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Acta n.º 16/2009 
 

 

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

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

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

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

Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço, Eng.º Fernando Brites Carvalho, Eng.ª Isabel 

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

Faria Ferreira, Dr.ª Lucinda Gaspar Antunes Caleira e Eng.º Carlos Manuel Lopes 

Ferreira Martins. 

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

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

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

obras particulares e loteamento, respectivamente. 

Esteve ausente a Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães por motivos 

devidamente justificados. 

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

Divisão Administrativa. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas e cinquenta 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..........................................10 

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 610/05 – Pedrimesa, Lda..............................10 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 160/06 – Jorge Manuel dos Santos Estrela ..10 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 197/06 – Fernando Jorge de Oliveira............11 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 436/06 – B.T., Urbanizações e Construções, 

Lda................................................................................................................................11 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 1175/06 – IMOGOMES, Sociedade Imobiliária, 

Unipessoal, Lda. ...........................................................................................................13 
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1.1.6. Processo de obras particulares n.º 243/07 – Domingos Jorge da Fonseca Ferreira

 14 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 254/07 – Casa Bloco, Lda.............................15 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 593/07 – Carlos Manuel Carreira..................15 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 715/07 – Manuel Felício da Costa e Outra....16 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 178/08 – ESTRELA DA FEIRA, Investimentos 

Imobiliários, Lda. ...........................................................................................................17 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 329/08 – Luís Filipe Gomes da Silva...........17 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 731/08 – Joaquim Manuel da Silva .............18 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 10/09 – Fernando Nuno Marques Faria Lopes

 20 

1.1.14. Processo de obras particulares n.º 138/09 – Natalina Maria Ribeiro Lopes e 

Outro.............................................................................................................................21 

1.1.15. Processo de obras particulares n.º 310/09 – Ângelo Évora Viegas e Outro.......21 

1.2. Análise do processo de participação n.º 14/09 – Áurea Paula Nunes Paraíso........22 

1.3. Análise dos seguintes processos de loteamento ....................................................23 

1.3.1. Processo de loteamento n.º 1/94 – Diamantino Raimundo Marto ........................23 

1.3.2. Processo de loteamento n.º 35/94 – Álvaro Pereira Jerónimo .............................24 

1.3.3. Processo de loteamento n.º 6/98 – Mota Marques & Filhos, Lda.........................24 

1.3.4. Processo de loteamento n.º 17/03 – A.M.MATOS, Investimentos Imobiliários, Lda. 

e Outra..........................................................................................................................25 

Ponto dois ...................................................................................................................25 

2.1. Processo n.º T – 60/2007. Ampliação/remodelação da escola do Ensino Básico de 

Arrabal, Leiria. Informação de trabalhos a mais e a menos...........................................25 

2.2. Processo n.º T – 17/2009. Requalificação da estrada dos Guilhermes, troço que liga 

Maceira à Zona Industrial da Marinha Grande. Lista de erros e omissões para 

aprovação .....................................................................................................................26 

2.3. Processo n.º T – 30/2009. Beneficiação e reparação da EM 544 e CM 1249, 

Arrabal, Chainça e Santa Catarina da Serra. Lista de erros e omissões para aprovação

 26 

Ponto três ....................................................................................................................26 

3.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Administrativa ..........27 

3.1.1. Relatório da actividade desenvolvida pelo Sector de Execuções Fiscais durante o 

mês de Junho de 2009..................................................................................................27 

3.1.2. Análise do pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. 

Requerente: Fernando Nuno Paraíso Araújo. Decisão final ..........................................27 

3.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Financeira................28 

3.2.1. Pagamentos ........................................................................................................28 

3.2.2. XIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. Ratificação......28 
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3.2.3. Contrato de empréstimo no âmbito do Programa Pagar a Tempo e Horas. 

Aferição de objectivos contratuais .................................................................................29 

3.2.4. Concurso público, por proposta fechada em carta fechada, para adjudicação do 

direito ao arrendamento das lojas n.º 0.14, 0.15 e 0.16, do edifício designado por 

«Centro Cultural Mercado de Santana», na cidade de Leiria.........................................29 

3.2.5. Pagamento em prestações mensais de danos causados em património municipal

 30 

3.2.6. Pedido de ocupação da sala n.º 8 do Centro Associativo Municipal ....................30 

3.2.7. Resumos de tesouraria .......................................................................................31 

Ponto quatro ................................................................................................................31 

Toponímia da freguesia dos Milagres............................................................................31 

Ponto cinco .................................................................................................................31 

5.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Promoção do Desenvolvimento

 31 

5.1.1. Publicidade (intenção de remoção) .....................................................................31 

5.1.2. Remoção de publicidade (decisão final) ..............................................................32 

5.1.3. Publicidade. Anulação de guia de recebimento (ENTFE. 08/8744)......................33 

5.1.4. Metrologia. Reposição de valor a favor do IPQ (INT. 09/7857)............................34 

5.1.5. Elevadores. Reposição de taxa cobrada incorrectamente (INT. 09/7855) ...........34 

5.1.6. Licenças especiais de ruído. Ratificação de despachos ......................................34 

5.1.7. Mercado do Levante de Leiria. Pedido de transferência de titularidade de 

autorização e do direito de ocupação do lugar de terrado n.º 42 (ENT. 09/9974)..........35 

5.1.8. Mercado do Levante de Leiria. Pedido de transferência de titularidade de 

autorização e do direito de ocupação do lugar de terrado n.º 128 (ENT. 09/12410) ......36 

5.1.9. Mercado do Levante de Leiria. Pedido de transferência de titularidade de 

autorização e do direito de ocupação do lugar de terrado n.º 179 (ENT. 09/10618) ......36 

5.1.10. Mercado do Levante de Leiria. Pedido de transferência de titularidade de 

autorização e do direito de ocupação do lugar de terrado n.º 79 (ENT. 09/10741) ........37 

5.1.11. Mercado do Levante da Praia do Pedrógão. Anulação dos débitos dos lugares 

de terrado n.ºs 24, 28, 33 e 39 (INT. 08/8210) ...............................................................38 

5.1.12. Mercado do Levante da Praia do Pedrógão. Anulação de débitos do lugar de 

terrado n.º 45 (ENTFE. 07/6297)...................................................................................39 

5.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos..........................................................................................................39 

5.2.1. Semana da Educação e do Ambiente .................................................................39 

5.2.2. Festa do Cão.......................................................................................................41 

Ponto seis ....................................................................................................................43 

6.1. Análise do assunto relacionado com a Divisão da Acção Educativa Municipal.......43 

Semana da Educação 2009. Patrocínios.......................................................................43 
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Ponto sete ....................................................................................................................45 

7.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a área da Cultura.....................45 

7.1.1 Apoios a colectividades da área da Cultura para obras e equipamentos..............45 

7.1.2. Cedências do Teatro José Lúcio da Silva............................................................45 

Ponto oito ....................................................................................................................45 

Delegações de competências em Juntas de Freguesia. Adiantamento do pagamento .46 

Ponto nove ..................................................................................................................48 

9.1. Atribuição de apoio à AMITEI para execução e ligação de Ramais de Água, 

Saneamento e Águas Residuais ...................................................................................48 

9.2. Atribuição de apoio ao Centro Social de Nossa Senhora da Piedade de Monte 

Redondo, para ligações de ramais de saneamento.......................................................48 

9.3. Apoio à Freguesia da Boa Vista. VII Festival Gastronómico do Leitão Assado da 

Boa Vista. Revogação da deliberação n.º 616/09, de 14 de Abril ..................................49 

