 2008/05/13, o qual 

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

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

Janeiro; 

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

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

Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e na alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, para, no prazo de 15 

dias, proceder à execução das obras necessárias à estabilização do mesmo, tendo em 

conta os sinais de instabilidade o que poderá colocar em causa as condições de 

segurança das pessoas que habitam nos edifícios existentes no local, assim como das 

pessoas que circulam nas imediações; 

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

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

Janeiro), por se considerar urgente a decisão tomada; 

4.º comunicar ao proprietário do muro que eventuais danos causados a terceiros serão 

da sua inteira responsabilidade; 

5.º dar conhecimento do conteúdo do Auto de Vistoria e da deliberação que recaiu 

sobre o assunto ao proprietário do muro e à reclamante. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4. Análise do processo de licenciamento comercial n.º 5/08 – Ministério da 
Economia e da Inovação – Direcção Regional da Economia do Centro 
(DISTRIUTIL, Comércio de Produtos para o Lar, Lda.) 
DLB N.º 0905/08 | De MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO - DIRECÇÃO 

REGIONAL DA ECONOMIA DO CENTRO, com sede social na Rua Câmara Pestana, 

n.º 74, Coimbra, solicitando parecer, para efeitos de aprovação de localização, acerca 

CMLeiria/Acta n.º 15, de 2008.07.22 
Im-DA-15-09_A00 

 



1050 (18) 

do estabelecimento comercial (Loja KIBABO - City Park) que a Sociedade Distriutil, 

Comércio de Produtos para o Lar, Lda., pretende instalar em Marrazes. 

Trata-se do pedido referente à aprovação de localização, nos termos do previsto 

na alínea b) do n.º 2 do artigo 11.º e n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 12/04, de 30 de Março, 

referente à instalação de estabelecimento comercial de venda a retalho não alimentar 

em parte de um edifício cujo licenciamento se encontra a decorrer pelo processo de 

obras n.º 1268/05. 

Da análise do proposto, verifica-se que o mesmo se enquadra nas áreas de 

construção do edifício a que se refere o processo de licenciamento acima indicado, pelo 

que analisado o pedido apresentado sob o ponto de vista urbanístico não se vê 

inconveniente quanto ao proposto. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/07/16, constante do 

respectivo processo (folha 24), tendo em conta o previsto no n.º 2 dos artigos 5.º e 11.º 

da Lei n.º 12/04, de 30 de Março, e considerando que o local se encontra localizado 

numa zona cartografada no Plano Director Municipal como parte em Área de Terciário e 

parte em Área Habitacional de Média Densidade, deliberou por unanimidade aprovar 

a localização do estabelecimento comercial acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no Regulamento do Plano Director Municipal no que se 

refere às necessidades de estacionamento; 

2.º cumprir com a restante legislação em vigor aplicável, incluindo a referente a 

segurança contra incêndios, acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada, 

aos resíduos sólidos gerados, às emissões de líquidos e ruído produzido. 

Mais deliberou transmitir a decisão que recaiu sobre o assunto à Direcção 

Regional da Economia do Centro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5. Análise dos seguintes processos de licenciamento de combustíveis 
1.5.1. Processo de licenciamento de combustíveis n.º 13/06 – António Maria 
Pereira Santo 
DLB N.º 0906/08 | De ANTÓNIO MARIA PEREIRA SANTO, residente em Quinta de 

Santo António do Freixo, na localidade de Alqueidão, freguesia de Cortes, referente ao 

pedido de aprovação do projecto para instalação de um reservatório de armazenagem 

de GPL, em Quinta de Santo António do Freixo, freguesia de Cortes, e acompanhado 

de uma informação do Departamento de Operações Urbanísticas (Sector de Apoio 

Técnico aos Licenciamentos Especiais), comunicando que o requerente não se 

pronunciou em fase de audiência prévia quanto ao conteúdo da notificação efectuada 

através do ofício n.º 913/08, de 23 de Janeiro. Acresce-se que, de acordo com a 

informação dos Serviços de Fiscalização de 2008/06/25, o reservatório de 
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armazenagem de GPL, a que diz respeito o presente processo, não se encontra 

instalado. 

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

pronunciou em fase de audiência prévia e concordando com a informação prestada pelo 

Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/07/14 (Sector de Apoio Técnico aos 

Licenciamentos Especiais), constante do respectivo processo (folha 67), e face ao 

disposto no Decreto-Lei n.º 267/02, de 26 de Novembro, e na Portaria n.º 1188/03, de 

10 de Outubro, deliberou por unanimidade rejeitar o pedido de licenciamento para a 

instalação de um reservatório de armazenagem de GPL, no local acima referido, por  

não cumprir com o disposto nos artigos 10.º e 12.º do Regulamento do Plano Director 

Municipal de Leiria e artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/06, de 28 de Junho.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.2. Processo de licenciamento de combustíveis n.º 1/07 – Colégio Dr. Luís 
Pereira da Costa, Lda. 
DLB N.º 0907/08 | De COLÉGIO DR. LUIS PEREIRA DA COSTA, LDA, com sede 

social em Monte Redondo, referente ao pedido de licenciamento para instalação de um 

reservatório enterrado de GPL (com capacidade de 2,5m3) em Figueirinha, freguesia de 

Monte Redondo, e acompanhado de uma informação do Departamento de Operações 

Urbanísticas (Sector de Apoio Técnico aos Licenciamentos Especiais), comunicando 

que o requerente não se pronunciou em fase de audiência prévia quanto ao conteúdo 

da notificação efectuada através do ofício n.º 11778, de 2007/09/18.  

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

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

lhe foi efectuada, e tendo em conta a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/07/14 (Sector de Apoio Técnico aos Licenciamentos 

Especiais), constante do respectivo processo (folha 54) e as informações prestadas 

pelo Sector de Fiscalização datadas de 2008/05/08 e 2008/06/06, que referem a 

existência, no mesmo local, de um reservatório superficial para armazenar GPL, o qual 

por força do disposto no Decreto-Lei n.º 124/06, de 28 de Junho, não reúne condições 

com vista à apresentação de elementos para avaliar a sua possível legalização, 

deliberou por unanimidade o seguinte: 

1.º rejeitar o pedido de licenciamento para a instalação de um reservatório de 

armazenagem de GPL, no local acima referido, por não cumprir com o disposto no 

artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/06, de 28 de Junho; 

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

Procedimento Administrativo, da intenção da Câmara em notificá-lo para, no prazo de 

60 dias, proceder à retirada de todos os equipamentos respeitantes à instalação de 
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armazenagem GPL, e reposição do local em condições que garantam a segurança das 

pessoas e do ambiente.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.6. Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços de fiscalização durante o 
mês de Junho 
DLB N.º 0908/08 | Presente o relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao 

serviço efectuado durante o mês de Junho. 
Secção de Fiscalização 

Actividades do Mês de Junho/2008 

Departamento de Operações Urbanísticas 

Queixas 49 
Processos Fiscalizados 289 
Mandados de Notificação 3 
Embargos 1 
AUTOS DE TRANSGRESSÃO  
Obras sem licença 15 
Obras em desacordo com a licença 5 
Outras transgressões 11 
 

Serviço efectuado para o Departamento Jurídico 

Mandados de Notificação 3 
Processos de contra-ordenação 7 
Autos de Notícia 0 
Informações 0 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

1.7. Análise do processo de loteamento n.º 24/96 – Afonso Lopes Monteiro Cerejo 
e Outra  
DLB N.º 0909/08 | De AFONSO LOPES MONTEIRO CEREJO e outra, acompanhado 

de um requerimento de Filipa Andreia dos Santos Confraria e Outros, residente na Rua 

Quinta do Carrascal, n.º 73, no lugar e freguesia de Azoia, do concelho de Leiria, a 

solicitar alterações dos lotes 1 e 2, do loteamento situado no lugar de Alcogulhe de 

Cima, da freguesia de Azoia. 

A pretensão consiste: 

1.º na alteração ao lote n.º 1 (diminuição da área do lote de 2.277,60m2 para 

1.919,00m2; aumento da área de implantação de 180,75m2 para 291,60m2 e alteração à 

configuração do polígono de implantação);  

2.º diminuição da área do lote n.º 2 de 2.270,80m2 para 1.774,00m2.  

Não são alterados os restantes parâmetros urbanísticos. 

A Câmara, na sequência do despacho da Senhora Vereadora Eng.ª Isabel 

Gonçalves, datado de 1 de Julho de 2008, e considerando a informação prestada pela 

Divisão de Loteamentos, datada de 13 de Maio de 2008, constantes do respectivo 
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processo (folha 117), deliberou por unanimidade ao abrigo do disposto no Decreto-Lei 

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

Junho, aprovar as alterações solicitadas ao loteamento acima referido, condicionadas 

ao seguinte: 

1.º requerer a emissão do respectivo aditamento ao alvará no prazo de um ano, sem 

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

para o efeito os elementos constantes da Portaria n.º 1105/01, de 18 de Setembro, e do 

artigo 30.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas da Câmara Municipal 

de Leiria, nomeadamente: 

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

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

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

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

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

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

aplicáveis. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
  D e p a r t a m e n t o  d e  O b r a s  M u n i c i p a i s  

 
Processo n.º T - 93/2004. Remodelação do edifício da ex-cadeia e construção dos 
corpos de ligação. Edifício dos Paços do Concelho. Correcção à proposta 
apresentada. 
DLB N.º 0910/08 | Presente uma informação da Comissão de Análise de Propostas, de 

26 de Junho de 2008, relativa a lapsos detectados na lista de preços unitários, 

designadamente: 

O subcapítulo 4.1.2 tem a mais o montante de €5.488,85, valor que não 

corresponde qualquer trabalho a executar. 

O subcapítulo 4.4 apresenta um erro no total, ou seja, no somatório das 

quantidades pelos respectivos preços unitários, passando o valor correcto a ser 

€37.309,02 e não €36.471,78, assim, e em conformidade com o previsto no n.º 2 do 

artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, a proposta é corrigida, passando o 

valor correcto da empreitada para €2.344.250,24 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e, depois de analisar o assunto, deliberou por 
unanimidade aprovar e autorizar a correcção à proposta e corrigir o valor total da 

empreitada que passa a ser de €2.344.250,24 e aprovar a minuta da Adenda ao 

Contrato inicial n.º 35/2005, de 27 de Outubro. 
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Mais deliberou autorizar a celebração da respectiva Adenda ao Contrato Inicial. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 
 D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  e  F i n a n c e i r o  

 
3.1. Análise do assunto relacionado com a Divisão Administrativa 
3.1.1. Análise do pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de 
Leiria: 
3.1.1.1. Requerente: Lúcia Castanheira da Silva. Decisão final 
DLB N.º 0911/08 | Pela deliberação n.º 653/08, tomada em sua reunião do passado dia 

27 de Maio de 2008, a Câmara Municipal manifestou a sua intenção de indeferir a 

pretensão de Lúcia Castanheira da Silva, residente em Quinta da Barreta, lote 61, 2.º E, 

2410.248 Leiria, quanto ao pagamento de indemnização no montante de €1.266,52, no 

âmbito de um pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. 

Notificada em 19 de Junho de 2008, a coberto do ofício n.º 10.338, de 16 de 

Junho, para efeitos de se pronunciar em sede de audiência dos interessados, não veio 

a requerente, por si ou através de representante, dentro do prazo de dez dias úteis que 

lhe fora fixado, apresentar qualquer resposta, não existindo, pois, motivos para que a 

Câmara Municipal altere o sentido da sua decisão, propondo-se assim o indeferimento 

final da pretensão e consequente arquivamento do processo. 

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

pedido deduzido, notificar a requerente da presente decisão, nos termos do disposto 

nos artigos 66.º, alínea a), e 68.º do Código de Procedimento Administrativo, e 

determinar o arquivamento do processo respectivo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Financeira 
3.2.1. Pagamentos 
DLB N.º 0912/08 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

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

CMLeiria/Acta n.º 15, de 2008.07.22 

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 

Presidente, no período de 7 a 21 de Julho de 2008 correspondente às Ordens de 

Pagamento Gerais n.ºs: 5772, 5773, 5777, 5996, 5997, 6005, 6007, 6023, 6105, 6106, 

6109 a 6117, 6223, 6227 a 6229, 6231, 6232, 6234, 6236, 6335, 6481, 6482, 6484, 

6489, 6493 a 6496, 6501, 6502, 6547, 6549, 6553, 6556, 6557, 6559, 6562, 6565, 6572, 

6573, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n. ºs: 383 a 420, 422 a 433, às Ordens de 

Pagamento de Facturas n. ºs: 1409, 1413, 3118, 4405, 5138, 5167, 5200, 5409, 5461, 

5559, 5607, 5621, 5688, 5691, 5692, 5694, 5696, 5699, 5700, 5702, 5703, 5710, 5717, 
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5719, 5724, 5727 a 5731, 5733, 5734, 5736, 5737, 5739, 5741, 5745 a 5760, 5764, 

5766, 5770, 5771, 5789, 5818, 5821, 5823 a 5825, 5827 a 5832, 5835 a 5838, 5847, 

5849 a 5851, 5853 a 5855, 5857 a 5863, 5893, 5896, 5909, 5911, 5923, 5995, 5999 a 

6001, 6008, 6014 a 6016, 6018 a 6022, 6024, 6027, 6030, 6035, 6041, 6044, 6045, 

6047 a 6049, 6053, 6056, 6060 a 6062, 6064, 6066, 6067, 6069, 6075, 6095, 6097, 

6100, 6102, 6118, 6120 a 6124, 6126 a 6129, 6158, 6182, 6183, 6195, 6197 a 6202, 

6204, 6206, 6212, 6213, 6216 a 6218, 6220, 6222, 6226, 6230, 6233, 6235, 6237 a 

6247, 6251, 6253, 6256, 6259 a 6271, 6274 a 6279, 6308, 6310, 6311, 6330, 6349, 

6360, 6361, 6371, 6387, 6397 a 6407, 6410 a 6415, 6420, 6428, 6429, 6432 a 6444, 

6456, 6462, 6466, 6474, 6475, 6488, 6492, 6497 a 6500, 6503, 6504, 6507, 6536, 6606 

a 6617, 6620, 6621, 6652, 6659, 6740, 6742, 6743, 6746, 6748, 6750, 6751, 6753 a 

6763 no valor total de €8.346.946,11. 

 

3.2.2. XI Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. Ratificação 
DLB N.º 0913/08 | Presente a XI Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2008, que se consubstancia na 10.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 10.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 8.ª 

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

do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, deliberou por maioria, com os votos de abstenção dos Senhores 

Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira e Dr. António 

Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, ratificar o despacho da Senhora Presidente, de 

11 de Julho, que autoriza a XI Modificação às Grandes Opções do Plano para o 

presente ano de 2008, com inscrições/reforços no montante de €542.000,00 e 

diminuições/anulações no montante de €430.000,00, e a X alteração ao Orçamento da 

Despesa para o presente ano de 2008, com inscrições/reforços e 

diminuições/anulações no montante de €344.000,00 cada, tal como proposto.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.3. Pagamento da quota anual de 2008 à Comissão Nacional Portuguesa do 
Conselho Internacional dos Museus 

DLB N.º 0914/08 | Em 16 de Junho de 2006, a Câmara Municipal deliberou concordar 

com a proposta de adesão do M|i|mo - Museu da Imagem em Movimento, como 

membro do ICOM – Conselho Internacional dos Museus e a Assembleia Municipal, em 

26 de Junho de 2006, deliberou aprovar por unanimidade a referida proposta. 

Como consequência, foi presente a factura n.º 1, emitida pela Comissão 

Nacional Portuguesa do Conselho Internacional dos Museus, em 7 de Janeiro de 2008, 
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da importância de €320,00 (isenta de IVA), para pagamento da quota anual referente ao 

ano em curso, para a qual foi emitida a proposta de cabimento n.º 1077/08, de 3 de 

Março.  

A Câmara tomou conhecimento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.4. Programa O Tesouro das Famílias. Comparticipação financeira. Rectificação 
da Deliberação n.º 551/08 
DLB N.º 0915/08 | A deliberação n.º 551/08, da acta n.º 9, de 29 de Abril, contém uma 

imprecisão que importa corrigir. 

Assim, onde se lê: «proposta de cabimento n.º 1638/08», deverá ler-se: 
«proposta de cabimento n.º 1683/08». 

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

com a citada rectificação da deliberação n.º 551/08, da acta n.º 9, de 29 de Abril. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.5. Programa Trocar por Miúdos. Rectificação da Deliberação n.º 593/08 
DLB N.º 0916/08 | A deliberação n.º 593/08, da acta n.º 10, de 13 de Maio, contém uma 

imprecisão que importa corrigir. 

Assim, onde se lê: «proposta de cabimento n.º 1744/08 e 1745/08» deverá ler-
se: «proposta de cabimento n.º 1774/08 e 1775/08». 

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

com a citada rectificação da deliberação n.º 593/08, da acta n.º 10, de 13 de Maio. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.6. Oferta de uma Impressora pela sociedade DataGate, Lda. 
DLB N.º 0917/08 | Presente uma factura registada com o n.º 4876/08, da DataGate, 

Desenvolvimento de Soluções Informáticas, Lda., referente ao fornecimento de um 

computador e um monitor para a Divisão Acção Social – Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens adquiridos no âmbito do «Sistema de Gestão das Comissões 

Protecção de Crianças e Jovens», na qual é incluída a oferta de uma Impressora 

Samsung ML2010R. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea h) do 

n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 
aceitar a oferta do referido equipamento, bem como atribuir-lhe o valor de €62,00 

correspondente ao seu valor de mercado. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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3.2.7. Resumos de tesouraria 
DLB N.º 0918/08 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo 21 de Julho de 

2008, apresentando um Total de Disponibilidades de €8.086.403,85 sendo de 

Operações Orçamentais €7.705.398,62 e de Operações de Tesouraria €381.005,23, 

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

A Câmara tomou conhecimento. 
 

 

Ponto quatro 
 Divisão de Recursos Humanos  

 

4.1. Análise do processo relacionado com a Divisão de Recursos Humanos 
4.1.1. Votos de pesar aos seguintes funcionários: 
a) José Manuel Raposo Pires 
DLB N.º 0919/08 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido 

de ser concedido um voto de profundo pesar, ao funcionário José Manuel Raposo Pires, 

Arquitecto, do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, pelo falecimento de seu 

sogro. 

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

manifestar um voto de pesar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

b) Carlos Manuel Santos Ascenso 
DLB N.º 0920/08 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido 

de ser concedido um voto de profundo pesar, ao funcionário Carlos Manuel Santos 

Ascenso, Auxiliar de Serviços Gerais, do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, 

pelo falecimento de seu pai. 