9.4. IDD – Incubadora D. Dinis – Associação para a Promoção do Empreendedorismo, 

Inovação e Novas Tecnologias. Nomeação de Representantes do Município...............49 

*** 

A Câmara analisou ainda os seguintes assuntos não incluídos na ordem do dia : 

Ponto um ........................................... ..........................................................................50 

Remessa do Plano de Emergência e Protecção Civil de Leiria à Comissão Municipal de 

Protecção Civil e à Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) para emissão dos 

respectivos pareceres prévios. ......................................................................................50 

Ponto dois ......................................... ..........................................................................50 

Remessa do Plano de Emergência Externo da «Respol Resinas, SA» à Comissão 

Municipal de Protecção Civil e à Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), para 

emissão dos respectivos pareceres prévios. .................................................................50 

Ponto três ......................................... ...........................................................................51 

Mercado do Levante de Leiria. Pedido de transferência de titularidade de autorização e 

do direito de ocupação do lugar de terrado n.º 26 (ENT.2009/11818) ...........................51 

Ponto quatro....................................... .........................................................................51 

Candidatura n.º 00/23860 – Unidade de Acompanhamento e Coordenação (UAC) 

Projecto Global de Urbanismo Comercial n.º 028/DEC/97, 025/URBCOM/2004, e 

041/URBCOM/2004 – das áreas de intervenção de Leiria, Batalha e Porto de Mós. 

Transferência de verbas................................................................................................52 

Ponto cinco ........................................ .........................................................................52 

Construção da Ponte Pedonal de Ligação da Rua Tenente Valadim ao Futuro Jardim da 

Vala Real e ao Largo da Antiga Ponte dos Três Arcos. Aprovação do projecto.............52 

Ponto seis......................................... ...........................................................................53 

Campeonato da Europa de Equipas. Carta de Agradecimento (ENTFE.09/3411).........53 

Ponto sete......................................... ...........................................................................54 
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Componente de Apoio á Família – Pré-escolar e 1.º Ciclo - Freguesia de Regueira de 

Pontes. Transferência de verbas para o Centro Social Paroquial de Regueira de Pontes

 54 

Ponto oito ......................................... ...........................................................................55 

Avaliação Externa das Escolas do Concelho de Leiria. Apresentação de Resultados...55 

 

 

 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção do munícipe Senhor Paulo Soares 

 

O Senhor Paulo Soares  perguntou em que medida o Município de Leiria estava 

a aplicar o disposto na alínea e) do n.º 2 da Lei n.º 20/2009 (elaboração do Plano 

Florestal), tendo a Senhora Presidente  respondido que o Plano Florestal estava 

elaborado e seria submetido à Comissão de Defesa das Florestas para ser aprovado. 

Mais explicou que estes planos, para terem eficácia, eram elaborados pelo município, 

aprovados pela Comissão de Florestas e depois eram homologados pela Autoridade 

Florestal Nacional (ex-Direcção-Geral das Florestas).  

Partindo do pressuposto que o Plano Florestal estava aprovado, tal como fora 

dito, o Senhor Paulo Soares  indagou então o que previra o Município para dar 

resposta ao disposto no n.º 3 do artigo 16.º da Lei n.º 124/2006, pois na sua opinião a 

elaboração do plano não tivera em consideração as zonas de contenção que estavam 

definidas pelo PDM, já que os seus autores limitaram-se a passar um traço nas zonas 

consideradas baixas e muito baixas dos aglomerados urbanos. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves  explicou que, na última reunião 

que tivera com a Comissão de Defesa das Florestas contra Incêndios, foram discutidas 

e aprovadas as regras a incluir no Plano Municipal das Florestas contra Incêndios nos 

termos do disposto no n.º 3 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 17/2009, que altera a 

Decreto-Lei n.º 124/2006, tendo feito, de seguida, um resumo dessas mesmas regras. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves  referiu ainda que havia uma 

definição das áreas edificadas para além dos aglomerados – os chamados núcleos 

rurais. Mais disse que, numa das reuniões, o Município apresentara uma proposta no 

sentido de as restrições começarem a existir na bordadura externa das zonas de 

transição, perante a qual a Autoridade Florestal foi estritamente inflexível. 

A Senhora Presidente  relembrou que o PDM em vigor datava de 1995 e que o 

Decreto-Lei em causa foi publicado em 2006, sem ter qualquer preocupação com os 

PDM’s existentes no país mas tinha que ser cumprido.  

Também referiu que, através das saídas possíveis, o Município estava a tentar 

encontrar soluções para resolver algumas situações, nenhuma das quais poderia ir 
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contra a lei. Em seu entender, a limitação podia ser revista mas tal poderia não resolver 

o problema do munícipe. 

A Senhora Presidente  enfatizou que a manifestação de incómodo do munícipe 

não deveria ser contra a Câmara mas contra quem tinha feito a lei.  

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves  afirmou que o Município se vira 

confrontado com constrangimentos surgidos em 2006, e apesar de estar a tentar 

implementar regras que permitissem ser o mais abrangentes possíveis, estava limitado 

pelo que as entidades legalmente superiores implicavam com essa limitação. Concluiu 

afirmando que o Governo – que legisla – não conhece a realidade do país que tem. 

O Senhor Vereador Fernando Carvalho  salientou que apesar de a revisão do 

PDM estar concluída há algum tempo, existia legislação posterior à data da conclusão 

dessa revisão, que obriga a adequar, de uma forma dinâmica, o PDM. 

A Senhora Presidente  disse que a lei aplicava-se a todo o território, em todos 

os Municípios e se existiam Municípios que não cumpriam a lei, isto seria problema 

desses Municípios não do Município de Leiria. E disse: «existem responsabilidades 

legais e neste Município não há incumprimentos da Lei, ninguém deixa de cumprir a lei. 

No dia em que isso suceder, algo complicado acontecerá. Não há excesso de zelo, 

apenas cumprimento da Lei». 

A Senhora Presidente  continuou dizendo que algo não batia certo, pois saíra 

uma lei absurda do Governo e a Câmara, como qualquer outra Câmara, tinha por 

obrigação cumprir a lei e no dia em que não cumprisse estaria sujeita a penalizações 

graves. Dentro das várias saídas que a lei permitia foram encontradas soluções que 

resolveriam várias situações mas não todas as situações existentes. Para isso 

necessário era que não existisse a lei; portanto, não valia a pena inverter o ónus da 

realidade.  

Mais referiu que o Município de Leiria tem sido confrontado com um conjunto 

absurdo de leis que não consegue evitar. Assim, em sua opinião, quem estava 

incomodado com essas situações devia manifestar o seu incómodo a quem fazia as leis 

e não a quem tinha de as aplicar. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins  

 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins  expressou interesse em saber os custos da 

reparação do avião no Parque Municipal Tenente-coronel Jaime Filipe da Fonseca, ao 

que o Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço disse que ia averiguar. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro 
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O Senhor Vereador Dr. Raul Castro  apresentou um requerimento, cujo teor se 

transcreve: 

«Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, sabendo ter sido assumido o 

compromisso de ajuda financeira, no montante de 30% do custo da obra do quatel da 

Secção Sul dos Bombeiros Voluntários de Leiria e havendo um custo estimado na 

ordem dos 750.000 euros, requerem informações sobre a apresentação das respectiva 

proposta, em reunião de Câmara. 

Leiria, 7 de Julho de 2009 

Os Vereadores eleitos pelo PS» 

A Senhora Presidente  respondeu que havia uma regra de apoio aos Bombeiros 

e às IPSS, segundo a qual apoiavam 10% do valor suportado pela Instituição.  