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

manifestar um voto de pesar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
 Departamento de  Desenvo lvimento  Económico,  Espaços  Verdes  e  Ambiente 

 
5.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Promoção do 
Desenvolvimento 
5.1.1. Mercado do Levante da Praia do Pedrógão. Revogação da autorização para 
exercício da actividade e desocupação dos lugares de terrado n.ºs 24, 28, 33 e 39 
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DLB N.º 0921/08 | Conforme informação n.º 09/08-MLP (INT. 2008/8210) do 

encarregado do mercado, os seguintes feirantes, titulares de lugares de terrado no 

Mercado do Levante da Praia do Pedrógão, não têm efectuado os pagamentos das 

taxas como se indica: 

1. Preciosa Mafra Fernandes – NIF 189091460 - lugar n.º 24 – meses em débito: 

Janeiro, Fevereiro, Maio e Junho de 2008. 

2. Adriano Cardoso Miguel – NIF 1816211681 – lugar n.º 28 – meses em débito: 

Dezembro de 2007, Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Junho de 2008. 

3. Abderraziq Nahil – NIF 216630711 – lugar n.º 33 – meses em débito: Outubro, 

Novembro e Dezembro de 2007, Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 

2008. 

4. Filipe Alexandre Domingos Palmela – NIF 235073350 - titular do lugar n.º 39 – 

meses em débito Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2008. 

Apesar das citações do Sector de Execuções Fiscais, bem como das 

notificações do Sector de Mercados e Feiras, as referidas taxas continuam por liquidar, 

pelo que nos termos da alínea b) do artigo 10.º e do n.º 6 do artigo 12.º do Regulamento 

Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma não Sedentária 

(Mercados de Levante), o não cumprimento das normas legais, designadamente a falta 

de pagamento, determina a revogação da autorização para o exercício da actividade de 

feirante e a subsequente desocupação do lugar de terrado. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos dos artigos 10.º e 12.º do 

Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma Não 

Sedentária (Mercados de Levante), deliberou por unanimidade revogar a autorização 

para o exercício da actividade dos feirantes Preciosa Mafra Fernandes, Adriano 

Cardoso Miguel, Abderraziq Nahil e Filipe Alexandre Domingos Palmela e determinar a 

subsequente desocupação dos respectivos lugares de terrado n.ºs 24, 28, 33 e 39, do 

Mercado do Levante da Praia do Pedrógão. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.2. Atribuição de apoio financeiro à Freguesia de Carreira para Parque de 
Merendas 
DLB N.º 0922/08 | Presente, pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico 

Dra. Neusa Magalhães, a proposta que a seguir se transcreve: 

«Dotar as freguesias do concelho de espaços de lazer adequados melhorando o 

nível de qualidade na vida local, tem sido um objectivo da Câmara, que se vai 

alcançando com a criação dos equipamentos de fruição em tempo de lazer. 

Presente um pedido da Junta de Freguesia de Carreira, com a ENT. 

2008/11705, solicitando apoio para efectuar obras no Parque de Merendas, 

designadamente dotar aquela infra-estrutura com instalações sanitárias. 
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De acordo com o solicitado, e considerando a imperiosa necessidade do 

equipamento no Parque de Merendas da Carreira, propõe-se que a Câmara Municipal 

de Leiria atribua um apoio financeiro à Freguesia de Carreira, no valor de €3.950,00 

(três mil novecentos e cinquenta euros) para o efeito.» 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, 

Rubrica 2008-I-335, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2590/2008, de 14 de 

Julho. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea b) do 

n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 
atribuir um apoio financeiro à Freguesia de Carreira, no valor de €3.950,00 (três mil, 

novecentos e cinquenta euros) para obras no Parque de Merendas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.3. Atribuição de apoio financeiro à Freguesia de Monte Real para construção 
de parque infantil 
DLB N.º 0923/08 | Presente, pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dra. Neusa Magalhães, um pedido formulado pela Junta de Freguesia de Monte Real 

para apoio na construção do Parque Infantil daquela localidade (ENT. 2008/10954).  

Considerando que um dos objectivos do Município é dotar as freguesias do 

concelho de espaços de lazer adequados, melhorando o nível de qualidade na vida 

local, o que se vai alcançando com a criação dos equipamentos de fruição em tempo de 

lazer, propõe-se que a Câmara Municipal de Leiria atribua um apoio financeiro à 

Freguesia de Monte Real, no valor de €44.515,00 (quarenta e quatro mil, quinhentos e 

quinze euros) para a construção do Parque Infantil. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, 

rubrica 2008-I-279, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2596/08, de 14 de Julho. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

conceder um apoio à Freguesia de Monte Real no valor de €44.515,00 (quarenta e 

quatro mil, quinhentos e quinze euros) para construção do Parque Infantil.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.4. Atribuição de apoio financeiro à Freguesia de Carvide para o Cemitério de 
Carvide 
DLB N.º 0924/08 | Presente, pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dr.ª Neusa Magalhães, um pedido formulado pela Junta de Freguesia de Carvide para 

construção de gavetões/nichos, ossários e arranjos interiores no Cemitério Paroquial de 

Carvide.  
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Deste modo, propõe-se que a Câmara Municipal de Leiria atribua um apoio 

financeiro à Freguesia de Carvide no valor de €40.000,00 (quarenta mil euros), a ser 

pago em três prestações (Agosto de 2008, Fevereiro e Maio de 2009). 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, 

rubrica 2008-I-336, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2591/08, de 14 de Julho. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

conceder um apoio à Freguesia de Carvide no valor de €40.000,00 (quarenta mil euros), 

a ser pago em três prestações (Agosto de 2008, Fevereiro e Maio de 2009), para obras 

no Cemitério Paroquial de Carvide. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.5. Festa em honra de Nossa Senhora dos Aflitos, na Praia do Pedrógão 
DLB N.º 0925/08 | Presente, pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dr.ª Neusa Magalhães, um pedido formulado pela Comissão de Festas (ENT. 

2008/12979) para apoio na realização dos festejos em honra de Nossa Senhora dos 

Aflitos, a ter lugar de 15 a 17 de Agosto de 2008, na Praia do Pedrógão. 

Considerando que: 

A Praia do Pedrógão é um lugar de veraneio de elevado interesse turístico e é a 

única estância balnear do Concelho de Leiria; 

Existe uma comissão local de festas que promove várias actividades de 

animação, nas quais procura promover as tradições e preservar o espírito da Praia; 

A animação funciona como chamariz e factor de captação de afluência de 

público. 

Propõe-se que a Câmara Municipal de Leiria coopere com essa comissão na 

realização dos festejos, designadamente através da: 

a) sinalização das alterações ao trânsito, que consistem no encerramento das ruas 

Duarte Pacheco, Capitão Silva Mendes, Aquilino Ribeiro e Coronel Pereira Pascoal; 

b) atribuição de um apoio financeiro no valor de €6.000,00 (seis mil euros) à Comissão 

de Festas, para despesas inerentes ao fogo de artifício. 

O apoio financeiro a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano 

para 2008, rubrica 2008-A-156, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2593/08, de 

14 de Julho. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea b) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

apoiar as Festas em Honra de Nossa Senhora dos Aflitos, Praia do Pedrógão, com uma 

verba no valor de €6.000,00 (seis mil euros) e aprovar as necessárias alterações ao 

trânsito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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5.1.6. Centrologis, Centro Logístico do Litoral 
DLB N.º 0926/08 | Presente, pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dr.ª Neusa Magalhães, o ofício do Centrologis, Centro Logístico do Litoral (ENT. 

2008/10066), a solicitar o pedido de comparticipação financeira para o ano de 2008. 

Na reunião de Câmara de 7 de Fevereiro, através da deliberação n.º 0171/08, foi 

aprovado o mapa com as comparticipações financeiras previstas no artigo 4.º dos 

Estatutos do Centrologis, Centro Logístico do Litoral para o ano de 2007 e 2008. 

De acordo com o exposto, e considerando a inegável importância que o projecto 

reveste, propõe-se que a Câmara Municipal de Leiria apoie o Centrologis, Centro 

Logístico do Litoral, assumindo o respectivo encargo financeiro para 2008, no valor de 

€44.660,00 (quarenta e quatro mil seiscentos e sessenta euros).  

A transferência a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 

2008, CAE 10/040701, Rubrica 2008-A-334, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 

2595/08, de 14 de Julho.  

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

com a proposta apresentada e transferir para o Centrologis, Centro Logístico do Litoral 

o valor de €44.660,00 (quarenta e quatro mil seiscentos e sessenta euros).  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.7. Publicidade (intenção de remoção) 
DLB N.º 0927/08 | No seguimento de vários processos de licenciamento de publicidade, 

foram os locais de afixação visitados pelos Fiscais Municipais, tendo sido constatado 

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

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

intenção de remoção, nos termos dos n.ºs 2, 3 e 4 do artigo 20.º do Regulamento 

Municipal de Publicidade, notificando os requerentes, nos termos e para os efeitos dos 

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

Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

6/96, de 31 de Janeiro, (audiência de interessados), as seguintes entidades: 

Registo Entidade Tipo de Publicidade Localização da 
Publicidade 

Ent.21441/07  Comunspace, Lda Painel publicitário  R. Cap. Mouzinho de 
Albuquerque - Leiria 

Ent. 4531/05 Agospan – Padaria e 
Pastelaria, Lda Diversa Publicidade R. Vale Grande, n.º 31, 

Planalto - Marrazes 

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

manifestar a intenção de ordenar a remoção dos suportes publicitários supra 

mencionados, em cumprimento dos n.ºs 2 e 3 do artigo 20.º do Regulamento Municipal 

de Publicidade, uma vez que os suportes publicitários afixados não se encontram 
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licenciados. O não cumprimento, dentro do prazo fixado, implicará que seja a Câmara a 

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

de todas as despesas ocasionadas, nos termos dos n.ºs 4 e 5 do mesmo artigo. 

Mais deliberou notificar os requerentes nos termos e para os efeitos dos artigos 

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

442/91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, 

de 31 de Janeiro (audiência de interessados), do teor da presente deliberação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.8. Remoção de publicidade (decisão final)  
DLB N.º 0928/08 | No seguimento das deliberações tomadas por esta Câmara 

Municipal, a manifestar intenção de ordenar a remoção de publicidade afixada sem 

prévio licenciamento, foram os responsáveis notificados do teor dessa deliberação para 

exercerem o direito de audição, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 

Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro. 

Não o tendo feito ou não tendo sido atendidos os argumentos invocados, são, de novo, 

presentes os processos a seguir indicados, propondo-se que a Câmara, ao abrigo do 

disposto no artigo 20.º, n.º 2, alínea a), e n.ºs3, 4 e 5 do Regulamento Municipal de 

Publicidade, delibere ordenar a remoção da publicidade afixada sem prévio 

licenciamento, pelos mesmos motivos constantes das deliberações anteriores: 

Registo Entidade 
responsável 

Delib. da 
int. de 

remoção 
(data) 

Data de visita 
ao local 

Tipo 
de 

Publicidade 
Localização da 

Publicidade Observ. 

Ent. 
20063/06 

Banco 
Espírito 
Santo, SA 

2008/04/29 2008/06/26 
(Fiscais 
Municipais) 

Dois 
anúncios 
luminosos; 
Dois 
anúncios 
luminosos 
perpendicula
res biface 

Rua Eng.º 
Duarte 
Pacheco, 
Leiria 

Não 
exerceu o 
direito de 
audição, 
após 
notificação 
da intenção 
de ordenar 
a remoção, 
pelo ofício 
nº 8308 de 
2008/05/12 

Ent. 
20069/06 

Banco 
Espírito 
Santo, SA 

2008/04/29 2008/06/20 Três 
anúncios 
luminosos 
monoface ; 
Dois 
anúncios 
luminosos 
de dupla 
face 

Rua do Rossio 
Borges, 
Edifício 
D’Aquém, 
Leiria 

Não 
exerceu o 
direito de 
audição, 
após 
notificação 
da intenção 
de ordenar 
a remoção, 
pelo ofício 
n.º 8309 de 
2008/05/12 

Ent. 
10782/03 

Foto 
Monumental 

2008/04/29 2008/07/03 Um anúncio 
publicitário 
luminoso 

Rua Capitão 
Mouzinho de 
Albuquerque, 
Leiria 

Não 
exerceu o 
direito de 
audição, 
após 
notificação 
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da intenção 
de ordenar 
a remoção, 
pelo ofício 
n.º8306 de 
2008/05/12 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade ordenar a 

remoção da publicidade e respectivos suportes supra mencionados, no prazo de oito 

dias, em cumprimento do artigo 20.º, n.º 2, alínea a) e n.º 3 do Regulamento Municipal 

de Publicidade, pelos mesmos motivos constantes da anterior deliberação da intenção 

de ordenar a remoção, uma vez que se mantêm afixados sem prévio licenciamento. O 

não cumprimento dentro do prazo fixado, implicará que seja a Câmara a promover a 

remoção dos mesmos, sendo os infractores responsáveis pelo pagamento de todas as 

despesas ocasionadas, nos termos dos n.ºs 4 e 5 do artigo 20.º do mesmo 

Regulamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.9. Publicidade. Anulação de guias de recebimento 
DLB N.º 0929/08 | Tendo sido feito pedido para licenciamento de publicidade que foram 

deferidos e emitidas as respectivas guias de recebimento, as quais não foram 

recebidas, pelos motivos a seguir indicados, propõe-se a sua anulação conforme mapa 

infra: 

Proc. 
Ent. Entidades Guias de 

Recebimento 
Montante 

(€) Motivos de Anulação 

Ent. 26157/07 Fórum Activo 
Unipessoal, Lda. 

34997/07 175,96 A publicidade foi retirada, 
conforme informação da 
Fiscalização 

Ent. 27772/07 Plásticos de Santo 
António, Lda. 

8964/08 180,28 Não tem publicidade nas 
viaturas, conforme 
informação da 
Fiscalização 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade anular as 

guias de recebimento mencionadas no mapa supra, conforme motivo invocado. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.10. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Transmissão do direito de 
ocupação do lugar de terrado n.º 198 (ENT. 2008/15577) 
DLB N.º 0930/08 | Presente o processo em que JÚLIO FERREIRA DA COSTA, 

residente em Rua Poeta Bocage, n.º 48 r/c, Trofa, São Martinho Bougado, titular do 

direito de ocupação do lugar cativo n.º 198, do Mercado de Venda por Grosso do 

Falcão, solicita a transmissão desse direito a favor de seu filho, José Pedro da Silva 

Costa. 

Verificando-se que o requerente tem todos os pagamentos em dia e que foram 

apresentados os documentos necessários à boa instrução do pedido, poderá o 
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Município de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida pelo n.º 2 do artigo 16.º 

do Regulamento do Mercado de Venda por Grosso do Falcão autorizar o pedido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos do n.º 2 do artigo 16.º do 

Regulamento do Mercado de Venda por Grosso do Falcão, deliberou por 
unanimidade autorizar a transmissão do direito de ocupação do lugar cativo n.º 198 do 

Mercado de Venda por Grosso do Falcão (Têxteis, Vestuário e Calçado) a favor de José 

Pedro da Silva Costa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.11. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT.2008/14606) 
DLB N.º 0931/08 | Presente o requerimento da JUNTA DE FREGUESIA DE MONTE 

REDONDO, com sede na Rua Álvaro Alves Pereira, n.º 3, freguesia de Monte Redondo, 

a solicitar licença especial de ruído, para a realização nos dias 11, 12 e 13 de Julho de 

2008, para realização de Festa de Angariação de Fundos para os Clubes Desportivos, a 

ter lugar no Largo da Feira, freguesia de Monte Redondo, no horário compreendido 

entre as 18 horas e as 2 horas, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da 

Câmara, de 2008/07/11, a deferir o pedido.  

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

despacho da Senhora Presidente, de 2008/07/11, a deferir o pedido para os dias 11, 12 

e 13 de Julho de 2008, mediante emissão da licença especial de ruído para o efeito.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.12. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT. 2008/15162) 
DLB N.º 0932/08 | Presente o requerimento de DESAFIOS URBANOS, LDA., com sede 

na Avenida D João III, Shopping 2000, loja 17, freguesia e concelho de Leiria, a solicitar 

licença especial de ruído, para a realização nos dias 11 e 12 de Julho de 2008, de 

música ao vivo, a ter lugar no bar instalado no Edifício Sul do Parque Municipal Tenente 

Coronel Jaime Filipe da Fonseca, em Leiria, no horário compreendido entre as 23 horas 

e as 2 horas, do dia 12 de Julho de 2008, do qual consta o despacho da Senhora 

Presidente da Câmara, de 2008/07/09, a deferir o pedido.  

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

despacho da Senhora Presidente, de 2008/07/09, a deferir o pedido para os dias 11 e 

12 de Julho de 2008, mediante emissão da licença especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.13. Alargamento de horário. Ratificação de despacho (ENT. 2008/15294) 
DLB N.º 0933/08 | Presente o requerimento de RUI MANUEL CAEIRO BORREICHO, 

residente na Rua Dr. João Machado da Polónia, lote 8 - R/C Frente, Marrazes, a 

solicitar o alargamento de horário de funcionamento até às 6 horas, do dia 6 de Julho de 

2008, do estabelecimento de discoteca «Why Not», sito na Rua do Poço, Casal da 
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Cortiça, Barreira, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara, de 

2008/07/04, a indeferir o pedido, por já ter horário de funcionamento autorizado até às 4 

horas e haver reclamações dos moradores pelo excesso de ruído, tendo sido 

dispensada a audiência dos interessados, por ser urgente a tomada de decisão, ao 

abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro. 

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

despacho da Senhora Presidente, de 2008/07/04, a indeferir o pedido de alargamento 

de horário até às 6 horas, do dia 6 de Julho de 2008, por já ter horário de 

funcionamento autorizado até às 4 horas, tendo sido dispensada a audiência dos 

interessados, por ser urgente a tomada de decisão, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

442/91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, 

de 31 de Janeiro.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.14. Alargamento de horário. Ratificação de despacho (ENT. 2008/14608) 
DLB N.º 0934/08 | Presente o requerimento de DÁRIO MANUEL COSTA ANTUNES, 

residente na Urbanização de Santa Clara, lote 1, r/c B, Parceiros, a solicitar o 

prolongamento do horário de funcionamento para a comemoração do aniversário do 

estabelecimento, denominado, «Smile’s Coffee», sita na Rua dos Guilhermes, n.º 6, 

Campos, Maceira, até às 4 horas do dia 6 de Julho de 2008, do qual consta o despacho 

da Senhora Presidente da Câmara de 2008/07/01, a deferir o pedido. 