Mais explicou que ficara combinado com a Associação dos Bombeiros 

Voluntários esta verificar os apoios que poderia ter e depois o Município comparticiparia 

com 10% do valor por ela suportado. Informou igualmente, que até ao momento não 

tinha sido apresentado qualquer pedido pela referida Associação. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço  comentou que, na sessão 

extraordinária da Assembleia Municipal realizada no dia anterior, quando se falava da 

política social da Câmara esteve para abordar um assunto que, para ele Vereador, lhe 

causava alguma estranheza. Na realidade, fora bombeiro durante vários anos, e de 

alguma forma estava ligado a estas associações. Por isso, gostaria de perguntar ao 

Senhor Vereador Dr. Raul Castro se a corporação dos bombeiros da Maceira também 

iria ter uma ambulância do INEM. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro  esclareceu ter tomado conhecimento de 

que estavam para serem distribuídas ambulâncias do INEM. Teve o cuidado de 

confirmar com o sr. Comandante dos Bombeiros Voluntários de Leiria, a quem telefonou 

para saber se tinha sido efectuada alguma candidatura para obterem uma nova 

ambulância, o que o mesmo confirmou. Face a algumas diligências posteriores, recebeu 

a confirmação de que a Associação de Bombeiros Voluntários de Leiria iria receber da 

Secretaria de Estado da Saúde uma ambulância, tenda dado a informação ao 

respectivo Comandante. 

A Senhora Presidente  disse que, para ela, não era grave saber que uma 

ambulância vinha para Leiria mas telefonar ao responsável dos Bombeiros e perguntar 

se ele queria uma ambulância.  

Mais manifestou a sua estranheza pelas redes existentes neste país para a 

obtenção de determinados fins. A Senhora Presidente  achava estranho que uma IPSS 

tivesse de pagar cerca de 50 mil euros por um projecto, com a garantia dada pelo 

Senhor Vereador Dr. Raul Castro  que seria aprovado, enquanto poderia ter um 

projecto gratuito elaborado pelo ex-GAT. 
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O Senhor Vereador Dr. Raul Castro  afirmou ser mentira e perguntou se sabiam 

quantos projectos tinham sido «chumbados» na Câmara. Explicou que as pessoas 

foram ter com ele e disseram que tinham gasto cerca de 90 mil euros em projectos e 

que ainda não tinham conseguido aprovar o projecto.  

A Senhora Presidente  respondeu que não estava a falar da IPSS da Ortigosa 

mas sim da IPSS da Barreira, que as situações eram diferentes, porquanto a IPSS da 

Ortigosa decidiu tratar dos projectos por iniciativa própria e a IPSS da Barreira pedira-

lhe ajuda.  

A Senhora Presidente  explicou que, após várias hipotéticas localizações, a 

IPSS da Barreira comprara o terreno para as suas instalações em Outubro do ano 

transacto, e após a compra o Presidente da Junta lhe pedira ajuda para a elaboração do 

projecto, que era urgente pois havia a possibilidade de o incluir numa candidatura. Foi 

marcada então uma reunião com visita ao local com as pessoas da IPSS e do ex-GAT, 

tendo ficado o Arquitecto Paulo Pereira responsável pelo projecto. Mais informou que, 

na mesma semana que o projecto do ex-GAT deu entrada na Câmara, teve 

conhecimento, através do Presidente da IPSS, da existência de outro projecto, tendo 

achado estranho que ninguém lhe dissesse nada. 

A Senhora Presidente  disse ainda que, enquanto cidadã e Presidente da 

Câmara, tinha o direito de achar esta situação estranha, embora pudesse não existir 

nada: «Porque razão o projecto do ex-GAT não seria recuperado? Que ligações 

existiam, para que um projecto privado tivesse a garantia absoluta de ser aprovado na 

Segurança Social?» 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro  replicou que o Presidente da Junta da 

Barreira lhe dissera que não conseguiam aprovar o projecto do lar, pois há cerca de 11 

anos que estavam sem solução. Mas devia-se falar dos dois projectos porque andavam 

os dois em simultâneo e as reclamações dos seus representantes eram que não 

conseguiam aprová-los. 

Mais disse, que falara com alguém que o informou da existência de um gabinete 

especializado nessas áreas, tendo então indagado da possibilidade de tal gabinete 

elaborar um projecto para as IPSS em causa. Depois falou com os responsáveis das 

respectivas IPSS e debateram o assunto. Entretanto soube quais os valores envolvidos 

e o facto de que os projectos reuniam todas as condições para serem aprovados pela 

Segurança Social. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves referiu que o responsável da 

IPSS da Ortigosa falara com ela para saber como deveriam apresentar o projecto de 

recuperação de uma casa em segunda mão que compraram para os fins pretendidos, 

tendo apresentado o projecto duas semanas depois. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro  achou estranho que não gostassem de 

verem os assuntos resolvidos. 
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A Senhora Presidente  concluiu afirmando que não havia problema em o 

Senhor Vereador Dr. Raul Castro  ter ajudado a resolver o problema, e reiterando a sua 

estranheza pela forma como se resolviam as situações, pois o que lhe fazia confusão 

era perceber que determinadas situações se resolviam com a existência de 

determinado tipo de redes neste país. 

O Senhor Vereador Raul Castro perguntou se estava a fazer alguma 

insinuação, ao que a Senhora Presidente  refutou, no entanto achava estranho como 

cidadã que tal pudesse acontecer, tendo o Senhor Vereador Raul Castro  perguntado 

quantas vezes não diligenciou junto de diversas entidades para conseguir ultrapassar 

problemas. A Senhora Presidente  confirmou já ter acontecido, continuando a insistir na 

estranheza sobre a forma de aprovação de projectos elaborados por gabinetes 

privados. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonça lves 

 

DLB N.º 1093/09  | Presente, pela Senhora Vereadora Eng.º Isabel Gonçalves, uma 

proposta no sentido de registar uma palavra de apreço e de felicitação aos atletas da 

Associação Portuguesa de Deficientes – APD, pela conquista do título nacional de 

basquetebol em cadeira de rodas. 

A força e coragem dos atletas agora campeões, são exemplo e motivação para 

todos os que enfrentam as mais diversas adversidades da vida. São, sem dúvida, um 

modelo a seguir pelas suas experiências de vida, mostrando que embora portadores de 

deficiência tem uma grande força de vontade e sobretudo uma grande vontade de viver. 

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

uma palavra de apreço e de felicitação aos atletas Associação Portuguesa de 

Deficientes – APD, pela conquista do título nacional de basquetebol em cadeira de 

rodas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 Ordem do dia   

 

DLB N.º 1094/09  | Presente a acta n.º 12, referente à reunião de 12 de Maio, cuja leitura 

foi dispensada por ter sido previamente distribuída, tendo a Câmara deliberado por 

unanimidade aprovar a sua redacção final. 

 

 

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

 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras parti culares  

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 610/05 – Pedrimesa, Lda. 

DLB N.º 1095/09  | De PEDRIMESA, LDA., com sede social na Rua Dr. Correia Mateus, 

n.º 22, 1.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para alterações de 

um edifício destinado a escritórios e comércio, sem aumento de área, sito na Rua Dr. 

António da Costa Santos, n.º 4, freguesia de Leiria, no âmbito do licenciamento inicial 

(alvará n.º 248/08) que se encontra válido e encontrando-se as obras a decorrer, 

incidindo as mesmas no Alçado Sul, tendo obtido parecer favorável emitido pela Divisão 

de Habitação e Reabilitação Urbana. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/06/29, constante do 

respectivo processo (folha 945), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, e autorizar o respectivo licenciamento, devendo garantir-se o 

cumprimento do disposto no Código Civil e restantes condicionalismos constantes do 

licenciamento inicial. 

Mais deliberou  dar conhecimento ao queixoso PLANOMEDI, CONSTRUÇÃO E 

PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA., do andamento dado ao assunto, face ao processo de 

Participação n.º 120/09. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 160/06 – Jorge Manuel dos Santos 

Estrela 

DLB N.º 1096/09  | De JORGE MANUEL DOS SANTOS ESTRELA, residente na 2.ª 

Travessa Senhora do Rosário, n.º 76, freguesia de Parceiros, referente ao projecto de 

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

habitação unifamiliar sito na Rua Nossa Senhora do Rosário, da referida freguesia, 

acompanhado da informação prestada pela Divisão Administrativa e de Fiscalização do 

Departamento de Operações Urbanísticas comunicando que o requerente não se 

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

da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2007/01/18, cujo conteúdo lhe foi 

transmitido através do oficio n.º 1603, datado de 2007/02/01, acrescido das 

prorrogações concedidas por despachos da Senhora Vereadora datados de 2007/03/19 

e 2007/07/26. 

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

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

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



1371 (11)  
 

CMLeiria/Acta n.º 16, de 2009.07.07 

Im-DA-15-09_A0 

 

operação urbanística acima referida, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do 

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

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

tomada em reunião de 2007/01/18, transmitidos através do ofício n.º 1603, datado de 

2007/02/01. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 197/06 – Fernando Jorge de Oliveira 

DLB N.º 1097/09  | De FERNANDO JORGE OLIVEIRA, residente na Rua da Lavadeira, 

n.º 60, Maligueira, Marinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de um edifício misto (destinado a habitação colectiva e 

comércio), com demolição de edificações existentes, na Rua da Escola, na localidade 

de Vale Grande, freguesia de Marrazes, acompanhado da informação prestada pelo 

Departamento de Operações Urbanísticas comunicando que o requerente não se 

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

da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2007/08/02, cujo conteúdo lhe foi 

transmitido através do oficio n.º 10036, datado de 2007/08/08. 

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, deliberou por  unanimidade  indeferir o projecto de arquitectura da 

operação urbanística acima referida, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do 

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

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

tomada em reunião de 2007/08/02, transmitidos através do ofício n.º 10036, datado de 

2007/08/08. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 436/06 – B.T., Urbanizações e 

Construções, Lda. 

DLB N.º 1098/09  | De B.T., URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, LDA., com sede 

social na Av.ª Marquês de Pombal, Lote 2, 2.º esq.º, freguesia de Leiria, referente ao 

projecto de arquitectura para construção de um edifício misto (habitação e 

comércio/serviços), a levar a efeito no Lote 5z.5 (Plano de Pormenor Leiria Norte), Av.ª 

Francisco Sá Carneiro, Marinheiros, freguesia de Marrazes, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Média Densidade, Área Consolidada, encontrando-se ainda em zona abrangida pelos 

estudos do P.P. Leiria Norte. 

O presente processo obteve parecer favorável do Ministério da Defesa Nacional 

– Força Aérea (folha 163), Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil (folha 164), 
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Autoridade de Saúde (folha 165), Gabinete do Plano de Pormenor de Leiria Norte 

(folhas 99 a 106) e Departamento de Obras Municipais (folha 166 e verso da folha 273). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/06/29, constante do 

respectivo processo (folhas 275 e 276), 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, e face ao parecer do Gabinete do Plano de Pormenor Leiria-Norte, deliberou 

por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no parecer emitido pela Autoridade de Saúde; 

2.º cumprir com o indicado na informação do Departamento de Obras Municipais, em 

relação a descrição e justificação apresentada na memória descritiva, devendo dar-se 

conhecimento à firma requerente da folha 272; 

3.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público para execução do passeio no lado 

Poente de acordo o projecto apresentado, face ao previsto nos estudos do Plano de 

Pormenor de Leiria-Norte; 

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

elementos: 

4.1. planta do piso 0 rectificada relativamente à indicação da loja 1, devendo indicar-se 

comercio/serviços; 

4.2. planta do piso -1 rectificada relativamente à indicação do espaço afecto à loja 1, 

devendo indicar-se garagem e arrumos do comercio/serviços; 

4.3. projecto de segurança contra riscos de incêndios, face ao parecer emitido pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil; 

4.4. projectos de especialidades, incluindo projecto de drenagem de águas pluviais 

relativo aos espaços a ceder ao domínio público bem como as áreas envolventes 

aos do edifício, devendo prever-se a construção de colector para drenagem das 

referidas águas pluviais até um meio receptor adequado com indicação da 

respectiva secção de vazão e caudais de ponta do empreendimento de acordo 

com o disposto no artigo 194.º do Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de 

Agosto; 

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

garantia ou depósito bancário no valor de €10.000,00, a fim de garantir a reposição de 

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

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

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

garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

6.º garantir em obra o cumprimento do disposto nos seguintes artigos: 
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6.1. n.ºs 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; 

6.2. n.ºs 110.º e 112.º do Regulamento Geral de Edificações Urbanas, no que se refere 

à independência e secção de condutas de evacuação de gases e fumo; 

7.º a rampa de acesso à cave não poderá interferir com o passeio público; 

8.º no caso de se pretender a utilização do espaço em causa para fins específicos 

deverá o mesmo ser objecto de posterior licenciamento de acordo com a legislação 

aplicável; 

9.º previamente à emissão da autorização de utilização, deverá: 

9.1. efectuar a e execução dos arranjos exteriores e pavimentação da zona de 

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

no local, proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser 

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

à berma, devendo os trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do 

Departamento de Obras Municipais; 

9.2. apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada, referente à 

área a ceder ao domínio público. 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente do conteúdo dos pareceres 

emitidos pelo Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea, pelo Serviço Nacional de 

Bombeiros e Protecção Civil, pela Autoridade de Saúde e pelo Departamento de Obras 

Municipais. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 1175/06 –  IMOGOMES, Sociedade 

Imobiliária, Unipessoal, Lda. 

DLB N.º 1099/09  | De IMOGOMES, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, LDA., 

com sede social na Rua dos Mártires n.º 30, freguesia de Leiria, referente ao projecto 

de arquitectura para construção de um edifício habitacional e muros de vedação, com 

demolição da construção existente, na Estrada da Marinha Grande, n.º 17, freguesia de 

Leiria, acompanhado da informação prestada pela Divisão Administrativa e de 

Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas comunicando que a firma 

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

estiveram na origem da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2008/11/25, 

cujo conteúdo lhe foi transmitido através do ofício n.º 13701/08, datado de 2008/11/26. 