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

despacho da Senhora Presidente, de 2008/07/01, a deferir, a título excepcional, o 

pedido de alargamento de horário de funcionamento na noite de 5 para 6 de Julho de 

2008, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento Municipal dos Horários de 

Funcionamento, em vigor neste Município.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão de Ambiente e 
Serviços Urbanos 
5.2.1. Concurso de construções na areia, na Praia do Pedrógão 
DLB N.º 0935/08 | Presente, pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dr.ª Neusa Magalhães, um pedido formulado pelo DIÁRIO DE NOTÍCIAS (ENT. 

2008/10051) para apoio na realização de mais uma edição do concurso Construções na 

Areia, na Praia do Pedrógão, no dia 17 de Agosto de 2008. 

Considerando que: 
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— a Praia do Pedrógão é um lugar de veraneio de elevado interesse turístico e é a 

única estância balnear do Concelho de Leiria; 

— a animação funciona como chamariz e factor de captação de afluência de público; 

— este movimento tem protagonizado momentos de animação e envolvimento social 

crescentes, junto da população e visitantes daquela localidade. 

Face ao exposto propõe-se que a Câmara Municipal de Leiria, coopere com o 

Diário de Notícias na realização do concurso, designadamente, através de: 

— Oferta de lanche para 60 crianças, no valor global de €108,00; 

— Alojamento para 6 elementos do Diário de Notícias (3 duplos) de 16 para 17 de 

Agosto, no valor global de €180,00; 

Os valores implicados nestas despesas foram objecto das propostas de 

cabimento n.ºs 2581/08 e 2582/08, de 14 de Julho. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea b) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

apoiar a realização do concurso Construções na Areia, na Praia do Pedrógão, 

aprovando a proposta acima apresentada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2.2. 1.º Festival Internacional de Fotografia da Natureza de Leiria 
DLB N.º 0936/08 | No seguimento do visível sucesso do trabalho realizado, em 2007, 

entre a comunidade FOTONATURIS e o Município de Leiria, foi proposto pela primeira, 

(ENT. 2008/7805) a esta edilidade, a possibilidade de disponibilização dos meios que se 

apresentam em seguida para a cabal realização do 1.º Festival Internacional de 

Fotografia da Natureza de Leiria.  

O 1.º Festival Internacional de Fotografia da Natureza que decorrerá de 20 de 

Setembro a 26 de Outubro de 2008, compreenderá um conjunto de actividades 

diversificadas que têm como exposições, cursos de fotografia da natureza, um 

congresso, que têm como objectivo primordial levar até à população em geral um 

conteúdo forte, aliciante e que, de alguma forma, contribua para a causa da 

preservação da natureza. 

Da responsabilidade do Município de Leiria: 

— Cedência do espaço público Largo do Papa, bem como do quiosque, de 20 de 

Setembro a 26 de Outubro, para que fique patente a exposição «Wild Treasusres – 

Tesouros Naturais» (espaço reservado); 

— Cedência do espaço multiusos do Centro de Interpretação Ambiental para albergar 

a exposição “4 estações” do colectivo feminino da Associação Espanhola de Fotógrafos 

da Natureza, de 20 de Setembro a 26 de Outubro; 
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— Cedência do Teatro José Lúcio da Silva para albergar a exposição de Frans 

Lanting «Life – a jorney through time», de 20 de Setembro a 23 de Novembro 

(reservado); 

— Cedência do Teatro José Lúcio da Silva, nos dias 25 e 26 de Outubro, das 9 horas 

às 20 horas, para a realização do Congresso Internacional de Fotografia da Natureza, e, 

no dia 25 de Outubro, das 20 horas às 23 horas, para a realização da palestra de Frans 

Lanting «Life – a jorney through time» (reservado); 

— Apoio, em termos de recursos humanos e de electricidade, na montagem das 

exposições, nos dias 16, 17, 18 e 19 de Setembro; 

— Disponibilização do Teatro Miguel Franco, nos dias 9, 16 e 23 de Outubro, das 21 

horas às 23 horas, para a realização da actividade «Contadores de histórias» 

(reservado); 

— Disponibilização do Centro de interpretação Ambiental, nos dias 25 de Setembro e 

2 de Outubro, para a realização da actividade «Contadores de Histórias» (reservado); 

— Disponibilização do Centro de Interpretação Ambiental, nos dias 27 de Setembro e 

11 de Outubro, para a realização dos workshops de Iniciação à Fotografia e Fotografia 

da Natureza, das 9 horas às 19 horas (reservado); 

— Colaboração da divulgação do evento nos diversos meios de comunicação social; 

— Cedência de kits de informação/brindes/recordações com promoção da região a 

entregar aos convidados nacionais e internacionais, quer no congresso de fotógrafos da 

natureza, quer aos participantes nas exposições, bem como aos vencedores do 

concurso internacional de fotografia da natureza; 

— Autorização para a colocação de faixas de divulgação ao festival em alguns postes 

de iluminação na Avenida Heróis de Angola, Avenida Adelino Amaro da Costa, Avenida 

22 de Maio, Avenida 25 de Abril, Avenida Marquês de Pombal, Rua Paulo VI e Rotunda 

D. Dinis; 

— Autorização para colocação de painéis outdoors de divulgação ao festival nas 

zonas de entrada da cidade, nomeadamente, Rotunda D. Dinis, Entrada norte de Leiria 

junto à «Ferrus», Avenida 25 de Abril, Avenida 22 de Maio e Rotunda do Hospital de 

Leiria; 

— Apoio logístico durante o festival com transporte de mobiliário, catering e 

divulgação; 

— Permissão para o uso de muppies e outros outdoors para divulgação do evento; 

— Divulgação do evento na agenda municipal e publicações similares; 

— Divulgação através do gabinete de imprensa do festival; 

— É necessário disponibilizar um ponto de energia para a iluminação da exposição 

durante a noite; 
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— Apoio logístico na instalação da exposição «Life – a jorney through time» de Frans 

Lanting e uso da instalação cénica do teatro José Lúcio da Silva, incluindo os meios 

audiovisuais, nos dias anteriores à inauguração e durante o fim-de-semana; 

— Extensão do horário de abertura ao público do Centro de Interpretação Ambiental, 

para que possa ser visitada a exposição «100% Natural» durante os fins-de-semana; 

— Disponibilização do Turismo para colocação da exposição resultante dos trabalhos 

participantes do concurso internacional de fotografia da Natureza, de 20 de Setembro a 

26 de Outubro (reservado); 

— Vigilância e/ou policiamento na zona envolvente à exposição de exterior no Largo 

do Papa, de 20 de Setembro a 26 de Outubro; 

— Pagamento no acto da adjudicação de €6.000,00 (seis mil euros), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor, para a presença de Frans Lanting, no dia 25 de Outubro, das 

20 horas às 23 horas, para a realização da palestra «Life – a jorney through time» 

— Pagamento no acto da adjudicação do aluguer, transporte e seguro da Exposição 

«Life – a jorney through time» de Frans Lanting, que ficará patente no Teatro José Lúcio 

da Silva, de 20 de Setembro a 26 de Outubro, no valor de €12.000,00 (doze mil euros), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

Da responsabilidade da Fotonaturis: 

1. Organização do festival 

1.1. Vinda do fotógrafo Staffan Widstrand com custos de transporte incluídos, 

alojamento e refeições – €1.500,00; 

1.2. Custo da palestra de Staffan Widstrand no festival – €2.500,00; 

1.3. Vinda do fotógrafo José B. Ruiz com custos de transporte incluídos, alojamento e 

refeições €1.000,00; 

1.4. Custo da palestra de José B. Ruiz no festival €1500; 

1.5. Vinda de representante da AEFONA – Associação Espanhola de Fotógrafos de 

Natureza com custos de transporte incluídos €500; 

1.6. Custo da palestra do representante da AEFONA €500. 

Total – €7.500,00 

2. Exposições fotográficas 

2.1. Custos de aluguer e transporte da exposição «Cuatro estaciones» de AEFONA – 

€2.000,00; 

2.2. Custos de aluguer e transporte da exposição «100% Natural» de José B. Ruiz - 

€1.500,00; 

2.3. Custos de aluguer e transporte; 

2.4. Custos para a produção, impressão, laminagem e instalação da exposição de 

exterior «Wild Treasures». Uma exposição totalmente produzida pela equipa do 

Fotonaturis – € 15.000,00; 
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2.5. Impressão e laminagem dos painéis com textos em português para a exposição 

«Life – a jorney through time» – €1.000,00; 

2.6. Custo de produção e impressão da exposição resultante do concurso internacional 

de fotografia de natureza a lançar brevemente – €1.000,00; 

Total – €20.500,00 

3. Produção, gestão do festival e divulgação 

3.1. Produção de convites, cartazes; 

3.2. Divulgação junto da imprensa escrita; 

3.3. Montagem das exposições; 

3.4. Produção do website do evento (http://festival.fotonaturis.org). 

Os valores implicados nestas despesas foram objecto das propostas de 

cabimento n.ºs 2651/08 e 2652/08, ambas de 17 de Julho. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a 

presente proposta. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2.3. Atribuição de apoio financeiro à Oikos – Associação de Defesa do Ambiente 
e do Património da Região de Leiria para a realização de actividades de educação 
e sensibilização ambiental 
DLB N.º 0937/08 | A alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, estabelece que compete à 

Câmara Municipal, no âmbito das actividades de interesse municipal, «apoiar ou 

comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividades de interesse municipal, 

de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra». 

A Oikos – Associação de Defesa do Ambiente e do Património da Região de 

Leiria, para o desenvolvimento e realização das acções de sensibilização e educação 

ambiental, apresentou proposta a esta edilidade (ENT. 2007/28710), durante o ano de 

2008. 

A despesa nela implicada foi objecto de proposta de cabimento n.º 2532/08, de 

11 de Julho. 

Propõe-se assim o apoio às seguintes actividades: 

— XIV Jornadas sobre Ambiente e Desenvolvimento “Recursos Naturais – Estratégias 

de Conservação e Uso Sustentável”                    €2.400,00 

— Recolha de água na Bacia Hidrográfica do Lis – Projecto de Monitorização 

                                                                                                                             €1.000,00 

— «Coastwatch Europe 2008 - Região de Leiria»                          €1.350,00 

— À Volta do Ambiente - Ciclo de Colóquios a realizar no Centro de Interpretação 

Ambiental de Leiria                                €2.400,00 

— Conferência da Amazónia                              €3.000,00 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a 

presente proposta e atribuir à Oikos – Associação de Defesa do Ambiente e do 

Património da Região de Leiria um subsídio no valor de €10.150,00 (dez mil, cento e 

cinquenta euros). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2.4. Grupo de trabalho no âmbito do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 
de Outubro, que altera (e republica) o Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro 
(Lei das Pedreiras) 
DLB N.º 0938/08 | No âmbito da entrada em vigor da republicação da Lei das Pedreiras, 

através do Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, foram introduzidas novas 

medidas com vista à regularização do sector da Indústria Extractiva. 

O artigo 5.º, que dispõe sobre Explorações Não Tituladas por Licença, visa a 

criação de uma «janela de oportunidade» às pedreiras que se encontram a laborar 

ilegalmente, sendo o seu mecanismo despoletado pela apresentação de um 

requerimento junto da entidade licenciadora. 

Com vista à regularização das explorações, e de acordo com o n.º 2 do artigo 5.º 

do Decreto-Lei em causa, será criado um grupo de trabalho, coordenado pela entidade 

licenciadora e composto por: 

a) Um representante da DREC; 

b) Um representante da Câmara Municipal; 

c) Um representante da CCDRC. 

O grupo de trabalho emitirá uma decisão sobre o pedido de regularização das 

explorações. 

Neste sentido, e dado ter acompanhado a evolução da indústria extractiva no 

Concelho de Leiria, nos últimos anos, julga-se ser de nomear o Técnico Rui Andrade da 

Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, para integrar o grupo de trabalho, no que 

respeita às seguintes pedreiras: 

Designação Freguesia Explorador ENT. OWNET 
Agodim Colmeias Manuel António de Jesus 

Ribeiro 
ENT. 2008/8836 

Bajouca Bajouca J. Umbelino ENT. 2008/8838 

Barreira do Centro Souto da Carpalhosa Cerâmica do Centro ENT. 2008/9301 

Cabeço Alto Coimbrão ArgilaCentro ENT. 2008/9302 

Carne Azeda Bajouca Cerâmica do Centro ENT. 2008/8989 

Coimbrão Coimbrão ArgilaCentro ENT. 2008/9300 

Confraria Colmeias Sorgila ENT. 2008/7187 

Crasto Colmeias Cerâmica Progresso Lagoa ENT. 2008/8835 

Graveto Monte Redondo Cerâmica Progresso Lagoa ENT. 2008/11044 

Igreja Velha Colmeias Sorgila ENT. 2008/7193 

Machuqueira - Nucleo B Colmeias Sorgila ENT. 2008/11043 
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Outeiros Marrazes Alvamater ENT. 2008/9917 

Pedreira do Fonteleiro Colmeias Argilis ENT. 2008/11157 

Pinhal da Fábrica Maceira Martelha - Cerâmica de 
Martingança, Lda. 

ENT. 2008/10793 

Pinhal da Pardaleira Monte Redondo Litoareias ENT. 2008/7195 

Portela do Outeiro Colmeias Sorgila ENT. 2008/7194 

Quinta da Sardinha Santa Catarina da Serra J. J. R. e Filhos, S.A. ENT. 2008/9587 

Sobreiros Bidoeira de Cima Herdeiros de António da 
Mota Parreira 

ENT. 2008/9918 

Talos Colmeias Argilis ENT. 2008/8988 

Barracão Colmeias José Aldeia Lagoa e Filhos, 
S.A. 

ENT. 2008/11842 

Boavista Boavista José Aldeia Lagoa e Filhos, 
S.A. 

ENT. 2008/11843 

Machuqueira - Nucleo A Colmeias Sorgila ENT. 2008/11844 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 

5.º do Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, que republica o Decreto-Lei n.º 

270/2001, de 6 de Outubro (Lei das Pedreiras), deliberou por unanimidade nomear o 

Técnico Rui Andrade para integrar o citado grupo de trabalho. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2.5. Dimensões de campas no Cemitério Municipal de Leiria 
DLB N.º 0939/08 | O n.º 1 do artigo 74.º do Regulamento do Cemitério Municipal de 

Leiria, estabelece, como dimensões máximas para as campas de pedra a colocar nas 

sepulturas perpétuas e temporárias, as medidas de 1,90m de comprimento e 0,80m de 

largura. 

Porque as campas são constituídas por várias peças de diversas dimensões, 

verifica-se que o Regulamento é omisso na definição das restantes medidas que 

actualmente estão sendo utilizadas na gestão corrente do cemitério, facto que poderá 

criar conflitos, no futuro, aquando do processo de licenciamento de campas.       

Por este motivo, julga-se indispensável que sejam definidas as restantes 

dimensões permitidas das campas, de forma a não haver qualquer dúvida quando os 

cantoneiros as pretenderem colocar.  

Assim, coloca-se à consideração da Câmara, que sejam estabelecidas as 

seguintes dimensões máximas para todas as campas a colocar nas sepulturas do 

cemitério, incluindo nas sepulturas temporárias cujos modelos já aprovados em 

1994/12/21 são para se manterem: 

— Base da campa: 1,90m de comprimento, 0,80m de largura e 0,10m de espessura; 

— Restante construção sobreposta à base: 1,80m de comprimento e 0,70m de largura. 

— Espessura do tampo e alçados em sepulturas perpétuas (0,08m) e restantes peças 

constituintes da campa (0,10m). 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aceitar a 

adopção das medidas acima mencionadas para todas as campas a colocar no 

cemitério. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2.6. Aprovação da adaptação do Mapa de Ruído do Concelho de Leiria, à escala 
1:25.000, ao Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro 
DLB N.º 0940/08 | Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe e na sequência 

da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que aprova o 

Regulamente Geral do Ruído (RGR) e altera a Portaria n.º 138/2005, de 2 de Fevereiro, 

o Mapa de Ruído tornou-se um elemento obrigatório que acompanha o Plano Director 

Municipal. 

Esta obrigatoriedade é reforçada pelo n.º 1 do artigo 7.º que define que «As 

Câmara Municipais elaboram mapas de ruído para apoiar a elaboração, alteração e 

revisão dos planos directores municipais...». 

Em adição, o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, estabelece que «Os 

municípios que dispõem de mapas de ruído à data da publicação do presente Decreto-

Lei devem proceder à sua adaptação, para efeitos do disposto no artigo 8.º do RGR», 

conforme definido pelo artigo 4.º do diploma acima referido. 

Face às exigências acima referidas, foram desenvolvidos esforços conjuntos 

pela Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos e o Gabinete do Plano Director Municipal, 

no sentido de se proceder à elaboração e respectiva adaptação do Mapa do Ruído do 

Concelho de Leiria, à escala 1:25.000. 

Os mapas de ruído foram elaborados por uma equipa especializada da ESTG, 

tendo a AMLEI como interlocutor em todo o processo. 

Neste sentido, foi entregue a versão definitiva dos mapas de ruído, através da 

ENT. 2008/12731, a qual foi devidamente analisada pela Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos e pelo Gabinete do PDM, verificando-se que cumpria os requisitos 

necessários para apoio à revisão do PDM, bem como aos Planos Municipais de 

Redução de Ruído.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

deliberou por unanimidade aprovar o Mapa de Ruído do Concelho de Leiria, à escala 

1:25.000, entregue nesta Autarquia através da ENT. 2008/12731. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
 Divisão da Acção Educat iva Municipal  
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6.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão da Acção 
Educativa Municipal 
6.1.1. Dia Mundial da Criança. Projecto Trocar por Miúdos. Patrocínios 
DLB N.º 0941/08 | À semelhança dos anos anteriores, decorreu o projecto «Trocar por 

Miúdos», que culminou no dia 2 de Junho, no âmbito do Dia Mundial da Criança, com 

um almoço convívio no Estádio Municipal. 

Estabeleceram-se contactos com algumas empresas/instituições, no sentido das 

mesmas apoiarem a iniciativa acima mencionada. 

Desta forma, foi presente a listagem das empresas que colaboraram, através da 

oferta de géneros alimentares.  

Entidade Morada 
Pastelaria Alexmel Estrada da Amieira, 20 – Chãs 

2400 – 924 Regueira de Pontes 
Pastelaria Brisa Norte Quinta do Bispo – Lote 46 

2400 – 466 Leiria 
Pastelaria Mimo Doce  Rua da Escola, Lt 3 

2425 - 617 Monte Redondo 
Pastelaria Pires Lt. 4, Loja E – Rego d’Agua 

2415 - 557 Leiria 
Pastelaria Xodó Estrada da Figueira da Foz, Lt 3 Lj 1 – Gândara dos Olivais  

2415-603 Leiria 
Pastelaria Haiti Av. Combatentes da Grande Guerra, 57 r/c 

2400 - 123 Leiria 
Hidromel Apartado 3081  

2401-904 Leiria 
Restaurante Cardápio do Visconde Rua Nossa Senhora do Amparo, 76 Marrazes 

2415 - 525 Leiria 
Restaurante Rui Estrada dos Pinheiros – Marrazes 

2415-566 Leiria 
Restaurante Tromba Rija Rua dos Professores Portela 22  

2415 - 534 Leiria 
Restaurante Paulos, Lda Outeiros da Gândara – Marrazes 

2400 Leiria 
Restaurante Matilde Noca  Rua Martingil – Marrazes 

2400 Leiria 
Restaurante Reis dos Frangos Rua Miguel Torga, n.º 149 

2410-134 Leiria 
Refrilis Rua dos Lagoeiros – 127 

2415 - 644 Leiria 
Panike Rua da Granja, 181 

2410 – 689 Leiria 
Mac Donald Av. Nª Senhora de Fátima 

2410-140 Leiria 
Padaria e Pizaria Pão Quente Travessa Dr. Américo Cortez Pinto 

2400 – 049 Leiria 
Silafrutos Quinta da Matinha, lt 68 – r/c D - Marrazes 

2415 - 383 Leiria 
Fritocaseira – Batata Frita Cavalinhos 

2405 – 011 Maceira 
Supermercados Recheio Zona Industrial lt 8 – Cova das Faias – Vale Sepal 

2420 - 409 Leiria 
Rodoviária do Tejo, SA Rua do Nogueiral - Edifício Galinha Apartado 46  

2354 – 413 Torres Novas 
Supermercados Continente  Estrada Nacional 1 – Alto do Vieiro 

2400 - 822 Leiria 
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Pizaria San Remo Largo da Infantaria 7 – n.º 23 
2410 – 111 Leiria 

Assim, propõe-se que seja passado recibo ao abrigo da Lei do Mecenato às 

entidades, cujos valores são os que se apresentam no quadro seguinte: 

Dia Mundial da Criança 2008 
Recibos (ao abrigo da Lei do Mecenato) 

Entidade Morada Contribuinte Valor 
Pastelaria Alexmel Estrada da Amieira, 20 – Chãs 

2400 – 924 Regueira de Pontes 
505 492 962 €108,00 

Pastelaria Brisa Norte Quinta do Bispo – Lote 46 
2400 – 466 Leiria 

503 749 354 €104,00 

Restaurante Cardápio do 
Visconde 

Rua Nossa Senhora do Amparo, 76 
Marrazes 
2415 - 525 Leiria 

503 883 093 €50,00 

Panike Rua da Granja, 181 
2410 – 689 Leiria 

501 967 290 €76, 76 

Padaria e Pizaria Pão 
Quente 

Travessa Dr. Cortez Pinto 
2400 – 049 Leiria 

501 593 357 €40,00 

Silafrutos Quinta da Matinha, lt 68 – r/c D Marrazes 
2400 - 049 Leiria 

500 811 806 €90,00 

Fritocaseira – Batata Frita Cavalinhos 
2405 – 011 Maceira 

145 325 784 €80,00 

Supermercados Recheio Zona Industrial lt – 8 – Cova das Faias – 
Vale Sepal 
2420 - 409 Leiria 

500 145 415 €498,56 

Rodoviária do Tejo, SA Rua do Nogueiral - Edifício Galinha 
Apartado 46  
2354 – 413 Torres Novas 

502 513 900 €1.500,0
0 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aceitar os 

apoios concedidos pelas diversas entidades no âmbito do Projecto «Trocar por 

Miúdos».  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.2. Transportes escolares. Circuitos Especiais 2008/2009 
DLB N.º 0942/08 | Presente o Caderno de Encargos e o Programa de Concurso 

relativamente aos Circuitos Especiais para o ano lectivo 2008/2009. 

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

2656/08, de 17 de Junho.  

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

Caderno de Encargos e o Programa de Concurso que são anexos à presente acta e 

dela fazem parte integrante (ANEXO C), bem como abrir concurso público, com vista à 

adjudicação dos Circuitos Especiais, nos termos do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de 

Setembro, e da Portaria n.º 766/84, de 27 de Setembro.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.3. Freguesia de Santa Eufémia. Transferência de verba 
DLB N.º 0943/08 | Presente o ofício da Junta de Freguesia de Santa Eufémia (ENT. 

2008/15667), solicitando apoio para o pagamento do trabalho de vigilância prestado na 

Escola do 1.º CEB de Quintas do Sirol, dando continuidade ao programa dos anos 
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lectivos anteriores (atendendo aos problemas existentes naquela comunidade). 

Considerando que: 

— a Escola do 1.º CEB de Quintas do Sirol possui uma grande diversidade cultural, 

com alunos que apresentam alguns comportamentos de risco; 

— face ao aumento do número de alunos e numa perspectiva de facilitar a integração 

dos mesmos, houve necessidade de afectar mais recursos humanos; 

— a Junta de Freguesia de Santa Eufémia, enquanto entidade parceira nas causas 

da Educação, tem colaborado na resolução de problemas daquela comunidade 

educativa; 

— tem sido prática da CML apoiar nas despesas com recursos humanos 

relativamente à recepção dos alunos e vigilância. 

Propõe-se a transferência de verba para a Junta de Freguesia de Santa 

Eufémia, no montante de €1.008,00 (mil e oito euros), referente ao trabalho de vigilância 

prestado nos meses de Abril a Junho de 2008.  

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

2587/08, de 14 de Maio. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea g) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, com a alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por 
unanimidade concordar com a proposta apresentada e transferir a verba de €1.008,00 

(mil e oito euros) para a Junta de Freguesia de Santa Eufémia, para fazer face aos 

encargos com o serviço de vigilância na Escola EB1 de Quintas do Sirol.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão da Acção Social 
e Família 
6.2.1. Atribuição de apoios financeiros no âmbito da Acção Social e Família 
DLB N.º 0944/08 | Presente a seguinte tabela para atribuição de apoio financeiro a 

entidades legalmente existentes no concelho: 

Entidade Objecto Atribuição Rubrica Proposta 
n.º 

Vida Plena 
(Ent. 24675/2007) 

Apoio para pagamento 
de renda de instalações 
do ATL. 

€5.753,16 2008-A-112 737, de  
1 de 

Fevereiro 
Conferência de S. 
Vicente Paulo dos 
Parceiros (Ent. 
7001/2008) 

Apoio anual para 
desenvolvimento de 
actividades. 

€1.000,00 2008-A-112 2598, de 
14 de 
Julho 

Colina do Castelo 
(Ent. 8595/2008) 

Apoio para 
desenvolvimento de 
actividades. 

€500,00 2008-A-109 2601, de 
 14 de 
Julho 

Associação Nacional de 
Espondilite Anquilosante 
- Núcleo Regional de 

Apoio para 
desenvolvimento de 
actividades. 

€620,00 2008-A-110 2602, de 
 14 de 
Julho 
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Leiria 
(Ent. 8420/2008) 

CASBI 
(Ent. 12958/2008) 

Apoio para aquisição de 
viatura de 9 lugares 
equipada com plataforma 
elevatória. 

€8.475,00 2008-I-56 2603, de 
14 de 
Julho 

Aparecer - Associação 
de Pais com Crianças e 
Adolescentes em 
Dificuldades 
(Ent. 11430/2008) 

Apoio para pagamento 
de renda do espaço de 
sede e espaços 
terapêuticos, em 
contrapartida de serviços 
terapêuticos gratuitos à 
CPCJ. 

€6.000,00 2008-A-112 2604, de 
14 de 
Julho 

Associação Novo Olhar 
(Ent. 9768/2008) 

Apoio para pagamento 
de renda referente a 
2008 (com efeitos 
retroactivos a Janeiro). 

€5.000,00 
(€416,66/mês) 

2008-A-112 2605, de 
14 de 
Julho 

Associação Portuguesa 
de Deficientes - 
Delegação de Leiria 
(Entfe. 4569/2008) 

Apoio para 
desenvolvimento de 
actividades de 2008. 

€2.500,00 2008-A-110 2607, de 
14 de 
Julho 

Fábrica da Igreja 
Paroquial de Regueira 
de Pontes 
(Entfe. 4570/2008) 

Apoio para conclusão 
das obras de construção 
do Centro Social e 
Paroquial. 

€15.000,00 
(2 tranches, em 

Agosto de 2008 e 
Fevereiro de 

2009) 

2008-I-60 2608, de 
14 de 
Julho 

Aero Club de Leiria 
(Ent. 11567/2008) 

Apoio para 
desenvolvimento de 
actividades de 2008. 

€10.000,00 2008-A-109 2611, de 
14 de 
Julho 

Conferência de S. 
Vicente Paulo das 
Cortes 
(Ent. 15535/2008) 

Apoio para realização 
das celebrações do 
Corpo de Deus. 

€500,00 2008-A-112 2615, de 
14 de 
Julho 

Associação de Apoio a 
Famílias Carenciadas de 
Leiria-Fátima – Banco 
Alimentar Contra a Fome 
de Leiria-Fátima 
(Ent. 16312/2008) 

Apoio para pagamento 
de renda referente a 
2008 (€375,00/mês). 

€4.489,56 2008-A-112 2616, de 
14 de 
Julho 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto nas alíneas a) e 

b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade atribuir o apoios financeiros supra referidos às entidades constantes no 

respectiva tabela.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2.2. Revogação da deliberação n.º 1135/2007, de 30 de Agosto 
DLB N.º 0945/08 | Considerando que, por lapso, foi atribuído o apoio financeiro à 

Conferência de S. Vicente Paulo dos Marrazes, no valor de €4.065,00, através da 

deliberação n.º 1135/07, de 30 de Agosto, quando o mesmo já havia sido atribuído pela 

deliberação n.º 0582/07, de 26 de Abril, propõe-se, nos termos do disposto no artigo 

141.º do Código de Procedimento Administrativo, a revogação da deliberação n.º 

1135/07, de 30 de Agosto.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a 

revogação acima referida e determinar que o Sector de Contabilidade proceda ao 

estorno da respectiva proposta de cabimento n.º 3232/07, de 22 de Agosto. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
 Departamento de Cultura,  Desporto e Juventude  

 
7.1. Análise do assunto relacionado com a Área da Cultura 
7.1.1. Aprovação das cláusulas contratuais a celebrar com o Instituto Politécnico 
de Leiria para a concepção, investigação, desenvolvimento e execução de 
plataformas expositivas com recurso às modernas tecnologias de informação e 
comunicação para a exposição permanente Fascínio do Olhar do M|i|mo 
DLB N.º 0946/08 | Presente uma informação da Divisão de Museus e Património – 

Mimo/Museu da Imagem em Movimento do seguinte teor:  

«Por ofício n.º 9459, de 30 de Maio de 2008, foi enviado convite ao Instituto 

Politécnico de Leiria, Escola Superior de Tecnologia e Gestão para apresentação de 

proposta orçamental para a concepção, o desenvolvimento e a execução de 

plataformas expositivas com recurso às modernas tecnologias de informação e 

comunicação para a Exposição Permanente “O Fascínio do Olhar”. 

Presente a proposta orçamental para o desenvolvimento das tarefas supra 

mencionadas, que deu entrada nesta Autarquia com o número INT. 2008/15343, foi a 

mesma alvo de análise por parte da Câmara.» 

Atendendo a que o citado orçamento tem o valor de €190.000,00 mais IVA à 

taxa em vigor, solicita-se autorização para a referida despesa, utilizando para o efeito a 

verba constante da rubrica 2008 – I – 337, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 

2677/08, de 18 de Julho. 

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

prestada em epígrafe e, no uso das competências que lhe são conferidas pela alínea d) 

do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, conjugadas com a alínea 

b) do n.º 1 do artigo 18.º e alínea b) do n.º 3 do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 

8 de Junho, deliberou por unanimidade autorizar a aprovação das cláusulas 

contratuais no valor de €190.000,00 mais IVA à taxa em vigor, referentes à adjudicação 

ao Instituto Politécnico de Leiria, Escola Superior de Tecnologia e Gestão, dos trabalhos 

inerentes à concepção, desenvolvimento e execução de plataformas expositivas com 

recurso às novas tecnologias de informação e comunicação para a Exposição 

Permanente «O Fascínio do Olhar» para o novo espaço do m|i|mo.  

Mais deliberou autorizar a Senhora Presidente a outorgar o respectivo contrato. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

CMLeiria/Acta n.º 15, de 2008.07.22 
Im-DA-15-09_A00 

 



1078 (46) 

7.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude  
7.2.1. XIV Internacional Júnior de Leiria. Apoio ao Centro Internacional de Ténis de 
Leiria 
DLB N.º 0947/08 | Presentes os ofícios do Centro Internacional de Ténis de Leiria (ENT. 

2008/15374, ENT. 2008/15375 e ENT. 2008/15376, de 3 de Julho), nos quais solicita à 

Câmara Municipal de Leiria apoio para a realização do evento em epígrafe, a decorrer 

entre os dias 1 e 9 de Agosto de 2008. 

Nessa sequência, propõe a Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel 

Gonçalves, a atribuição do seguinte apoio: 

⎯ transporte e colocação de 30 vasos com plantas para decoração do espaço 

envolvente; 

⎯ empréstimo de 1 bandeira do município; 

⎯ oferta de 35 mini-guiões aos representantes dos países participantes; 

⎯ cedência de 400  t-shirts e sacos de plástico aos atletas participantes; 

⎯ pagamento de 50% da despesa relativa ao alojamento dos atletas até ao 

montante máximo de €5.000,00 (cinco mil euros), mediante a apresentação dos 

comprovativos de despesa;  

⎯ assegurar o transporte dos atletas, entre os locais de alojamento  e o clube e 

vice-versa; 

⎯ atribuição de um apoio financeiro de €5.000,00 (cinco mil euros), para fazer face 

a despesas com a alimentação dos participantes e promoção do evento. 
Os valores implicados foram objecto das propostas de cabimento n.º 2631/08, 

n.º 2634/08 e n.º 2635/08, todas de 15 de Julho. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º, 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, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por 
unanimidade atribuir ao Centro Internacional de ténis de Leiria o referido apoio no valor 

total de €5.000,00 (cinco mil euros). 

Mais deliberou conceder o apoio material e logístico supracitado e necessário 

ao normal desenvolvimento do Torneio, assim como custear o pagamento de 50% da 

despesa relativa ao alojamento dos atletas até ao montante máximo de €5.000,00 

(cinco mil euros), mediante a apresentação dos comprovativos de despesa, e assegurar 

o transporte dos atletas entre o locais de alojamento e o clube e vice-versa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2.2. Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil 2007. Correcção do Apoio 
Anual à Associação Juvenil Ambiente e Património 
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DLB N.º 0948/08 | Presente, pela Senhora Presidente da Câmara, a INT. 2008/8256, da 

Divisão do Desporto e Juventude (Juventude), que abaixo se transcreve: 

«No âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil Municipal, Apoio 

Anual, para 2007, foi presente, pela Associação Juvenil Ambiente e Património, o 

respectivo relatório de actividades, conforme previsto na alínea f) da Cláusula 4.ª do 

protocolo, aprovado em reunião de Câmara de 29 de Março de 2007, para o qual fora 

deliberado um apoio no valor de €1.250,00 para a concretização da actividade 

«Concurso Nacional de Hip Hop», designadamente para fazer face a despesas 

relacionadas com o pagamento de cachets aos intervenientes. 

Dado que os grupos que participaram o fizeram de forma gratuita, não tendo a 

associação de suportar despesas relacionadas com os cachets e para as quais o 

Município deliberou atribuir um apoio, sugere-se que a associação proceda à devolução 

da verba já recebida, no valor de €875,00, (70% da verba total, equivalente ao 

recebimento das duas primeiras partes) e que o Município de Leiria não efectue a 

liquidação da 3.ª parte, no valor de €375,00, equivalente a 30% da verba total (€875,00 

+ €375,00 = €1.250,00), matéria a ser presente em reunião de Câmara.» 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a 

correcção do apoio, não liquidando a 3.ª parte à Associação Juvenil Ambiente e 

Património de Leiria, no valor de €375,00, devendo a associação proceder à devolução 

da verba já recebida no valor de €875,00, equivalente ao recebimento das duas 

primeiras partes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2.3. JAMBOREE 2008. Protocolo de colaboração com o Corpo Nacional de 
Escutas, Escutismo Católico Português. Junta Regional de Leiria 
DLB N.º 0949/08 | Presente, pela Senhora Presidente, o Protocolo de Colaboração que 

abaixo se transcreve: 

«PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
Considerando que o Projecto «JAMBOREE, XIX Acampamento Regional da 

Região de Leiria» consiste numa movimentação de juventude com elevado impacto 

social e educativo, que mobilizará cerca de 1.300 jovens da Região de Leiria, e cerca de 

200 jovens provenientes de Agrupamentos fora da Região de Leiria, de outras 

Organizações Escutistas e de outros Países, que se reunirão no concelho de Leiria, 

freguesia de Souto da Carpalhosa, para celebrar este projecto. 

Entre o Município de Leiria, representado pela sua Presidente, Dr.ª Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, (NIPC 505 181 266), como primeiro outorgante, e 

o Corpo Nacional de Escutas, Escutismo Católico Português, com sede na Rua D. Luis 

I, n.º 34, Lisboa, (NIPC 500 972 052), cuja identificação se comprova através da 

publicação na III Série do Diário da República n.º 156, de 9 de Julho de 1992, como 
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segundo outorgante, aqui representado, a nível regional pela Junta Regional de Leiria 

na pessoa do seu Chefe Regional Margarida Maria Oliveira Faria Marques, é celebrado 

o presente protocolo de colaboração que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

Pelo presente Protocolo, o Município de Leiria e o Corpo Nacional de Escutas, 

Escutismo Católico Português, Junta Regional de Leiria, reafirmam o compromisso de 

colaboração no evento «JAMBOREE, XIX Acampamento Regional da Região de 

Leiria», na sua fase de acampamento base, situada no local de Charneca do Nicho, 

freguesia de Souto da Carpalhosa, de 2 a 10 de Agosto. 