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

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

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

operação urbanística acima referida, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada 
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pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, pelos motivos já referidos na deliberação 

tomada em reunião de 2008/11/25, transmitidos através do ofício n.º 13701/08, datado 

de 2008/11/26. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 243/07 – Domingos Jorge da Fonseca 

Ferreira 

DLB N.º 1100/09  | De DOMINGOS JORGE DA FONSECA FERREIRA, residente na 

Av.ª Marquês de Pombal, Lote 4, r/c dt.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de alteração de um edifício misto, com alteração de uma 

das lojas para estabelecimento de bebidas, em Casal dos Matos, freguesia de Pousos, 

a que se refere o Processo n.º 695/92. A proposta compreende alterações interiores e 

de fachada e a criação de mais um fogo habitacional, sem aumento de área ou variação 

de implantação. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/06/29, constante do 

respectivo processo (folha 97), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto nos pareceres emitidos pelo Governo Civil e pela Autoridade 

de Saúde, cujo conteúdo deve ser transmitido ao requerente (folhas 62, 63 e 78); 

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

a) esclarecimento quanto à localização do lugar de estacionamento público, face ao 

previsto no Plano Director Municipal; 

b) planta final da cave rectificada nomeadamente no que se refere ao número de 

lugares de estacionamento previsto para cada garagem sendo que, caso se 

pretenda que alguma comporte dois lugares, a sua largura mínima deverá ser de 

4,60m face ao previsto no PDM; 

c) projectos de especialidade, nomeadamente: 

i) segurança contra risco de incêndio aprovado pela ANPC; 

ii) estabilidade; 

iii) abastecimento de água e drenagem de águas residuais aprovado pelos 

SMAS; 

iv) verificação de comportamento térmico; 

v) isolamento acústico; 

vi) instalação de gás; 

vii) ficha electrotécnica ou projecto eléctrico aprovado pela Certiel, consoante o 

caso; 
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viii) infra-estruturas telefónicas e de telecomunicações. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 254/07 – Casa Bloco, Lda. 

DLB N.º 1101/09  | De CASA BLOCO, LDA., com sede social na Rua das Portas Verdes, 

n.º 3, r/c, freguesia e concelho de Marinha Grande, referente ao projecto de arquitectura 

para construção de dois edifícios destinados a três fracções habitacionais e construção 

de muros de vedação, em parcela resultante do destaque realizado no processo n.º 

358/06, acompanhado da informação n.º 124/09, de 21 de Maio, prestada pela Divisão 

Jurídica, da informação do Departamento de Operações Urbanísticas datada de 

2009/06/15 e do despacho da Senhora Vereadora datado de 2009/06/18. 

A Câmara, depois de analisar as informações e despacho supra referidos, que 

por cópia passam a fazer parte integrante da presente deliberação (ANEXO A), por 

concordar com o teor dos mesmos, e ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 2 do 

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

reconhecer o novo traçado da via pública com o topónimo de «Travessa da Vinagra» 

atribuído por sua deliberação de 2008/04/29, sito em Mioteira, freguesia de Carvide, 

com início na Rua da Vinagra e termina na Rua Estrada Velha, como uma via de 

circulação viária municipal. 

Mais deliberou  propor à Assembleia Municipal que, nos termos do previsto na 

alínea b) do n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada, delibere 

sobre a afectação ao domínio público municipal do traçado denominado «Travessa da 

Vinagra». 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 593/07 – Carlos Manuel Carreira 

DLB N.º 1102/09  | De CARLOS MANUEL CARREIRA, residente no Pátio da Joana 

Custódia, n.º 2, Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

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

unifamiliar, para arrumos, no Pátio da Joana Custódia, Gândara dos Olivais, freguesia 

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

Áreas Habitacionais o Residenciais de Média Densidade. O pedido encontra-se 

devidamente instruído e teve parecer favorável emitido pelo Ministério da Defesa 

Nacional – Força Aérea (folha 65). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/06/29, constante do 

respectivo processo (folha 123), 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: 
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1.º cumprir com o disposto no Código Civil relativamente às propriedades confinantes; 

2.º apresentar no prazo de 6 meses projecto de estabilidade; 

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

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

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

acordo com o estabelecido nos artigos 82.º e 12.2.º do Regulamento Municipal de 

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

garantia apresentada não cessará em caso algum sem a autorização expressa da 

Câmara Municipal»; 

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

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 715/07 – Manuel Felício da Costa e Outra 

DLB N.º 1103/09  | De MANUEL FELÍCIO DA COSTA, residente na Estrada Principal, 

Edifício Cruzeiro, n.º 1441, na localidade e freguesia de Parceiros, referente ao projecto 

de arquitectura para legalização de alteração de um estabelecimento comercial para 

clínica dentária, sito no mesmo local. A proposta compreende alterações de fachada e 

interiores que em nada alteram a área de construção ou implantação aprovadas 

inicialmente. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/06/29, constante do 

respectivo processo (folha 96), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

Protecção Civil e pela Autoridade de Saúde, cujos conteúdos são já do conhecimento 

do requerente; 

2.º apresentar no prazo de seis meses, o seguinte: 

a) planta do piso devidamente carimbada pela Autoridade de Saúde, uma vez que 

apenas consta no processo o respectivo parecer; 

b) projectos de abastecimento de água e drenagem de águas residuais aprovados 

pelos SMAS; 

c) projecto de isolamento acústico; 

d) esclarecimentos quanto à necessidade de entrega de projecto de climatização e 

verificação de comportamento térmico, face ao previsto no Decreto-Lei n.º 79/2006, e 

Decreto-Lei n.º 80/2006, ambos de 4 de Abril; 
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e) esclarecimentos quanto à necessidade de entrega dos projectos de infra-

estruturas telefónicas e eléctrico ou ficha electrotécnica; 

3.º cumprir, em obra o cumprimento das normas técnicas previstas no Decreto-Lei n.º 

163/2006, de 8 de Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade 

condicionada; 

4.º caso pretenda publicidade deverá a mesma ser requerida junto do Sector de 

Licenciamentos Diversos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 178/08 –  ESTRELA DA FEIRA, 

Investimentos Imobiliários, Lda. 

DLB N.º 1104/09  | De ESTRELA DA FEIRA, INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, LDA., 

com sede social no Largo das Alminhas, 21, 1.º esq.º, Pedroso, Vila Nova de Gaia, 

referente ao projecto de arquitectura para instalação de duas plataformas elevatórias 

dentro de uma garagem, na Rua Vale de Lobos, Guimarota, freguesia de Leiria, 

aumentando o número de lugares de estacionamento de dois para quatro, na sequência 

da eliminação dos lugares de estacionamento no âmbito do processo n.º 882/06, 

acompanhado da informação prestada pela Divisão Administrativa e de Fiscalização do 

Departamento de Operações Urbanísticas comunicando que o requerente não se 

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

da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2008/09/30, cujo conteúdo lhe foi 

transmitido através do oficio n.º 11008/08, datado de 2008/10/02. 

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, deliberou por  unanimidade  indeferir o projecto de arquitectura da 

operação urbanística acima referida, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do 

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

pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, pelos motivos já referidos na deliberação tomada 

em reunião de 2008/09/30, transmitidos através do ofício n.º 11008/08, datado de 

2008/10/02. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 329/08 –  Luís Filipe Gomes da Silva 

DLB N.º 1105/09  | De LUÍS FILIPE GOMES DA SILVA, residente na Praça Madre 

Teresa de Calcutá, n.º 59, 3.º esq.º, localidade e freguesia de Leiria, referente ao 

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

e piscina, na Rua dos Rosas, Casal dos Matos, freguesia de Pousos, numa zona 

definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Baixa Densidade. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/06/29, constante do 

respectivo processo (folha 109), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

especialidades; 

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

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

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

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

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

garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

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

via; 

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

propriedades confinantes; 

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

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

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

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

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

Fiscalização do Departamento de Obras Municipais; 

Mais deliberou  transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 81). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 731/08 –  Joaquim Manuel da Silva 

DLB N.º 1106/09  | De JOAQUIM MANUEL DA SILVA, residente na Travessa dos 

Silvas, n.º 49, na localidade de Cruz d’Areia, freguesia de Leiria, referente ao projecto 

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

anexo e telheiros, sitos no local supra mencionado. 

O pedido em questão insere-se no processo de loteamento n.º 20/85, 

encontrando-se de acordo com o mesmo. 

Foi emitido parecer favorável por parte do Ministério da Defesa Nacional face à 

zona de servidão onde se insere (RA4), folha 219. 
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1) O lote em causa está abrangido pelo aditamento n.º 3 ao alvará de loteamento n.º 

526, de 2008/09/11, que define os seguintes parâmetros para a edificação: 

a) Área do lote: 1072,00m2; 

b) Finalidade: Habitação; 

c) Área de implantação: 341,00m2; 

d) Área total de construção: 486,00m2 (incluindo anexos, telheiros e varandas); 

e) N.º de pisos: 2; 

f) N.º de fogos: 1; 

Os valores apresentados referem-se a máximos (áreas, pisos, fracções e 

volumes), podendo os mesmos ser reduzidos sem que isso implique alteração ao 

loteamento, devendo contudo respeitar os parâmetros estipulados no Plano Director 

Municipal. 

2) Do projecto apresentado verificou-se o seguinte: 

a) Área do lote: 1072,00m2; 

b) Finalidade: Habitação; 

c) Área de implantação: 310,00m2; 

d) Área total de construção: 455,10m2 (incluindo anexos, telheiros e varandas); 

e) N.º de pisos: 2; 

f) N.º de fogos: 1; 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/06/17, constante do 

respectivo processo (folha 253), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

a. elementos gráficos rectificativos (alçados e cortes) de modo a cumprir com o 

disposto no n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, devendo 

prever a elevação em 50cm das paredes de empena propostas para o anexo, devendo 

rectificar todos os elementos gráficos abrangidos; 

b. corte A-B (amarelos e vermelhos e final), relativamente ao inicialmente aprovado 

e licenciado em sede do processo n.º 585/89; 

c. declaração de Conformidade Regulamentar subscrita por perito qualificado no 

âmbito do Sistema de Certificação Energética de acordo com a alínea f) do n.º 2 do 

artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 80/2006, de 4 de Abril; 

d. Termos de responsabilidade dos técnicos autores dos projectos de 

abastecimento de águas e drenagem de águas residuais, rectificados, nomeadamente 

no que respeita ao procedimento administrativo (licenciamento e não autorização). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.13. Processo de obras particulares n.º 10/09 – Fernando Nuno Marques Faria 

Lopes 

DLB N.º 1107/09  | De FERNANDO NUNO MARQUES FARIA LOPES, residente na Rua 

Cidade Halton, Lote 10, n.º 65, 4.º Dt.º, Quinta do Seixal, freguesia de Leiria, referente 

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

muros, em Casais Novos, freguesia de Pousos, numa zona definida no Regulamento do 

Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa 

Densidade sujeita a Plano de Pormenor. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/06/29, com o seguinte teor: 

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

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

Setembro, verifica-se que: 

1.º a parcela não confronta com caminho devidamente infraestruturado; 

2.º o projecto apresentado não prevê antecâmara entre a garagem e o espaço 

habitacional no piso do r/chão por motivos de higiene e salubridade face aos gases 

provenientes de veículos automóveis; 

3.º não apresenta ficha de segurança de acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 

17.º do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro (segurança contra riscos de 

incêndios); 

4.º o Termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura não faz 

referência que foi observado, na elaboração do projecto, o Decreto-Lei n.º 220/2008, de 

12 de Novembro (segurança contra riscos de incêndios em edifícios). 

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

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1, alínea b) do n.º 2 e 

n.º 5 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe 

foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/06/29, e face ao 

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

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

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

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

indeferimento da pretensão, transmitindo-lhe o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 62). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.14. Processo de obras particulares n.º 138/09 –  Natalina Maria Ribeiro Lopes e 

Outro 

DLB N.º 1108/09  | De NATALINA MARIA RIBEIRO LOPES E OUTRO, residente na 

Rua do Cruzeiro, n.º 32 e 2 Fracção «A», freguesia de Parceiros, referente ao projecto 

de arquitectura para alteração e ampliação de uma fracção destinada a creche num 

bloco misto, sito no mesmo local, numa zona definida no Regulamento do Plano 

Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. No 

âmbito do presente processo foram efectuadas consultas à Autoridade de Saúde e 

Instituto de Segurança Social, IP - Centro Distrital de Leiria, tendo a Autoridade de 

Saúde emitido parecer favorável e ISS, IP, emitido parecer desfavorável. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/06/29, com o seguinte teor: 

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

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

Setembro, verifica-se que o projecto foi objecto de parecer por parte do Instituto de 

Segurança Social – Centro Distrital de Leiria, tendo sido emitido um parecer 

desfavorável. 

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

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

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

n.º 60/2007, de 4 de Setembro.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/06/29, 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 

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

Administrativo, para no prazo de 30 dias dizerem o que se lhes oferecer sobre a 

proposta de indeferimento da pretensão, transmitindo-lhes o teor dos pareceres 

emitidos pela Autoridade de Saúde (folha 41) e pelo Instituto de Segurança Social, IP-

Centro Distrital de Leiria (folhas 52 a 54). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.15. Processo de obras particulares n.º 310/09 –  Ângelo Évora Viegas e Outro 

DLB N.º 1109/09  | De ÂNGELO ÉVORA VIEGAS E OUTRO, residente na Rua Padre 

José de Sousa e Silva, Lote 64, 2.º A, na localidade de Telheiro, freguesia de Barreira, 

referente ao projecto de arquitectura para alteração de fracções comerciais (fracções 

«C» e «D») com mudança de uso para Serviços (Ginásio de Manutenção), inseridas 

num edifício de habitação colectiva sito na Rua 25 de Abril, 324, Urbanização das 
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Pimenteiras, Madeiras, Lote 1, freguesia de Marrazes, a que se refere o processo n.º 

1291/97, inserido no Loteamento n.º 11/93. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/06/17, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo, verifica-se que: 

1. o uso pretendido (serviços) não se encontra previsto em sede de alvará de 

loteamento; 

2. não é apresentada acta de condomínio com deliberação a autorizar as obras nas 

partes comuns do edifício, face ao constante no projecto de alterações; 

3. não são apresentados projecto de alterações e proposta final referente aos alçados; 

4. a autorização escrita do senhorio e respectivo anexo não se referem à proposta 

apresentada. 

5. a memória descritiva não indica correctamente a freguesia onde se insere o 

estabelecimento; 

6. o termo de responsabilidade do coordenador dos projectos não se encontra redigido 

em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, não sendo atestada 

a compatibilidade entre os projectos. 

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

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

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

Setembro. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/06/17, e face ao 

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

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

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

Administrativo, para no prazo de 30 dias dizerem o que se lhes oferecer sobre a 

proposta de indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise do processo de participação n.º 14/09 – Áurea Paula Nunes Paraíso 

DLB N.º 1110/09  | De ÁUREA PAULA NUNES PARAÍSO, residente na Rua Dr. 

Magalhães Pessoa, n.º 19, freguesia de Pousos, referente à vistoria da habitação 

devoluta e espaço envolvente, sita na Rua Dr. Magalhães Pessoa, freguesia de Pousos, 

propriedade do Sr. António Gomes Vieira, residente na Rua Fonte do Pinheiro, Lote A – 

1.º Esquerdo, concelho de Caldas da Rainha. 