Cláusula Segunda 
(Obrigações do Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português - 

Junta Regional de Leiria) 
O Corpo Nacional de Escutas, Escutismo Católico Português, Junta Regional de 

Leiria compromete-se a: 

a) Organizar e realizar o «JAMBOREE, XIX Acampamento Regional da Região de 

Leiria», conforme apresentado às entidades que tutelam o Perímetro Florestal da 

Charneca do Nicho, nomeadamente a Direcção-Geral de Recursos Florestais (DGRF) e 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC); 

b) Organizar e realizar o evento de acordo com o Plano de Prevenção e Segurança, 

apresentado e discutido pelas entidades e serviços competentes na matéria, o qual 

passa a fazer parte integrante do presente Protocolo, como anexo 1; 

c) Garantir a correcta gestão dos efluentes residuais a gerar nas várias valências 

(sanitários móveis, balneários, chuveiros, cozinha, entre outras), incluindo a instalação 

de depósitos estanques, bem como a respectiva recolha e transporte a destino 

adequado dos efluentes armazenados, com a periodicidade necessária; 

d) Garantir acções de limpeza e a erradicação de focos de deposição indevida de 

resíduos/lixeiras no local do evento, em conformidade com o Regulamento de Resíduos 

Sólidos Urbanos, Higiene e Salubridade da Câmara Municipal de Leiria; 

e) Promover valores de cidadania junto dos participantes nacionais e estrangeiros; 

f) Publicitar o apoio do Município de Leiria nos meios próprios do evento, 

designadamente na área dos parceiros institucionais; 

g) Colaborar com a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos no âmbito da iniciativa 

«Mar de Praias Limpas», a ter lugar no dia 7 de Agosto; 

h) Entregar ao Município de Leiria, para efeitos de recebimento de apoio financeiro, os 

seguintes documentos: acta da constituição da associação, os estatutos e suas 

alterações publicados em Diário da República. 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Município de Leiria) 
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O Município de Leiria, de acordo com a sua natureza e área de intervenção, 

compromete-se a: 

a) Acompanhar tecnicamente os trabalhos de montagem, manutenção e 

desmantelamento de infra-estruturas de apoio ao acampamento, através dos serviços 

municipais e municipalizados; 

b) Garantir o abastecimento de água pelos SMAS, Serviços Municipalizados de Águas 

e Saneamento de Leiria, de acordo com o decorrente do anexo 2, que passa a fazer 

parte integrante do presente Protocolo; 

c) Facultar o transporte, cedência e montagem/desmontagem de um palco com 

cobertura de 7,5 m x 6 m; 

d) Facultar o transporte, montagem e utilização de 7 barracas de madeira; 

e) Facultar o transporte, cedência e montagem/desmontagem de 20 tendinhas, com 

toldo; 

f) Facultar o transporte e cedência, a título de empréstimo, de mobiliário pré-escolar 

usado: 8 mesas e 25 cadeiras; 

g) Promover a disponibilização de contentorização para indiferenciados, a recolher 

com a periodicidade necessária pelos serviços da Suma, Serviços Urbanos e Meio 

Ambiente, SA, bem como a instalação e recolha de ecopontos, a concretizar pela 

Valorlis, Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA; 

h) Facultar a entrega de 400 sacos, através dos serviços da Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos, para deposição dos resíduos diariamente gerados pelos 

participantes; 

i) Ceder sinais de trânsito e restante equipamento para informação e controlo do 

trânsito nas estradas envolventes ao local do acampamento;  

j) Autorizar o encerramento ao trânsito, entre o dia 31 de Julho e o dia 11 de Agosto, 

do troço da estrada municipal indicado no mapa constante do anexo 3, que passa a 

fazer parte integrante do presente Protocolo; 

k) Cedência gratuita do autocarro do Município de Leiria, de 37 lugares, no dia 8 de 

Agosto, entre as 8 horas e as 17 horas; 

l) Conceder licenciamento às actividades de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.o 

309/02, de 16 de Dezembro e no Regulamento sobre o Licenciamento das Actividades 

Diversas previstas no Decreto-Lei n.º 264/02, de 25 de Novembro, e no Decreto-Lei n.º 

310/02, de 18 de Dezembro; 

m) Atribuir um apoio financeiro de €15.000,00 (quinze mil euros), ao Corpo Nacional de 

Escutas, Escutismo Católico Português, Junta Regional de Leiria, ao abrigo do disposto 

na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 

que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para fazer face a despesas 

relacionadas com as infra-estruturas de apoio ao acampamento, condicionado à 

apresentação dos documentos mencionados na alínea h) da Cláusula Segunda. 
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Cláusula Quarta 
(Imposto do selo) 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força no disposto na 

alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos 

do artigo 3.º do Código do Imposto do Selo. 

O presente protocolo de colaboração, celebrado de boa fé, tem como objectivo 

criar as melhores condições para a realização do evento «JAMBOREE, XIX 

Acampamento Regional da Região de Leiria». 

Foi lido pelas partes e será assinado pelas mesmas como prova da sua 

conformidade.  

Será executado em duplicado, ficando cada entidade na posse de um 

exemplar.» 

O apoio a atribuir no âmbito do «JAMBOREE, XIX Acampamento Regional da 

Região de Leiria» está em conformidade com o Plano de Actividades da Câmara 

Municipal para 2008, Código de Classificação Económica 12/040701 (código/ ano/ tipo/ 

n.º de projecto acção – 0199/ 2008/ A/ 218), e foi objecto da proposta de cabimento n.º 

2566/08, de 11 de Julho. 

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

com o conteúdo do protocolo de colaboração acima transcrito e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
 Gabinete de Apoio à Vereadora Dr.ª  Neusa Magalhães 

 
8.1. Acções de silvicultura preventiva a realizar pela EDP, Distribuição de Energia, 
SA, nas faixas das linhas de Alta Tensão e de Média Tensão instaladas nas 
freguesias de Azoia e Bajouca 
DLB N.º 0950/08 | A Câmara, depois de analisar o assunto e concordando com o teor 

da informação prestada pelo Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal de Leiria, 

relativa às acções de silvicultura preventiva a executar no ano de 2008, deliberou por 
unanimidade mandar proceder à divulgação das acções de silvicultura preventiva que 

serão promovidas pela EDP, Distribuição de Energia, SA, a partir do dia 11 de Agosto 

de 2008, nas freguesias de Azoia e da Bajouca, na faixa correspondente à projecção 

vertical dos cabos condutores exteriores, acrescida de uma faixa de largura não inferior 

a 10m ou 7m para cada um dos lados, consoante se trate de linhas de Alta Tensão ou 

Média Tensão, conforme o disposto no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho. 
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Com vista à sua concretização, os proprietários ou outros produtores florestais 

de terrenos situados nas faixas das linhas de Alta Tensão e Média Tensão instaladas 

naquelas freguesias, conforme plantas e documentos anexos à presente deliberação e 

que dela passam a fazer parte integrante (ANEXO D), são obrigados a facultar os 

necessários acessos à entidade responsável pelos trabalhos de limpeza, nos termos do 

n.º 13 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, bem como proceder 

à remoção do material resultante das acções de silvicultura, no prazo máximo de 24 

horas, e, querendo, acompanhar os referidos trabalhos. Em alternativa, poderão, ainda, 

proceder à gestão de combustível (limpeza de matos, silvas, vegetação diversa e á 

redução de densidades excessivas de arvoredo) nas faixas de Alta Tensão e Média 

Tensão, identificadas nas plantas acima referidas, dando conhecimento do facto ao 

Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins não participou na análise e votação 

do presente assunto. 

 

8.2. Expropriação das parcelas necessárias à realização da operação de 
loteamento para instalação futura do Parque Empresarial de Monte Redondo, 
Leiria 
DLB N.º 0951/08 | Na sequência da deliberação datada de 8 de Julho de 2008, a 

Câmara Municipal foi informada pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento 

Económico de que dispõe já dos relatórios da avaliação das parcelas de terreno n.os 19, 

26, 27, 28, 35, 37, 43, 49, 62, 68, 92, 94, 95, 98, 99, 102, 118, 125, 146, 148, 149, 159, 

160, 169, 179, 182, 185, 186, 194, 616 e 618, necessárias à instalação do Parque 

Empresarial de Monte Redondo. 

A Câmara, depois de analisar o processo administrativo respectivo, bem como 

os relatórios da previsão dos encargos com a expropriação apresentados pelo perito da 

lista oficial, deliberou por unanimidade concordar com o teor dos mesmos, em 

especial com os valores deles constantes, ficando estes últimos a seguir transcritos. 

Mais deliberou, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 10.º do Código das 

Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro, resolver requerer a 

declaração de utilidade pública da expropriação das parcelas necessárias à instalação 

do Parque Empresarial de Monte Redondo, cujos números acima ficaram indicados, 

com os fundamentos que se seguem: 

I. CAUSA DA UTILIDADE PÚBLICA A PROSSEGUIR E A NORMA HABILITANTE 
A) CAUSA DA UTILIDADE PÚBLICA A PROSSEGUIR 

1. O concelho de Leiria, pela sua localização geográfica, beneficia de uma posição 

estratégica que lhe permite uma fácil articulação entre o Norte e o Sul do País, 

funcionando como ponto de intermediação entre Lisboa e Porto, os dois 
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principais pólos de desenvolvimento económico. Em parte devido à sua 

centralidade geográfica, o concelho de Leiria é um território atractivo, 

caracterizado por um forte dinamismo industrial e empresarial, por uma grande 

diversidade económica e por uma assinalável tradição de internacionalização, 

que afecta 41,1% da sua população activa empregada ao sector secundário, de 

acordo com o último census realizado. 

2. O Parque Empresarial de Monte Redondo beneficiará de uma excelente 

localização, favorecida por acessos rodoviários, ferroviários (futuros e actuais) e 

marítimos, já que se situa na freguesia de Monte Redondo, no limite do norte 

concelho, a 18km da cidade de Leiria, junto à EN109 e ao nó de Monte Redondo 

na A17. Encontra-se, ainda, próximo das linhas ferroviárias do Norte e do Oeste, 

bem como do porto marítimo da Figueira da Foz, do qual dista cerca de 30km 

(por auto-estrada). 

3. Para além da sua excelente localização geográfica, o Parque Empresarial de 

Monte Redondo irá disponibilizar espaços dotados de infra-estruturas e de 

equipamentos complementares de elevada qualidade, integrados num projecto 

que respeita as normas ambientais, permitindo às empresas fazer uma escolha 

ajustada às suas necessidades específicas. 

4. A par da elevada qualidade dos espaços a disponibilizar, o Parque Empresarial 

de Monte Redondo terá uma estrutura de gestão inovadora, que não só irá 

cuidar do espaço físico do parque como irá apoiar e acompanhar as empresas 

nele instaladas, nomeadamente através da disponibilização de uma série de 

serviços complementares, numa lógica integrada de rede com vista a auxiliar, 

facilitar e qualificar a actividade empresarial. 

5. O sentido de concentração prosseguido pelo projecto do Parque Empresarial de 

Monte Redondo irá fomentar e facilitar o desenvolvimento de sinergias, criando 

um espírito de cooperação e articulação entre as empresas numa lógica de 

complementaridade, de que resultarão vantagens competitivas e ganhos de 

produtividade. 

6. O Parque Empresarial de Monte Redondo assume, ainda, um claro 

compromisso com as exigências ao nível do ordenamento do território, ao operar 

como um espaço autónomo, ordenado e funcional, que contribuirá não apenas 

para a fixação de empresas sedeadas no concelho de Leiria, mas também para 

a relocalização adequada de empresas, actualmente mal localizadas, cuja 

implantação constitui um dos entraves ao seu desenvolvimento. 

7. Para além de constituir um factor de ordenamento do território, o Parque 

Empresarial de Monte Redondo assume-se claramente como um elemento 

estruturante para o desenvolvimento local e regional que, ao contribuir para a 
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fixação de empresas no concelho, potenciará igualmente a criação de emprego 

e a fixação da população. 

8. Permitirá, ainda, fixar na região mão-de-obra qualificada, nomeadamente os 

jovens qualificados pelo IPL – Instituto Politécnico de Leiria, situado a escassos 

quilómetros, oferecendo-lhes uma oportunidade de emprego em empresas 

activas e empreendedoras, como as que compõem o tecido empresarial de 

Leiria e que procurarão certamente fixar-se neste parque empresarial.  

9. O Parque Empresarial de Monte Redondo, para além de potenciar a fixação de 

população irá, paralelamente, atrair um conjunto de investimentos em torno da 

zona industrial, quer ao nível de estruturas de apoio ao parque quer ao nível de 

complexos habitacionais a que estarão associadas áreas verdes e outras 

estruturas de lazer e serviços, as quais irão necessariamente contribuir para a 

qualidade de vida da população da região.     

Nestes termos, a Câmara Municipal entende estarem reunidos os requisitos para que 

esta infra-estrutura e os fins por si prosseguidos sejam considerados de interesse 

público para o concelho de Leiria e para a própria região, sendo um factor de atracção 

de investimento, e, consequentemente, de promoção do desenvolvimento social, 

económico e do ordenamento do território. 

B) NORMA HABILITANTE 
A Câmara Municipal dispõe de competência para requerer a declaração de utilidade 

pública, em face das previsões das normas constantes da alínea o) do artigo 28.º do 

Decreto-lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, que atribui aos órgãos municipais no 

domínio do apoio ao desenvolvimento local, competência para participar em programas 

de incentivo à fixação de empresas, e da alínea c) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei 169/99 

de 18 de Setembro, que confere à Câmara Municipal a faculdade de propor a 

declaração de utilidade pública para efeitos de expropriação. 

II. BENS A EXPROPRIAR, PROPRIETÁRIOS E DEMAIS INTERESSADOS 
CONHECIDOS 
A) As parcelas a expropriar situam-se na freguesia de Monte Redondo e passam de a 

ser identificadas, de acordo com o seguinte critério: primeiro serão identificadas todas 

as parcelas para efeitos de identificação do objecto total da expropriação e, de seguida, 

serão indicadas as parcelas a expropriar em cada uma das zonas. 

A1) Identificação das parcelas que constituem objecto total da expropriação 
Parcela número dezanove, prédio rústico composto de terra de semeadura, vinha e 

tanchas, propriedade de Manuel Fernandes Pedrosa, residente na Rua Dr. Luís Pereira 

da Costa, número cinquenta e cinco, Monte Redondo, dois mil quatrocentos e vinte e 

cinco traço seiscentos e dezassete Monte Redondo LRA, com área de dois mil cento e 

oitenta metros quadrados, confronta a norte com João Pedrosa, a sul com estrada, a 

nascente com José Venâncio, a poente com Serafim Rodrigues da Silva Júnior, inscrito 
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na matriz rústica sob o número onze mil oitocentos e setenta, lugar de Eiras, Monte 

Redondo, descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o número dois 

mil setecentos e nove barra mil novecentos e noventa e quatro zero quatro dezanove 

da, freguesia de Monte Redondo;  

Parcela número vinte e seis, prédio rústico composto de pinhal e mato, propriedade 

de Manuel Fernandes Pedrosa, residente na Rua Dr. Luís Pereira da Costa, número 

cinquenta e cinco, Monte Redondo, dois mil quatrocentos e vinte e cinco traço 

seiscentos e dezassete Monte Redondo LRA, com área de trezentos e setenta metros 

quadrados, confronta a norte com José Soares da Silva, a sul com Maria Duarte, a 

nascente com João Domingues, a poente com Manuel Ascenso Gaspar, inscrito na 

matriz rústica sob o número onze mil oitocentos e setenta e sete, lugar de Eiras, Monte 

Redondo, descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o número três 

mil duzentos e dezasseis barra mil novecentos e noventa e cinco zero nove zero seis, 

da freguesia de Monte Redondo;  

Parcela número vinte e sete, prédio rústico composto de eucaliptal, propriedade de 

Manuel Ascenso Gaspar, residente em Monte Redondo, com área de trezentos e 

cinquenta metros quadrados, confronta a norte com José Soares da Silva, a sul com 

Domingos Cordeiro Pereira Ferreira, a nascente com Mariana Pereira, a poente com 

João Gaspar, inscrito na matriz rústica sob o número onze mil oitocentos e setenta e 

oito, lugar de Eiras, Monte Redondo, não descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Leiria; 

Parcela número vinte e oito, prédio rústico composto de eucaliptal, propriedade de 

João Gaspar, residente em Monte Redondo, com área de novecentos e cinquenta 

metros quadrados, confronta a norte com José Soares da Silva, a sul com Serafim 

Rodrigues da Silva, a nascente com Manuel Ascenso Gaspar, a poente com Joaquim 

Domingos, inscrito na matriz rústica sob o número onze mil oitocentos e setenta e nove, 

lugar de Eiras, Monte Redondo, não descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Leiria; 

Parcela número trinta e cinco, prédio rústico composto de pinhal e mato, propriedade 

de Manuel Pedrosa dos Santos Santana, residente em Monte Redondo, dois mil 

quatrocentos e vinte e cinco traço zero zero zero Monte Redondo LRA, com área de 

dois mil duzentos e sessenta metros quadrados, confronta a norte com Joaquim 

Curado, a sul com José Soares da Silva, a nascente com Maria Pedrosa Canário 

Margarido, a poente com Joaquim Marques Pereira Júnior, inscrito na matriz rústica sob 

o número onze mil oitocentos e oitenta e seis, lugar de Eiras, Monte Redondo, não 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Leiria; 

Parcela número trinta e sete, prédio rústico composto de pinhal e mato, propriedade 

de Luísa Maria Ferreira, residente em Monte Redondo, com área de três mil setecentos 

e oitenta metros quadrados, confronta a norte com Manuel Duarte e outros, a sul com 
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José Soares da Silva, a nascente com Joaquim Marques Pereira Júnior, a poente com 

caminho, inscrito na matriz rústica sob o número onze mil oitocentos e oitenta e oito, 

lugar de Eiras, Monte Redondo, não descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Leiria; 

Parcela número quarenta e três, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade de herdeiros de Manuel Pereira Teotónio, residentes em Monte Redondo, 

com área de quatrocentos e quarenta metros quadrados, confronta a norte com José 

Pereira Alves, a sul com Joaquim Curado, a nascente com Joaquim da Silva Azinheiro, 

a poente com José Duarte da Silva, inscrito na matriz rústica sob o número onze mil 

oitocentos e noventa e quatro, lugar de Eiras, Monte Redondo, não descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Leiria; 

Parcela número quarenta e nove, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade de Manuel da Costa Jacinto, residente no Largo das Forças Armadas, 

número oito, Leiria, dois mil e quatrocentos traço cento e quarenta e três Leiria, com 

área de dois mil seiscentos e dez metros quadrados, confronta a norte com Manuel 

Duarte, a sul com José Lopes dos Santos, a nascente com Custódia Domingos Matias, 

a poente com caminho, inscrito na matriz rústica sob o número onze mil e novecentos, 

lugar de Eiras, Monte Redondo, não descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Leiria; 

Parcela número sessenta e dois, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade de Carlos Alberto Carreira Soares da Silva, residente em Monte Redondo, 

Leiria, com área de quatro mil e quatrocentos metros quadrados, confronta a norte com 

Manuel Duarte, a sul com António Ferreira Figueirinha, a nascente com caminho, a 

poente com José Paulo Ferreira, inscrito na matriz rústica sob o número onze mil 

novecentos e quinze, lugar de Raso, Monte Redondo, descrito na 2ª Conservatória do 

Registo Predial de Leiria sob o número seis mil novecentos e vinte e três barra dois mil 

e quatro zero dois dezassete, da freguesia de Monte Redondo;  

Parcela número sessenta e oito, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade de Maria Laurinda Marques Soares, residente em Água Formosa, Bajouca, 

dois mil quatrocentos e vinte e cinco traço zero zero zero Bajouca e de Manuel Marques 

Loureiro Júnior, residente em Paço, dois mil quatrocentos e vinte e cinco traço 

seiscentos e dezanove Monte Redondo LRA, com área de setecentos e setenta metros 

quadrados, confronta a norte com Manuel Duarte, a sul com Manuel dos Carmo Góis 

(Padre), a nascente com Manuel Paulo Ferreira, a poente com Manuel Gomes 

Carvalho, inscrito na matriz rústica sob o número onze mil novecentos e vinte e um, 

lugar de Raso, Monte Redondo, não descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Leiria; 

Parcela número noventa e dois, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade de Olívio Pedrosa Marques, residente na Rua dos Albertos, Seixo, três mil 
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cento e cinco traço cento e três Guia PBL, com área de quatro mil quatrocentos e vinte 

metros quadrados, confronta a norte com Maria de Jesus Venâncio, a sul com Instituto 

de Monte Redondo, a nascente com Manuel Gomes de Carvalho, a poente com 

Américo Ribeiro Lima, inscrito na matriz rústica sob o número onze mil novecentos e 

quarenta e cinco, lugar de Rasa, Monte Redondo, descrito na 2ª Conservatória do 

Registo Predial de Leiria sob o número seis mil duzentos e vinte barra dois mil e um 

onze zero seis, da freguesia de Monte Redondo;  

Parcela número noventa e quatro, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade de Manuel Fernandes Pedrosa, residente na Rua Dr. Luís Pereira da 

Costa, número cinquenta e cinco, Monte Redondo, dois mil quatrocentos e vinte e cinco 

traço seiscentos e dezassete Monte Redondo LRA, com área de dois mil e trinta metros 

quadrados, confronta a norte com Manuel Gonçalves Rolo, a sul com José Soares da 

Silva, a nascente com Américo Ribeiro Venâncio, a poente com Vitória de Jesus 

Venâncio, inscrito na matriz rústica sob o número onze mil novecentos e quarenta e 

sete, lugar de Raso, Monte Redondo, descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial 

de Leiria sob o número cinco mil quinhentos e noventa e nove barra dois mil zero cinco 

dezoito, da freguesia de Monte Redondo;  

Parcela número noventa e cinco, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade de Vitória de Jesus Venâncio, residente em Paço, Monte Redondo, com 

área de dois mil e trinta metros quadrados, confronta a norte com Manuel Gonçalves 

Rolo, a sul com José Soares da Silva, a nascente com Manuel Fernandes Pedrosa, a 

poente com José Soares da Silva Júnior, inscrito na matriz rústica sob o número onze 

mil novecentos e quarenta e oito, lugar de Raso, Monte Redondo, não descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Leiria; 

Parcela número noventa e oito, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade de Joaquim Pereira Castanho, residente em Monte Redondo, dois mil 

quatrocentos e vinte e cinco traço seiscentos e dezassete Monte Redondo LRA, com 

área de mil e cento e sessenta metros quadrados, confronta a norte com Joaquim José 

Moital, a sul com José Soares da Silva Júnior, a nascente com José Soares da Silva 

Júnior, a poente com herdeiros de João do Vale, inscrito na matriz rústica sob o número 

onze mil novecentos e cinquenta e um, lugar de Raso, Monte Redondo, não descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Leiria; 

Parcela número noventa e nove, prédio rústico composto de terra de pinhal e mato, 

propriedade de Manuel Fernandes Pedrosa, residente na Rua Dr. Luís Pereira da 

Costa, número cinquenta e cinco, Monte Redondo, dois mil quatrocentos e vinte e cinco 

traço seiscentos e dezassete Monte Redondo LRA, com área de três mil e duzentos 

metros quadrados, confronta a norte com António Pereira Alves Neto Novo, a sul com 

António Henriques e outros, a nascente com Joaquim Claro, a poente com herdeiros de 

João do Vale, inscrito na matriz rústica sob o número onze mil novecentos e cinquenta e 
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dois, lugar de Raso, Monte Redondo, descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial 

de Leiria sob o número seis mil duzentos e cinquenta e seis barra dois mil e um dez 

vinte e seis, da freguesia de Monte Redondo;  

Parcela número cento e dois, prédio rústico composto de pinhal e mato, propriedade 

de Manuel Fernandes Pedrosa, residente na Rua Dr. Luís Pereira da Costa, número 

cinquenta e cinco, Monte Redondo, dois mil quatrocentos e vinte e cinco traço 

seiscentos e dezassete Monte Redondo LRA, com área de dois mil quinhentos e 

sessenta metros quadrados, confronta a norte com Joaquim Curado, a sul com José 

Pedro Dias, a nascente com Luís Alves de Matos, a poente com Joaquim Pedrosa 

Gaspar Júnior, inscrito na matriz rústica sob o número onze mil novecentos e cinquenta 

e cinco, lugar de Raso, Monte Redondo, descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial 

de Leiria sob o número cinco mil quinhentos e sessenta e oito barra dois mil zero quatro 

zero três, da freguesia de Monte Redondo;  

Parcela número cento e dezoito, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade de Manuel da Silva Duarte Veríssimo, residente na Rua do Brejo, número 

cento e três, Carreira, dois mil quatrocentos e vinte e cinco traço duzentos e cinquenta e 

sete carreira LRA, com área de quatro mil quatrocentos e setenta metros quadrados, 

confronta a norte com António Pereira Alves Neto, a sul com António Henriques, a 

nascente com Manuel Joaquim Pereira, a poente com José Pereira Neto e outros, 

inscrito na matriz rústica sob o número onze mil novecentos e setenta e um, lugar de 

Cabeças, Monte Redondo, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Leiria; 

Parcela número cento e vinte e cinco, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade da Fundação Bissaya Barreto, com sede na Quinta dos Plátanos, 

Bencanta, Coimbra, três mil e quarenta traço zero zero zero Coimbra, com área de mil 

duzentos e noventa metros quadrados, confronta a norte com Manuel Henriques, a sul 

com João da Silva, a nascente com José Ruivo, a poente com Manuel Joaquim Pereira, 

inscrito na matriz rústica sob o número onze mil novecentos e setenta e oito, lugar de 

Cabeços, Monte Redondo, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Leiria; 

Parcela número cento e quarenta e seis, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade de José Gabriel Castelão Ferreira, residente no lugar de Paço, Monte 

Redondo, Leiria, com área de mil e trinta metros quadrados, confronta a norte com José 

Maria Ferreira do Pinhal, a sul com José Soares da Silva, a nascente com Teresa de 

Jesus, a poente com Deolinda Ferreira Teotónio, inscrito na matriz rústica sob o número 

onze mil novecentos e noventa e nove, lugar de Cabeças, Monte Redondo, descrito na 

2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o número sete mil cento e três barra 

dois mil e quatro dez vinte, da freguesia de Monte Redondo;  

Parcela número cento e quarenta e oito, prédio rústico composto de pinhal, 

propriedade de Manuel Pedrosa Ribeiro, residente em Souto da Carpalhosa, Leiria, com 

área de quinhentos e sessenta metros quadrados, confronta a norte com Teresa Duarte, 
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a sul com José Soares da Silva, a nascente com António Ferreira Figueirinha, a poente 

com Manuel Henriques, inscrito na matriz rústica sob o número doze mil e um, lugar de 

Cabeços, Monte Redondo, descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria 

sob o número mil cento e sete barra mil novecentos oitenta e nove zero cinco zero 

quatro, da freguesia de Monte Redondo;  

Parcela número cento e quarenta e nove, prédio rústico composto de terreno de 

pinhal e mato, propriedade de Manuel Fernandes Pedrosa, residente na Rua Dr. Luís 

Pereira da Costa, número cinquenta e cinco, Monte Redondo, dois mil quatrocentos e 

vinte e cinco traço seiscentos e dezassete Monte Redondo LRA, com área de dois mil 

quinhentos e setenta metros quadrados, confronta a norte com Teresa de Jesus, a sul 

com estrada, a nascente com Manuel Marques Pereira, a poente com Manuel Gomes, 

inscrito na matriz rústica sob o número doze mil e dois, lugar de Cabeços, Monte 

Redondo, descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o número seis 

mil duzentos e cinquenta e sete barra dois mil e um dez vinte e seis, da freguesia de 

Monte Redondo;  

Parcela número cento e cinquenta e nove, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade de Maria Rodrigues, residente em Paço, Monte Redondo, dois mil 

quatrocentos e vinte e cinco traço seiscentos e dezassete Monte Redondo LRA, com 

área de oitocentos e sessenta metros quadrados, confronta a norte com Manuel Pereira 

Brites Junior, a sul com José Maria Ferreira do Pinhal, a nascente com José Maria 

Ferreira do Pinhal, a poente com Luís da Silva Rolo, inscrito na matriz rústica sob o 

número doze mil e doze, lugar de Cabeços, Monte Redondo, não descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Leiria; 

Parcela número cento e sessenta, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade da Fundação Bissaya Barreto, com sede na Quinta dos Plátanos, 

Bencanta, Coimbra, três mil e quarenta traço zero zero zero Coimbra, com área de dez 

mil quinhentos e sessenta metros quadrados, confronta a norte com Manuel Marques 

Loureiro e outros, a sul com Luís da Silva Rolo, a nascente com António Ferreira 

Afonso, a poente com Maria Gomes Carvalho e outros, inscrito na matriz rústica sob o 

número doze mil e treze, lugar de Cabeços, Monte Redondo, não descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Leiria; 

Parcela número cento e sessenta e nove, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade de Olívio Pedrosa Marques, residente na Rua dos Albertos, Seixo, três mil 

cento e cinco traço cento e três Guia PBL, com área de trezentos e quarenta metros 

quadrados, confronta a norte com Manuel do Carmo Góis, a sul com Emília Gomes, a 

nascente com Manuel José, a poente com Manuel Domingues, inscrito na matriz rústica 

sob o número doze mil e vinte e dois, lugar de Cabeço, Monte Redondo, descrito na 2ª 

Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o número seis mil duzentos e vinte e um 

barra dois mil e um onze zero seis, da freguesia de Monte Redondo;  
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Parcela número cento e setenta e nove, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade de Maria da Encarnação Henriques, residente Paço, dois mil quatrocentos 

e vinte e cinco Monte Real e da Fundação Bissaya Barreto, com sede na Quinta dos 

Plátanos, Bencanta, Coimbra, três mil e quarenta traço zero zero zero Coimbra, com 

área de mil e novecentos metros quadrados, confronta a norte com Manuel Duarte, a 

sul com Manuel Duarte, a nascente com Manuel Duarte, a poente com caminho, inscrito 

na matriz rústica sob o número doze mil e trinta e dois, lugar de Cabeço, Monte 

Redondo, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Leiria; 

Parcela número cento e oitenta e dois, prédio rústico composto de pinhal, 

propriedade de Jorge Pereira Gomes, residente em Grou, Monte Redondo, Leiria, com 

área de setecentos e setenta metros quadrados, confronta a norte com António 

Henriques, a sul com Manuel Duarte, a nascente com António Henriques, a poente com 

António Domingues Sobreira, inscrito na matriz rústica sob o número doze mil e trinta e 

cinco, lugar de Cabeço, Monte Redondo, descrito na 2ª Conservatória do Registo 

Predial de Leiria sob o número trezentos e setenta e seis barra mil novecentos e oitenta 

e seis zero três catorze, da freguesia de Monte Redondo;  

Parcela número cento e oitenta e cinco, prédio rústico composto de terreno de pinhal 

e mato, propriedade de Manuel Fernandes Pedrosa, residente na Rua Dr. Luís Pereira 

da Costa, número cinquenta e cinco, Monte Redondo, dois mil quatrocentos e vinte e 

cinco traço seiscentos e dezassete Monte Redondo LRA, com área de oitocentos e 

noventa metros quadrados, confronta a norte com António Henriques, a sul com Manuel 

Duarte, a nascente com Maria da Conceição Pedrosa Crespo, a poente com Instituto de 

Monte Redondo, inscrito na matriz rústica sob o número doze mil e trinta e oito, lugar de 

Cabeços, Monte Redondo, descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob 

o número seis mil duzentos e cinquenta e oito barra dois mil e um dez vinte e seis, da 

freguesia de Monte Redondo;  

Parcela número cento e oitenta e seis, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade da Fundação Bissaya Barreto, com sede na Quinta dos Plátanos, 

Bencanta, Coimbra, três mil e quarenta traço zero zero zero Coimbra, com área de mil 

quatrocentos e quarenta metros quadrados, confronta a norte com António Henriques, a 

sul com Manuel Duarte, a nascente com José Soares da Silva, a poente com Manuel 

Pereira Alves, inscrito na matriz rústica sob o número doze mil e trinta e nove, lugar de 

Cabeços, Monte Redondo, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Leiria; 

Parcela número cento e noventa e quatro, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade de Maria Laurinda Marques Soares, residente em Água Formosa, Bajouca, 

dois mil quatrocentos e vinte e cinco traço zero zero zero Bajouca e de Manuel Marques 

Loureiro Júnior, residente em Paço, dois mil quatrocentos e vinte e cinco traço 

seiscentos e dezanove Monte Redondo LRA, com área de trezentos e oitenta metros 

quadrados, confronta a norte com Joaquim José Moital, a sul com António Henriques, a 
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nascente com Manuel Paulo Ferreira, a poente com José Duarte Gomes, inscrito na 

matriz rústica sob o número doze mil e quarenta e sete, lugar de Cabeço, Monte 

Redondo, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Leiria; 

Parcela número seiscentos e dezasseis, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade de Maria Donzília Brites da Silva Rolo Pereira, residente em Paço, dois mil 

quatrocentos e vinte e cinco traço seiscentos e dezanove, Monte Redondo LRA, 

Laurinda Maria Leal Carvalho Soares, residente na Rua Principal, número cento e 

oitenta, Carreira, dois mil quatrocentos e vinte e cinco traço duzentos e setenta e nove 

Carreira LRA, Maria Laurinda Brites da Silva Rolo, residente na Rua da Saibreira, 

número quatro, Paço, dois mil quatrocentos e vinte e cinco traço seiscentos e dezanove 

Monte Redondo LRA, Luís Brites da Silva Rolo, residente na Rua Principal, número 

treze, Paço, Monte Redondo, dois mil quatrocentos e vinte e cinco traço seiscentos e 

dezanove Monte Redondo LRA, Pedro Manuel Brites da Silva Rolo, residente na Rua 

da Ribeira, número um, Paço, dois mil quatrocentos e vinte e cinco traço seiscentos e 

dezanove Monte Redondo LRA, com área de quinhentos e dez metros quadrados, 

confronta a norte com estrada, a sul com José Pereira Venâncio, a nascente com José 

Soares da Silva, a poente com José Soares da Silva, inscrito na matriz rústica sob o 

número dezasseis mil novecentos e onze, lugar de Lagoa, Monte Redondo, descrito na 

2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o número sete mil seiscentos e 

cinquenta e três barra dois mil e seis zero dois quinze, da freguesia de Monte Redondo; 

Parcela número seiscentos e dezoito, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade de cabeça-de-casal da herança de Raul Carreira Faustino, residente na 

Rua da Imaculada Conceição, número oitenta e quatro, primeiro, Telheiro, dois mil e 

quatrocentos traço zero zero zero Leiria, com área de setecentos e oitenta metros 

quadrados, confronta a norte com estrada, a sul com José Pereira Venâncio, a nascente 

com José Pereira Venâncio, a poente com José Soares da Silva, inscrito na matriz 

rústica sob o número dezasseis mil novecentos e nove, lugar de Vale do Guiso, Monte 

Redondo, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Leiria. 