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

efectuada em 2009/05/06 e a informação prestada pela Divisão Administrativa e de 
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Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/06/22, constantes 

do respectivo processo (folhas 18 e 20), deliberou por  unanimidade  o seguinte: 

1.º ratificar o despacho proferido pela Senhora Vereadora em 2009/03/26, o qual 

ordenou a realização da vistoria à habitação acima referida, face ao disposto no n.º 3 do 

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

Janeiro; 

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

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

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

alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, para no prazo de quinze dias proceder 

aos trabalhos apontadas no Auto de Vistoria n.º 27/09, cujo conteúdo deverá ser 

transmitido ao dono do edifício; 

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

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

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

condições pecam por falta de higiene, salubridade colocando em causa a segurança 

das pessoas e bens que circulam na via pública ; 

4.º dar conhecimento à queixosa do conteúdo do Auto de Vistoria e da deliberação que 

recair sobre o assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise dos seguintes processos de loteamento  

1.3.1. Processo de loteamento n.º 1/94 – Diamantino  Raimundo Marto 

DLB N.º 1111/09  | De CONSFILIZ, CONSTRUÇÕES, LDA. (E OUTRA), com sede 

social na Rua Principal, n.º 1500, na localidade de Quinta dos Frades, freguesia de 

Santa Eufémia, referente ao projecto de alteração aos lotes 1 e 2 do loteamento situado 

em Barriscos, Marinheiros, freguesia de Marrazes.  

As alterações consistem em prever o uso de serviços nas fracções A e B do lote 

1 e nas fracções do piso zero do lote 2 para além dos usos já anteriormente 

estabelecidos (comércio, estabelecimentos similares de hotelaria, industrias da classe D 

e da classe C), tendo decorrido o prazo de notificação para pronuncia sem oposição 

escrita dos proprietários dos lotes constantes do alvará. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/06/24, constante do respectivo processo (pasta 

4, folha 42-verso), deliberou por  unanimidade  ao abrigo do disposto no artigo 27.º do 

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

de Setembro, aprovar o projecto referente à alteração aos lotes 1 e 2, devendo os 

requerentes solicitarem a emissão do aditamento ao alvará no prazo de um ano e 

apresentarem cinco exemplares da Planta de Síntese (Anexo I) em suporte de papel e 
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um em suporte digital, bem como certidões da Conservatória do Registo Predial válidas 

e actualizadas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.2. Processo de loteamento n.º 35/94 – Álvaro Pe reira Jerónimo 

DLB N.º 1112/09  | De ANTÓNIO PEREIRA GASPAR, residente na Rua do Vale, n.º 27, 

na localidade de Vale da Bajouca, freguesia de Bajouca, referente ao projecto de 

alteração ao lote 2 do loteamento situado na localidade e freguesia acima indicadas. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pela Divisão de Loteamentos em 

2009/06/02, que considera que as peças apresentadas na sequência de várias 

solicitadas efectuadas pelos Serviços continuam a apresentar incorrecções, 

nomeadamente no que se refere ao seguinte: 

1.º a planta 1.1 com a legenda «planta de situação licenciada» não corresponde à 

planta aprovada, anexa ao aditamento n.º 1 ao alvará de loteamento n.º 764/96 (folha 

96), nomeadamente no que se refere à soma das áreas brutas de construção na tabela 

de valores e às notas constantes das «DISPOSIÇÕES» ; 

2.º a planta 1.2 da alteração ao lote (folha 138) faz referência à letra D (Telheiro) não 

havendo a competente correspondência no desenho; 

3.º o valor da volumetria representado nas plantas não corresponde ao valor descrito 

na memória descritiva. 

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 pela Divisão de Loteamentos em 2009/06/02, deliberou por unanimidade 

manifestar a intenção de indeferir o projecto de alteração ao lote 2 do loteamento supra 

citado, 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, pelos motivos acima indicados e por a pretensão violar normas legais e 

regulamentares aprovadas, devendo notificar-se o requerente, nos termos dos artigos 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer 

o que se lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.3. Processo de loteamento n.º 6/98 – Mota Marqu es & Filhos, Lda. 

DLB N.º 1113/09  | De MOTA MARQUES & FILHOS, LDA., com sede social na Rua 

Miguel Torga n.º 225, r/c esquerdo, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

alteração dos lotes 8 a 22 do loteamento situado em Lavegadas, freguesia de Parceiros. 
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As alterações consistem no ajustamento às cotas de soleira dos referidos lotes e 

enquadram-se no espírito do previsto no n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

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

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/06/16, constante da pasta 4 (folha 54), deliberou 

por  unanimidade ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 

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

aprovar a alteração requerida (ajustamentos às cotas de soleira). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.4. Processo de loteamento n.º 17/03 – A.M.MATOS , Investimentos Imobiliários, 

Lda. e Outra 

DLB N.º 1114/09  | De A. M. MATOS, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA. (e Outra), 

com sede social no Casal da Amieira, concelho da Batalha, a solicitarem que a caução 

estabelecida por deliberação camarária de 2008/07/08 no valor total de €402.396,64, 

destinada a garantir a boa e regular execução das obras de urbanização a levar a efeito 

em Quinta do Seixo, Guimarota, freguesia de Leiria, seja prestada a favor deste 

Município mediante a hipoteca do lote 1 do loteamento a que se refere o processo em 

epígrafe, cujo valor patrimonial tributário do prédio obtido por simulação é de 

€531.000,00. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/06/03, constante do respectivo processo (folha 

463), e atendendo ao actual contexto de crise económico-financeira e como incentivo à 

realização de investimento, deliberou por  unanimidade  ao abrigo do disposto no n.º 2 

do artigo 54.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, autorizar que a caução exigida por deliberação 

de Câmara de 2008/07/08 seja prestada a favor do Município de Leiria através da 

hipoteca do lote um do referido loteamento. 

Mais deliberou conferir à Senhora Presidente os poderes necessários para, em 

representação do Município, outorgar a competente escritura de hipoteca. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
��  Departamento de Obras Munic ipa is  

 

2.1. Processo n.º T – 60/2007. Ampliação/remodelaçã o da escola do Ensino Básico 

de Arrabal, Leiria. Informação de trabalhos a mais e a menos 

DLB N.º 1115/09  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de uma informação do Departamento de Obras Municipais a referir a 
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necessidade de execução de trabalhos a mais a preços de proposta no valor de 

€8.500,26 + IVA e trabalhos a mais a preços acordados no valor de €2.136,00 + IVA, o 

que perfaz um total de €10.636,26 + IVA e trabalhos a menos no valor de €748,20 + 

IVA. 

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

autorizar a realização trabalhos a mais a preços de proposta no valor de €8.500,26 + 

IVA e trabalhos a mais a preços acordados no valor de €2.136,00 + IVA, o que perfaz 

um total de €10.636,26 + IVA e trabalhos a menos no valor de €748,20 + IVA., devendo 

dar-se conhecimento à firma SOTEOL – SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO 

OESTE, LDA. 