A2) Identificação das parcelas a expropriar na primeira zona 
Parcela número noventa e dois, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade de Olívio Pedrosa Marques, residente na Rua dos Albertos, Seixo, três mil 

cento e cinco traço cento e três Guia PBL, com área de quatro mil quatrocentos e vinte 

metros quadrados, confronta a norte com Maria de Jesus Venâncio, a sul com Instituto 

de Monte Redondo, a nascente com Manuel Gomes de Carvalho, a poente com 

Américo Ribeiro Lima, inscrito na matriz rústica sob o número onze mil novecentos e 

quarenta e cinco, lugar de Rasa, Monte Redondo, descrito na 2ª Conservatória do 

Registo Predial de Leiria sob o número seis mil duzentos e vinte barra dois mil e um 

onze zero seis, da freguesia de Monte Redondo;  
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Parcela número noventa e quatro, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade de Manuel Fernandes Pedrosa, residente na Rua Dr. Luís Pereira da 

Costa, número cinquenta e cinco, Monte Redondo, dois mil quatrocentos e vinte e cinco 

traço seiscentos e dezassete Monte Redondo LRA, com área de dois mil e trinta metros 

quadrados, confronta a norte com Manuel Gonçalves Rolo, a sul com José Soares da 

Silva, a nascente com Américo Ribeiro Venâncio, a poente com Vitória de Jesus 

Venâncio, inscrito na matriz rústica sob o número onze mil novecentos e quarenta e 

sete, lugar de Raso, Monte Redondo, descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial 

de Leiria sob o número cinco mil quinhentos e noventa e nove barra dois mil zero cinco 

dezoito, da freguesia de Monte Redondo;  

Parcela número noventa e cinco, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade de Vitória de Jesus Venâncio, residente em Paço, Monte Redondo, com 

área de dois mil e trinta metros quadrados, confronta a norte com Manuel Gonçalves 

Rolo, a sul com José Soares da Silva, a nascente com Manuel Fernandes Pedrosa, a 

poente com José Soares da Silva Júnior, inscrito na matriz rústica sob o número onze 

mil novecentos e quarenta e oito, lugar de Raso, Monte Redondo, não descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Leiria; 

Parcela número noventa e oito, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade de Joaquim Pereira Castanho, residente em Monte Redondo, dois mil 

quatrocentos e vinte e cinco traço seiscentos e dezassete Monte Redondo LRA, com 

área de mil e cento e sessenta metros quadrados, confronta a norte com Joaquim José 

Moital, a sul com José Soares da Silva Júnior, a nascente com José Soares da Silva 

Júnior, a poente com herdeiros de João do Vale, inscrito na matriz rústica sob o número 

onze mil novecentos e cinquenta e um, lugar de Raso, Monte Redondo, não descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Leiria; 

Parcela número noventa e nove, prédio rústico composto de terra de pinhal e mato, 

propriedade de Manuel Fernandes Pedrosa, residente na Rua Dr. Luís Pereira da 

Costa, número cinquenta e cinco, Monte Redondo, dois mil quatrocentos e vinte e cinco 

traço seiscentos e dezassete Monte Redondo LRA, com área de três mil e duzentos 

metros quadrados, confronta a norte com António Pereira Alves Neto Novo, a sul com 

António Henriques e outros, a nascente com Joaquim Claro, a poente com herdeiros de 

João do Vale, inscrito na matriz rústica sob o número onze mil novecentos e cinquenta e 

dois, lugar de Raso, Monte Redondo, descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial 

de Leiria sob o número seis mil duzentos e cinquenta e seis barra dois mil e um dez 

vinte e seis, da freguesia de Monte Redondo;  

Parcela número cento e dezoito, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade de Manuel da Silva Duarte Veríssimo, residente na Rua do Brejo, número 

cento e três, Carreira, dois mil quatrocentos e vinte e cinco traço duzentos e cinquenta e 

sete carreira LRA, com área de quatro mil quatrocentos e setenta metros quadrados, 
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confronta a norte com António Pereira Alves Neto, a sul com António Henriques, a 

nascente com Manuel Joaquim Pereira, a poente com José Pereira Neto e outros, 

inscrito na matriz rústica sob o número onze mil novecentos e setenta e um, lugar de 

Cabeças, Monte Redondo, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Leiria; 

Parcela número cento e vinte e cinco, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade da Fundação Bissaya Barreto, com sede na Quinta dos Plátanos, 

Bencanta, Coimbra, três mil e quarenta traço zero zero zero Coimbra, com área de mil 

duzentos e noventa metros quadrados, confronta a norte com Manuel Henriques, a sul 

com João da Silva, a nascente com José Ruivo, a poente com Manuel Joaquim Pereira, 

inscrito na matriz rústica sob o número onze mil novecentos e setenta e oito, lugar de 

Cabeços, Monte Redondo, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Leiria; 

Parcela número cento e sessenta, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade da Fundação Bissaya Barreto, com sede na Quinta dos Plátanos, 

Bencanta, Coimbra, três mil e quarenta traço zero zero zero Coimbra, com área de dez 

mil quinhentos e sessenta metros quadrados, confronta a norte com Manuel Marques 

Loureiro e outros, a sul com Luís da Silva Rolo, a nascente com António Ferreira 

Afonso, a poente com Maria Gomes Carvalho e outros, inscrito na matriz rústica sob o 

número doze mil e treze, lugar de Cabeços, Monte Redondo, não descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Leiria; 

Parcela número cento e sessenta e nove, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade de Olívio Pedrosa Marques, residente na Rua dos Albertos, Seixo, três mil 

cento e cinco traço cento e três Guia PBL, com área de trezentos e quarenta metros 

quadrados, confronta a norte com Manuel do Carmo Góis, a sul com Emília Gomes, a 

nascente com Manuel José, a poente com Manuel Domingues, inscrito na matriz rústica 

sob o número doze mil e vinte e dois, lugar de Cabeço, Monte Redondo, descrito na 2ª 

Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o número seis mil duzentos e vinte e um 

barra dois mil e um onze zero seis, da freguesia de Monte Redondo.  

A3) Identificação das parcelas a expropriar na segunda zona 
Parcela número dezanove, prédio rústico composto de terra de semeadura, vinha e 

tanchas, propriedade de Manuel Fernandes Pedrosa, residente na Rua Dr. Luís Pereira 

da Costa, número cinquenta e cinco, Monte Redondo, dois mil quatrocentos e vinte e 

cinco traço seiscentos e dezassete Monte Redondo LRA, com área de dois mil cento e 

oitenta metros quadrados, confronta a norte com João Pedrosa, a sul com estrada, a 

nascente com José Venâncio, a poente com Serafim Rodrigues da Silva Júnior, inscrito 

na matriz rústica sob o número onze mil oitocentos e setenta, lugar de Eiras, Monte 

Redondo, descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o número dois 

mil setecentos e nove barra mil novecentos e noventa e quatro zero quatro dezanove 

da, freguesia de Monte Redondo;  
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Parcela número vinte e seis, prédio rústico composto de pinhal e mato, propriedade 

de Manuel Fernandes Pedrosa, residente na Rua Dr. Luís Pereira da Costa, número 

cinquenta e cinco, Monte Redondo, dois mil quatrocentos e vinte e cinco traço 

seiscentos e dezassete Monte Redondo LRA, com área de trezentos e setenta metros 

quadrados, confronta a norte com José Soares da Silva, a sul com Maria Duarte, a 

nascente com João Domingues, a poente com Manuel Ascenso Gaspar, inscrito na 

matriz rústica sob o número onze mil oitocentos e setenta e sete, lugar de Eiras, Monte 

Redondo, descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o número três 

mil duzentos e dezasseis barra mil novecentos e noventa e cinco zero nove zero seis, 

da freguesia de Monte Redondo;  

Parcela número vinte e sete, prédio rústico composto de eucaliptal, propriedade de 

Manuel Ascenso Gaspar, residente em Monte Redondo, com área de trezentos e 

cinquenta metros quadrados, confronta a norte com José Soares da Silva, a sul com 

Domingos Cordeiro Pereira Ferreira, a nascente com Mariana Pereira, a poente com 

João Gaspar, inscrito na matriz rústica sob o número onze mil oitocentos e setenta e 

oito, lugar de Eiras, Monte Redondo, não descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Leiria; 

Parcela número vinte e oito, prédio rústico composto de eucaliptal, propriedade de 

João Gaspar, residente em Monte Redondo, com área de novecentos e cinquenta 

metros quadrados, confronta a norte com José Soares da Silva, a sul com Serafim 

Rodrigues da Silva, a nascente com Manuel Ascenso Gaspar, a poente com Joaquim 

Domingos, inscrito na matriz rústica sob o número onze mil oitocentos e setenta e nove, 

lugar de Eiras, Monte Redondo, não descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Leiria; 

Parcela número trinta e cinco, prédio rústico composto de pinhal e mato, propriedade 

de Manuel Pedrosa dos Santos Santana, residente em Monte Redondo, dois mil 

quatrocentos e vinte e cinco traço zero zero zero Monte Redondo LRA, com área de 

dois mil duzentos e sessenta metros quadrados, confronta a norte com Joaquim 

Curado, a sul com José Soares da Silva, a nascente com Maria Pedrosa Canário 

Margarido, a poente com Joaquim Marques Pereira Júnior, inscrito na matriz rústica sob 

o número onze mil oitocentos e oitenta e seis, lugar de Eiras, Monte Redondo, não 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Leiria; 

Parcela número trinta e sete, prédio rústico composto de pinhal e mato, propriedade 

de Luísa Maria Ferreira, residente em Monte Redondo, com área de três mil setecentos 

e oitenta metros quadrados, confronta a norte com Manuel Duarte e outros, a sul com 

José Soares da Silva, a nascente com Joaquim Marques Pereira Júnior, a poente com 

caminho, inscrito na matriz rústica sob o número onze mil oitocentos e oitenta e oito, 

lugar de Eiras, Monte Redondo, não descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Leiria; 
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Parcela número quarenta e três, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade de herdeiros de Manuel Pereira Teotónio, residentes em Monte Redondo, 

com área de quatrocentos e quarenta metros quadrados, confronta a norte com José 

Pereira Alves, a sul com Joaquim Curado, a nascente com Joaquim da Silva Azinheiro, 

a poente com José Duarte da Silva, inscrito na matriz rústica sob o número onze mil 

oitocentos e noventa e quatro, lugar de Eiras, Monte Redondo, não descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Leiria; 

Parcela número quarenta e nove, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade de Manuel da Costa Jacinto, residente no Largo das Forças Armadas, 

número oito, Leiria, dois mil e quatrocentos traço cento e quarenta e três Leiria, com 

área de dois mil seiscentos e dez metros quadrados, confronta a norte com Manuel 

Duarte, a sul com José Lopes dos Santos, a nascente com Custódia Domingos Matias, 

a poente com caminho, inscrito na matriz rústica sob o número onze mil e novecentos, 

lugar de Eiras, Monte Redondo, não descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Leiria; 

Parcela número sessenta e dois, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade de Carlos Alberto Carreira Soares da Silva, residente em Monte Redondo, 

Leiria, com área de quatro mil e quatrocentos metros quadrados, confronta a norte com 

Manuel Duarte, a sul com António Ferreira Figueirinha, a nascente com caminho, a 

poente com José Paulo Ferreira, inscrito na matriz rústica sob o número onze mil 

novecentos e quinze, lugar de Raso, Monte Redondo, descrito na 2ª Conservatória do 

Registo Predial de Leiria sob o número seis mil novecentos e vinte e três barra dois mil 

e quatro zero dois dezassete, da freguesia de Monte Redondo;  

Parcela número sessenta e oito, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade de Maria Laurinda Marques Soares, residente em Água Formosa, Bajouca, 

dois mil quatrocentos e vinte e cinco traço zero zero zero Bajouca e de Manuel Marques 

Loureiro Júnior, residente em Paço, dois mil quatrocentos e vinte e cinco traço 

seiscentos e dezanove Monte Redondo LRA, com área de setecentos e setenta metros 

quadrados, confronta a norte com Manuel Duarte, a sul com Manuel dos Carmo Góis 

(Padre), a nascente com Manuel Paulo Ferreira, a poente com Manuel Gomes 

Carvalho, inscrito na matriz rústica sob o número onze mil novecentos e vinte e um, 

lugar de Raso, Monte Redondo, não descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Leiria; 

Parcela número cento e dois, prédio rústico composto de pinhal e mato, propriedade 

de Manuel Fernandes Pedrosa, residente na Rua Dr. Luís Pereira da Costa, número 

cinquenta e cinco, Monte Redondo, dois mil quatrocentos e vinte e cinco traço 

seiscentos e dezassete Monte Redondo LRA, com área de dois mil quinhentos e 

sessenta metros quadrados, confronta a norte com Joaquim Curado, a sul com José 

Pedro Dias, a nascente com Luís Alves de Matos, a poente com Joaquim Pedrosa 
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Gaspar Júnior, inscrito na matriz rústica sob o número onze mil novecentos e cinquenta 

e cinco, lugar de Raso, Monte Redondo, descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial 

de Leiria sob o número cinco mil quinhentos e sessenta e oito barra dois mil zero quatro 

zero três, da freguesia de Monte Redondo;  

Parcela número cento e quarenta e seis, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade de José Gabriel Castelão Ferreira, residente no lugar de Paço, Monte 

Redondo, Leiria, com área de mil e trinta metros quadrados, confronta a norte com José 

Maria Ferreira do Pinhal, a sul com José Soares da Silva, a nascente com Teresa de 

Jesus, a poente com Deolinda Ferreira Teotónio, inscrito na matriz rústica sob o número 

onze mil novecentos e noventa e nove, lugar de Cabeças, Monte Redondo, descrito na 

2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o número sete mil cento e três barra 

dois mil e quatro dez vinte, da freguesia de Monte Redondo;  

Parcela número cento e quarenta e oito, prédio rústico composto de pinhal, 

propriedade de Manuel Pedrosa Ribeiro, residente em Souto da Carpalhosa, Leiria, com 

área de quinhentos e sessenta metros quadrados, confronta a norte com Teresa Duarte, 

a sul com José Soares da Silva, a nascente com António Ferreira Figueirinha, a poente 

com Manuel Henriques, inscrito na matriz rústica sob o número doze mil e um, lugar de 

Cabeços, Monte Redondo, descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob 

o número mil cento e sete barra mil novecentos oitenta e nove zero cinco zero quatro, 

da freguesia de Monte Redondo;  

Parcela número cento e quarenta e nove, prédio rústico composto de terreno de 

pinhal e mato, propriedade de Manuel Fernandes Pedrosa, residente na Rua Dr. Luís 

Pereira da Costa, número cinquenta e cinco, Monte Redondo, dois mil quatrocentos e 

vinte e cinco traço seiscentos e dezassete Monte Redondo LRA, com área de dois mil 

quinhentos e setenta metros quadrados, confronta a norte com Teresa de Jesus, a sul 

com estrada, a nascente com Manuel Marques Pereira, a poente com Manuel Gomes, 

inscrito na matriz rústica sob o número doze mil e dois, lugar de Cabeços, Monte 

Redondo, descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o número seis 

mil duzentos e cinquenta e sete barra dois mil e um dez vinte e seis, da freguesia de 

Monte Redondo;  

Parcela número cento e cinquenta e nove, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade de Maria Rodrigues, residente em Paço, Monte Redondo, dois mil 

quatrocentos e vinte e cinco traço seiscentos e dezassete Monte Redondo LRA, com 

área de oitocentos e sessenta metros quadrados, confronta a norte com Manuel Pereira 

Brites Junior, a sul com José Maria Ferreira do Pinhal, a nascente com José Maria 

Ferreira do Pinhal, a poente com Luís da Silva Rolo, inscrito na matriz rústica sob o 

número doze mil e doze, lugar de Cabeços, Monte Redondo, não descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Leiria; 
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Parcela número cento e setenta e nove, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade de Maria da Encarnação Henriques, residente Paço, dois mil quatrocentos 

e vinte e cinco Monte Real e da Fundação Bissaya Barreto, com sede na Quinta dos 

Plátanos, Bencanta, Coimbra, três mil e quarenta traço zero zero zero Coimbra, com 

área de mil e novecentos metros quadrados, confronta a norte com Manuel Duarte, a 

sul com Manuel Duarte, a nascente com Manuel Duarte, a poente com caminho, inscrito 

na matriz rústica sob o número doze mil e trinta e dois, lugar de Cabeço, Monte 

Redondo, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Leiria; 

Parcela número cento e oitenta e dois, prédio rústico composto de pinhal, 

propriedade de Jorge Pereira Gomes, residente em Grou, Monte Redondo, Leiria, com 

área de setecentos e setenta metros quadrados, confronta a norte com António 

Henriques, a sul com Manuel Duarte, a nascente com António Henriques, a poente com 

António Domingues Sobreira, inscrito na matriz rústica sob o número doze mil e trinta e 

cinco, lugar de Cabeço, Monte Redondo, descrito na 2ª Conservatória do Registo 

Predial de Leiria sob o número trezentos e setenta e seis barra mil novecentos e oitenta 

e seis zero três catorze, da freguesia de Monte Redondo;  

Parcela número cento e oitenta e cinco, prédio rústico composto de terreno de pinhal 

e mato, propriedade de Manuel Fernandes Pedrosa, residente na Rua Dr. Luís Pereira 

da Costa, número cinquenta e cinco, Monte Redondo, dois mil quatrocentos e vinte e 

cinco traço seiscentos e dezassete Monte Redondo LRA, com área de oitocentos e 

noventa metros quadrados, confronta a norte com António Henriques, a sul com Manuel 

Duarte, a nascente com Maria da Conceição Pedrosa Crespo, a poente com Instituto de 

Monte Redondo, inscrito na matriz rústica sob o número doze mil e trinta e oito, lugar de 

Cabeços, Monte Redondo, descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob 

o número seis mil duzentos e cinquenta e oito barra dois mil e um dez vinte e seis, da 

freguesia de Monte Redondo;  

Parcela número cento e oitenta e seis, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade da Fundação Bissaya Barreto, com sede na Quinta dos Plátanos, 

Bencanta, Coimbra, três mil e quarenta traço zero zero zero Coimbra, com área de mil 

quatrocentos e quarenta metros quadrados, confronta a norte com António Henriques, a 

sul com Manuel Duarte, a nascente com José Soares da Silva, a poente com Manuel 

Pereira Alves, inscrito na matriz rústica sob o número doze mil e trinta e nove, lugar de 

Cabeços, Monte Redondo, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Leiria; 

Parcela número cento e noventa e quatro, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade de Maria Laurinda Marques Soares, residente em Água Formosa, Bajouca, 

dois mil quatrocentos e vinte e cinco traço zero zero zero Bajouca e de Manuel Marques 

Loureiro Júnior, residente em Paço, dois mil quatrocentos e vinte e cinco traço 

seiscentos e dezanove Monte Redondo LRA, com área de trezentos e oitenta metros 

quadrados, confronta a norte com Joaquim José Moital, a sul com António Henriques, a 
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nascente com Manuel Paulo Ferreira, a poente com José Duarte Gomes, inscrito na 

matriz rústica sob o número doze mil e quarenta e sete, lugar de Cabeço, Monte 

Redondo, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Leiria; 

Parcela número seiscentos e dezasseis, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade de Maria Donzília Brites da Silva Rolo Pereira, residente em Paço, dois mil 

quatrocentos e vinte e cinco traço seiscentos e dezanove, Monte Redondo LRA, 

Laurinda Maria Leal Carvalho Soares, residente na Rua Principal, número cento e 

oitenta, Carreira, dois mil quatrocentos e vinte e cinco traço duzentos e setenta e nove 

Carreira LRA, Maria Laurinda Brites da Silva Rolo, residente na Rua da Saibreira, 

número quatro, Paço, dois mil quatrocentos e vinte e cinco traço seiscentos e dezanove 

Monte Redondo LRA, Luís Brites da Silva Rolo, residente na Rua Principal, número 

treze, Paço, Monte Redondo, dois mil quatrocentos e vinte e cinco traço seiscentos e 

dezanove Monte Redondo LRA, Pedro Manuel Brites da Silva Rolo, residente na Rua 

da Ribeira, número um, Paço, dois mil quatrocentos e vinte e cinco traço seiscentos e 

dezanove Monte Redondo LRA, com área de quinhentos e dez metros quadrados, 

confronta a norte com estrada, a sul com José Pereira Venâncio, a nascente com José 

Soares da Silva, a poente com José Soares da Silva, inscrito na matriz rústica sob o 

número dezasseis mil novecentos e onze, lugar de Lagoa, Monte Redondo, descrito na 

2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o número sete mil seiscentos e 

cinquenta e três barra dois mil e seis zero dois quinze, da freguesia de Monte Redondo; 

Parcela número seiscentos e dezoito, prédio rústico composto de pinhal e mato, 

propriedade de cabeça-de-casal da herança de Raul Carreira Faustino, residente na 

Rua da Imaculada Conceição, número oitenta e quatro, primeiro, Telheiro, dois mil e 

quatrocentos traço zero zero zero Leiria, com área de setecentos e oitenta metros 

quadrados, confronta a norte com estrada, a sul com José Pereira Venâncio, a nascente 

com José Pereira Venâncio, a poente com José Soares da Silva, inscrito na matriz 

rústica sob o número dezasseis mil novecentos e nove, lugar de Vale do Guiso, Monte 

Redondo, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Leiria. 

B) MAPA SÍNTESE DAS PARCELAS A EXPROPRIAR 
O Mapa síntese das parcelas a expropriar constituem o anexo à presente acta e dela 

passa a fazer parte integrante (Anexo E). 

C) PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS PARCELAS A EXPROPRIAR 
A localização das parcelas de terreno a expropriar consta das plantas, que constituem o 

Anexo à presente acta e dela passa a fazer parte integrante (Anexo F). 

III. PREVISÃO DOS MONTANTES DOS ENCARGOS A SUPORTAR COM A 
EXPROPRIAÇÃO 
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De acordo com os relatórios apresentados pelo perito da lista oficial escolhido pela 

Câmara Municipal em sua reunião 8 de Julho de 2008, os montantes dos encargos a 

suportar com a expropriação encontram-se discriminados da seguinte forma: 
 Identificação da Parcela 

Avaliada 
 

Montante do encargo a 
suportar com a expropriação 
de acordo com os respectivos 
relatórios de Avaliação 

Parcela n.º 19 17.237,52 € 

Parcela n.º 26 4.957,56 € 

Parcela n.º 27 7.008,56 € 

Parcela n.º 28 4.600,10 € 

Parcela n.º 35 16.138,44 € 

Parcela n.º 37 25.033,92 € 

Parcela n.º 43 3.129,24 € 

Parcela n.º 49 17.720,64 € 

Parcela n.º 62 30.595,06 € 

Parcela n.º 68 4.424,30 € 

Parcela n.º 92 27.377,92 € 

Parcela n.º 94 12.663,46 € 

Parcela n.º 95 13.894,06 € 

Parcela n.º 98 6.656,96 € 

Parcela n.º 99 19.894,70 € 

Parcela n.º 102 17.826,12 € 

Parcela n.º 118 27.629,90 € 

Parcela n.º 125 9.768,62 € 

Parcela n.º 146 6.680,40 € 

Parcela n.º 148 4.412,58 € 

Parcela n.º 149 22.905,04 € 

Parcela n.º 159 5.080,62 € 

Parcela n.º 160 70.161,78 € 

Parcela n.º 169 2.297,12 € 

Parcela n.º 179 12.722,06 € 

Parcela n.º 182 6.381,54 € 

Parcela n.º 185 5.946,10 € 

Parcela n.º 186 9.213,39 € 

Parcela n.º 194 2.549,10 € 

Parcela n.º 616 1.010,72 € 

Parcela n.º 618 1.351,20 € 

Total do montante dos 
encargos a suportar com a 
expropriação 

417.268,73 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. O PREVISTO EM INSTRUMENTO DE GESTÃO TERRITORIAL PARA OS 
IMÓVEIS E PARA A SUA ZONA DE LOCALIZAÇÃO 
De acordo com o previsto no Plano Director Municipal de Leiria em vigor e em proposta 

de revisão, as parcelas de terreno a expropriar situam-se em espaço industrial, 
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conforme consta das plantas, que constituem o Anexo à presente acta e dela passa a 

fazer parte integrante (Anexo G). 

Deliberou ainda, que a correcção da área das parcelas que resulte de 

divergência entre a descrição predial e ou matricial com o levantamento topográfico 

efectuado deve ser promovida pelos proprietários respectivos com a colaboração dos 

competentes serviços da Câmara Municipal de Leiria, em especial os do Sector de 

Património. 

Na sequência do anteriormente deliberado, a Câmara, por último, deliberou por 
unanimidade: 

1) Requerer, nos termos e para os efeitos o disposto no artigo 15.º do Código das 

Expropriações, que no acto de declaração de utilidade pública, seja atribuído carácter 

de urgência à expropriação das parcelas de terreno supra identificadas, atendendo ao 

interesse público que reveste a instalação do Parque Empresarial de Monte Redondo, 

como ficou demonstrado nos fundamentos constantes do ponto I. A) da presente 

deliberação, bem como requerer, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 19.º 

do mesmo Código, que, com os mesmos fundamentos, seja concedida autorização à 

Câmara Municipal de Leiria, para tomar posse administrativa dos bens a expropriar. 

2) Sem prejuízo do disposto no artigo 19.º que regula a posse administrativa dos bens a 

expropriar e nos termos dos n.os 1, 2 e 3 do artigo 4.º, ambos do Código das 

Expropriações, a expropriação será efectuada em duas zonas, sendo a área total de 

533.918m2, correspondendo à primeira zona 98.182,05 m2 parcelas n.os 92, 94, 95, 98, 

99, 118, 125, 160 e 169, indispensáveis à implantação da primeira fase do Parque 

Empresarial de Monte Redondo, cujo projecto de loteamento deu entrada na Câmara 

Municipal de Leiria, em 2 de Março de 2006, sob o número LOT 03-3/06, e à segunda 

435.735,95m2 –parcelas n.os 19, 26, 27, 28, 35, 37, 43, 49, 62, 68, 102, 146, 148, 149, 

159, 179, 182, 185, 186, 194, 616 e 618 e, respectivamente, os prazos para início de 

aquisição, de um ano e de quatro anos uma primeira que irá abranger as parcelas. 

3) Que do acto da declaração de utilidade pública conste que a construção, promoção, 

comercialização e gestão do Parque Empresarial de Monte Redondo fica a cargo da 

sociedade “GestinLeiria – Parques Empresariais de Leiria, S.A.”, pessoa colectiva nº 

505 909 421, com sede nas instalações da NERLEI – Associação Empresarial da 

Região de Leiria, Arrabalde D’Aquém, Leiria, na qual a Câmara Municipal de Leiria 

detém uma participação social de cento e cinquenta mil euros correspondente a trinta 

por cento do capital social e, ainda, que a titularidade das parcelas de terreno objecto 

de expropriação pode ser transmitida para a aquela sociedade, sujeitando-a ao 

cumprimento do seu objecto social e à finalidade prevista na declaração de utilidade 

pública. 

4) Não haver lugar à audiência dos interessados, nos termos e para efeitos do disposto 

na alínea a) do n.º 1 do artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo e com 
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os fundamentos de facto expostos que serviram de base à determinação do carácter 

urgente desta expropriação. 

5) Notificar, em homenagem aos princípios da boa-fé e da transparência por que se 

pauta a actividade administrativa, os expropriados e demais interessados do teor da 

presente deliberação, mediante ofício registado com aviso de recepção. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto nove 
 Gabinete de Apoio ao Vereador Eng.  Fernando Carvalho 

 

9.1. Delegação de competências em juntas de freguesia. Adiantamento de 
pagamentos 
DLB N.º 0952/08 | A Câmara Municipal de Leiria tem vindo a estabelecer desde 1999 

vários protocolos de delegação de competências em juntas de freguesia, de acordo com 

o disposto no n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e no n.º 1 do 

artigo 66.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, para execução, principalmente, de 

obras em arruamentos e equipamentos colectivos. 

Estes protocolos são firmados na sólida convicção desta Câmara Municipal que 

as juntas de freguesia podem, localmente, garantir a prestação de inúmeros serviços e 

a execução de pequenas obras de manutenção e/ou reabilitação ou de pequenos 

investimentos de uma forma mais rápida e eficaz e com maior racionalização de custos, 

assim como na vontade mútua de estabelecer parcerias para o desenvolvimento local, 

num quadro de progressiva aquisição de capacidades técnicas e humanas por parte 

das freguesias. 

Considerando que os procedimentos administrativos que decorrem da legislação 

geral e da aplicação da norma de controlo interno originam alguns atrasos nas 

transferências das verbas e que a esmagadora maioria das freguesias não têm os 

recursos necessários para proceder ao pagamento antes de receber a respectiva 

transferência, propõe-se proceder ao adiantamento de 95% do valor em falta para a 

finalização dos protocolos, para as delegações infra citadas. 

Este adiantamento será realizado ao abrigo da cláusula quarta dos Protocolos 

de Delegação de Competências, abrangendo as seguintes freguesias: 

CMLeiria/Acta n.º 15, de 2008.07.22 

Junta de 
Freguesia 

Objecto do Protocolo Valor para 
completar a 
execução 
financeira 

GOP 2008 Valor a 
transferir 

(95%) 

Cabimento 

Barreira Beneficiação do EB1 
Telheiro 

€9.781,93 2005 I 67 €9.292,83 PRC 
2690/08 

Barreira Beneficiação do EB1 
Telheiro 

€3.993,60 2005 I 67 €3.793,92 PRC 
4795/06 

Colmeias Requalificação de rua na 
Zona Industrial de Areias, 

€40.000,00 2007 I 227 €38.000,00 PRC 
2691/08 
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Rua da Laranjeira e  rua do 
Marco no lugar de Feijão e 
complemento de construção 
de passeios na freguesia 

Colmeias Reabilitação EB1 Barracão €30.000,00 2005 I 293 €28.500,00 PRC 
4614/06 

Maceira Requalificação de diversos 
arruamentos na Freguesia 
de Maceira: Rua Principal, 
Rua do Portinho e Rua do 
Barreiro, em Telheiro; Rua 
do Regato, Rua do Cruzeiro 
e Travessa do Outeiro, em 
A-dos-Pretos; Estrada 
Principal e Zona da Capela, 
em A-do-Barbas; Rua em 
Arnal; Travessa do Outeiro, 
Rua Pôr do Sol, Rua 
Principal, Rua Vale do Rei, 
Rua das Oliveirinhas e 
Travessa da Moita, em 
Pocariça; Rua dos 
Guilhermes, em Campos; 
Rua de São Pedro, Rua 
Nossa Senhora da Graça, 
Rua Principal e Rua Vale da 
Corsa, em Cavalinhos; Rua 
do Rancho Folclórico, Rua 
da lapa, Rua dos 
Venceslaus e Rua Nova, em 
Costa; Rua Vale do Coelho, 
em Maceira. 

€120.000,00 2008 I 293 € 
114.000,00 

PRC 
1386/08 

Memória Requalificação de diversos 
arruamentos na Freguesia 
de Memória: Rua das 
Quebradas, que liga os 
lugares de Toco e Lagares; 
Rua da Agricultura, que liga 
os lugares de Memória e 
Barreiro; Rua do José Vital, 
que liga os lugares de 
Zaburreira e Portela da 
Memória e a estrada que 
liga os lugares de Barrosa e 
Barreiro. 

€40.000,00 2008 I 298 €38.000,00 PRC 
1388/08 

Milagres Requalificação do Largo da 
Igreja e da Rua de Santa 
Luzia em Mata de Milagres 

€23.500,00 2007 I 256 €22.325,00 PRC 
1389/08 

Ortigosa Requalificação da Travessa 
do Sapateiro, Rua do Pinhal 
Manso - Casal, Rua da Zona 
Industrial - Ortigosa, Rua do 
Cemitério - Ortigosa, Rua da 
Mata - Casal, Rua do 
Campo de Futebol e Rua do 
Barrinho em Riba d'Aves, 
Rua Casal Gil em Lameira 

€9.980,43 2005 I 354 €9.481,41 PRC 
2693/08 

Ortigosa Requalificação da Rua dos 
Sobreiros em Ortigosa, Rua 
da Escola em Riba d'Aves, 
Rua da Samvipaz em 
Ruivaqueira, Travessa da 
Lagoa Seca em Lagoa e 
Rua da Fonte da Lagoa 
(ligação à Escola de 
Trânsito) 

€21.396,62 2007 I 234 €20.326,80 PRC 
3869/07 

Sta. 
Eufémia 

Requalificação da Rua de 
Santa Isabel em Casal do 

€25.000,00 2007 I 257 €23.750,00 PRC 
1398/08 
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Garcia 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 

15.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e no n.º 1 do artigo 66.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, e na cláusula de adiantamento (cláusula quarta) consagrada em todos 

e cada um dos protocolos, deliberou por unanimidade aprovar a proposta de 

adiantamento de 95% do valor em falta para a execução financeira dos protocolos de 

delegação de competências supracitados e autorizar o seu pagamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.2. Alterações ao trânsito na Rua Barão de Viamonte. Ratificação de despacho 
DLB N.º 0953/08 | Presente o e-mail da Agência para a Promoção e Desenvolvimento 

dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós, relacionado com uma proposta 

de alteração ao trânsito na Rua Barão de Viamonte, durante os meses de verão. 

A Agência, considerando haver um largo consenso entre os comerciantes para 

trabalharem na dinamização e promoção das suas lojas, condições para novas 

experiências e iniciativas que visem criar condições para um maior afluxo de pessoas 

ao comércio local, propõe o encerramento ao trânsito automóvel da Rua Barão de 

Viamonte, às sextas-feiras e sábados das 19 horas às 2 horas, entre 11 de Julho e 27 

de Setembro.  

O horário do encerramento da rua tem subjacente a abertura das lojas 

comerciais, no período das 19 horas às 23 horas, e o funcionamento de cafés e bares 

até às 2 horas. Com esta iniciativa pretende-se: 

a) dinamizar com um conjunto de actividades de promoção comercial a desenvolver 

pelos comerciantes;  

b) atrair e facilitar a circulação de pessoas nas ruas e travessas do Centro histórico.  

A Agência pretende ainda que esta iniciativa seja avaliada após o seu término, 

para validação ou não da oportunidade de continuidade ou até de alargamento.  

Considerando que, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei 

159/99, de 14 de Setembro, conjugada com a alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei 

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

competência da Câmara Municipal a gestão da rede viária de âmbito municipal. 

Considerando ainda que não houve o tempo necessário para agendar a 

proposta para a reunião de Câmara anterior ao evento, a Senhora Presidente da 

Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização das alterações ao 

trânsito, datado de 15 de Junho, a ser ratificado em reunião de Câmara, nos termos do 

n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do artigo 68.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade ratificar o despacho da 

Senhora Presidente da Câmara Municipal. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 
 Gabinete de Apoio à Senhora Presidente 

 
10.1. Atribuição de apoios financeiros no âmbito da Protecção Civil 
DLB N.º 0954/08 | Presente a seguinte listagem para atribuição de apoio financeiro a 

entidades legalmente existentes no concelho: 

Entidade Objecto Comparticipação Rubrica 
Proposta 

de 
cabiment

o n.º 
Associação 
Humanitária dos 
Bombeiros 
Voluntários de 
Leiria  
 

Actualização do apoio 
para desenvolvimento de 
actividades referente a 
2008, repondo a 
diferença desde a 
deliberação camarária de 
2008/01/22. 

€11.104,00 
(Passando o apoio 

anual a ser de 
€76.104,00, pagos em 
12 tranches mensais 

de €6.342,00) 

2008-A-16 2589/08, 
de 14 de 

Julho 

Associação de 
Bombeiros 
Voluntários de 
Ortigosa (ENT. 
2008/436) 

Apoio para aquisição de 
viatura Auto-Tanque. 

€10.000,00 2008-I-321 2630/08, 
de 15 de 

Julho 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea j) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea a) 

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir os apoios 

financeiros supra referidos às entidades constantes no respectivo mapa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.2. UCDR 
DLB N.º 0955/08 | Presente a citação do Município de Leiria para contestar no processo 

de contencioso pré-contratual interposto no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria 

pela sociedade Charmartín Projectos, S.G.P.S., SA, no âmbito do concurso público 

internacional para a adjudicação da Unidade Comercial de Dimensão Relevante. 

A Câmara tomou conhecimento. 
 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  
 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 

Senhora Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta 

(ANEXO H). 
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 Assuntos não incluídos na ordem do dia  

 

Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara 

deliberou por unanimidade analisar ainda os seguintes assuntos: 

 

 

Ponto um 
Processo n.º T– 94/2008. Beneficiação do CM 1251, entre Carvalhinha e Andreus, 
Barreira. Proposta para abertura de concurso público 
DLB N.º 0956/08 | Presente uma informação do Departamento de Obras Municipais 

propondo a aprovação do Programa de Concurso e Caderno de Encargos da obra em 

epígrage, com vista à abertura de um concurso público, nos termos da alínea a) do n.º 2 

do artigo 48.º do Decreto Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 

A referida despesa estima-se em €356.370,00 com IVA, prevendo-se um 

encargo financeiro para o corrente ano de 2008 no valor de €75.000,00 com IVA, com a 

proposta de cabimento n.º 2655/08, de 17 de Julho. 

A Câmara tomou conhecimento e depois de analisar o assunto, e com base na 

informação prestada pelo Departamento de Obras Municipais, deliberou por 
unanimidade aprovar o respectivo Programa de Concurso e Caderno de Encargos e 

mandar abrir um concurso público nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º do 

Decreto Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
Alteração da localização do recinto da feira da Memória 
DLB N.º 0957/08 | O Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Memória manifestou 

interesse em que a localização do recinto da feira quinzenal realizada na freguesia da 

Memória, fosse alterado pela Câmara Municipal por questões de interesse público, 

nomeadamente, questões de salubridade e segurança pública rodoviária. 

Considerando que o Município de Leiria, enquanto pessoa colectiva de direito 

público, detém atribuições de planeamento e de gestão no domínio dos mercados e 

feiras municipais conforme alínea a) do artigo 16.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, atentos os interesses das populações locais; 

Considerando que incumbe à Câmara Municipal autorizar a realização das feiras 

na área da circunscrição administrativa do Município, atento o disposto na alínea a) do 

artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 42/2008, de 10 de Março; 
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Considerando que, para o desempenho das suas competências, os órgãos 

municipais poderão colaborar com as Juntas de Freguesia respectivas, de harmonia 

com o princípio da subsidiariedade; 

Considerando que, por Auto de Transferência datado de 08.07.2006, o Município 

de Leiria recebeu da «EP, Estradas de Portugal, E.P.E», o lanço da EN 349, entre a 

Memória e o Toco, numa extensão aproximada de 1080m, com vista à sua integração 

no domínio público de acordo com a deliberação camarária n.º 0322/06, datada de 

09/03/2006; 

Considerando, ainda, o acordo estabelecido entre estas duas entidades com 

vista à alteração da localização do recinto da feira da Memória; 

Considerando, finalmente, que o património transferido para o Município de 

Leiria passa a constituir património da Autarquia, de acordo com o disposto no n.º 1 do 

artigo 11.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro; 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea b) do 

n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 19 de Setembro, na redacção que lhe foi dada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade autorizar a 

mudança da localização do recinto da feira da Memória, passando a mesma a realizar-

se, quinzenalmente, a partir do mês de Setembro, no recinto devidamente identificado 

na planta anexa e pertencente ao Município de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 

Encerramento da reunião  

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram quinze horas e trinta e cinco minutos mandando que, de tudo para 

constar, se lavrasse a presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão 

Administrativa, mandei escrever e subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal______________________________________ 
A Chefe da Divisão Administrativa______________________________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 
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