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

2547/09 de 19 de Junho de 2009. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2. Processo n.º T – 17/2009. Requalificação da es trada dos Guilhermes, troço 

que liga Maceira à Zona Industrial da Marinha Grand e. Lista de erros e omissões 

para aprovação 

DLB N.º 1116/09  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de uma informação do Júri do Procedimento, que propôs a aprovação da 

lista de erros e omissões, nos temos e para os efeitos do disposto do artigo 61.º do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 

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

lista de erros e omissões, nos termos do artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 

de Janeiro, e manter o preço base do concurso. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.3. Processo n.º T – 30/2009. Beneficiação e repar ação da EM 544 e CM 1249, 

Arrabal, Chainça e Santa Catarina da Serra. Lista d e erros e omissões para 

aprovação 

DLB N.º 1117/09  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de uma informação do Júri do Procedimento, que propôs a aprovação da 

lista de erros e omissões, nos temos e para os efeitos do disposto do artigo 61.º do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 

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

lista de erros e omissões, nos termos do artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 

de Janeiro, e manter o preço base do concurso. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 

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

3.1.1. Relatório da actividade desenvolvida pelo Se ctor de Execuções Fiscais 

durante o mês de Junho de 2009 

DLB N.º 1118/09  | Presente o relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais 

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

ACTIVIDADE QUANTIDADE  VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

VALOR  VARIAÇÃO  
(MÊS 

ANTERIOR) 

Instauração de novos 
PEF’ s 

 

443 
 

-39,23% 
 

25.338,80€ 
 

-33,12% 

SMAS 401 -40,33% 23.850,89 € -32,86% 

Mercados    40 -23,07% 1.472,57 € -34,41% 

Ocupação de via pública 2 -50% 15,34 € -87,19% 

Tramitação de PEF’ s 309   -15,34% - -  

Citação de executados 276 -44,58% -  - 

PEF’ s  activos 5.880 2,98% 291.319,30 €  4,32% 

SMAS (1997) 311 - 7.216,82 € - 

SMAS (2000 a 2005) 5.250 2,96% 266.657,53 € 4,53% 

Mercados 240 7,62% 10.114,75 € 5,33% 

Ocupação da via pública 50 4,17% 1.006,66 € 1,55% 

Publicidade 16 - 1.565,10 €  - 

Limpeza de terrenos 5 - 702,43 € -  

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

Metrologia 2 - 32,77 €   - 

Diversos 3 - 399,58 € - 

PEF’ s extintos por 
pagamento 

 

258 
 

-28,13% 
 

18.832,28€ 
 

 -9,55% 

SMAS 235 -24,19% 17.575,36 € -2,29% 

Mercados 23 -51,06% 1.256,92 €  -54,3% 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

3.1.2. Análise do pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de 

Leiria. Requerente: Fernando Nuno Paraíso Araújo. D ecisão final 

DLB N.º 1119/09  | Pela deliberação n.º 0731/09, tomada em reunião do passado dia 28 

de Abril, a Câmara Municipal manifestou a sua intenção de indeferir a pretensão de 

Fernando Nuno Paraíso Araújo, residente na Travessa de Santo António, n.º 8, 2410-

238 Pousos, quanto ao pagamento de uma indemnização no valor de €167,49, 

fundamentado a sua pretensão na responsabilidade civil extracontratual do Município de 

Leiria. 

Notificado em 5 de Maio de 2009, a coberto do ofício n.º 7707, de 30 de Abril de 

2009, para efeitos de se pronunciar em sede de audiência dos interessados, não veio o 

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

lhe foi fixado, apresentar qualquer resposta, não existindo motivos para que a Câmara 
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Municipal altere o sentido da sua decisão, propondo-se, assim, o indeferimento final da 

pretensão e consequente arquivamento do processo. 

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

pedido deduzido por Fernando Nuno Paraíso Araújo, e notificar o requerente da 

presente decisão, nos termos do disposto nos artigos 66.º, alínea a), e 68.º do Código 

de Procedimento Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

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

3.2.1. Pagamentos 

DLB N.º 1120/09  | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

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

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 

Presidente, no período de 23 de Junho a 6 de Julho de 2009, correspondente às 

Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 5645, 5668, 5669, 5670, 5671, 5672, 5673, 5674, 

5675, 5676, 5677, 5720 a 5729, 5731, 5733 a 5735, 5738 a 5745, 5747 a 5750, 5752 a 

5763, Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs 2606, 3643, 4490, 4682, 4684, 4687, 

4688, 4692, 4793, 4795, 4811 a 4813, 5103, 5104, 5338,5348, 5451, 5455, 5467, 5468, 

5478, 5487, 5490, 5491, 5510, 5511, 5513, 5514, 5536,5537, 5538, 5539, 5545, 5564, 

5581, 5583 a 5612, 5614 a 5620, 5624, 5631 a 5639, 5643, 5646, 5648, 5650 a 5660, 

5662 a 5667, 5678, 5679, 5681, 5683 a 5685, 5687, 5689 a 5700, 5702 a 5706, 5710, 

5718, 5730, 5765 a 5778, 5780 a 5784, 5787 a 5796, 5798 a 5822, 5824 a 5831, 5833, 

5842 a 5844, 5856 a 5858, 5882, 5883, 5892, 5895, 5906, 5922, 5935, 5941, 5942, 

5973, 5975, 5983, 5984, 5997, no valor total de €4.364.576,06. 

 

3.2.2. XIII Modificação ao Orçamento e às Grandes O pções do Plano. Ratificação 

DLB N.º 1121/09  | Presente a XIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2009 que se consubstancia na 12.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 11.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 10.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 

26 de Junho que autoriza a XIII Modificação às Grandes Opções do Plano para o 

presente ano de 2009, com inscrições/reforços no montante de €294.500,00 e 

diminuições/anulações no montante de €249.500,00, e a XII alteração ao Orçamento da 
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Despesa para o presente ano de 2009, com inscrições/reforços e 

diminuições/anulações no montante de €279.500,00 cada, tal como proposto.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.3. Contrato de empréstimo no âmbito do Programa  Pagar a Tempo e Horas. 

Aferição de objectivos contratuais 

DLB N.º 1122/09  | Presente o ofício da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças 

(ENT.09/13967, de 25 de Junho), abaixo transcrito: 

«Exmo. Senhor. 

Como é do conhecimento de V. Exa., foi fixado no contrato de empréstimo celebrado com essa 

edilidade, no âmbito do Programa Pagar a Tempo e Horas, o objectivo de 289 dias  para o PMP 

de 2008. 

Tendo a DGAL apurado para aquele ano um PMP de 110 dias, verificou-se o(a) 

SUPERAÇÃO  do objectivo anual em apreço. 

Por conseguinte, a taxa de juros remuneratória do capital mutuado, nos termos do n.º 1 da 

Cláusula Sexta do referido contrato, será objecto da(s) seguinte(s) alteração(ões): 

[X] serão deduzidos 0,20 pontos percentuais (cfr.n.º 2 da Cláusula Sexta); 

[   ] serão acrescidos 0,20 pontos percentuais (cfr.n.º 3 da Cláusula Sexta); 

[  ] serão acrescidos 0,10 pontos percentuais cumulativamente (cfr.n.º 4 da Cláusula Sexta). 

Aproveitamos a oportunidade para solicitar que nos informem sobre a data da primeira 

utilização do financiamento da Instituição de Crédito, enviando o respectivo comprovativo, para 

efeitos de determinação da data de início de contagem de juros do empréstimo celebrado com o 

Estado. 

Com os melhores cumprimentos, 

O Director-Geral 

Carlos Durães da Conceição» 

A Câmara tomou conhecimento.  

 

3.2.4. Concurso público, por proposta fechada em ca rta fechada, para adjudicação 

do direito ao arrendamento das lojas n.º 0.14, 0.15  e 0.16, do edifício designado 

por «Centro Cultural Mercado de Santana», na cidade  de Leiria 

DLB N.º 1123/09  | Presentes as Regras do Concurso, por proposta em carta fechada, 

para adjudicação do direito ao arrendamento das lojas números 0.14, 0.15 e 0.16, do 

Edifício designado por «Centro Cultural Mercado de Santana», na cidade de Leiria, 

acompanhadas dos anexos I, II, III, IV, relativos às Plantas das Lojas números 0.14, 

0.15 e 0.16, do Edifício designado por «Centro Cultural Mercado de Santana», ao 

Pedido de admissibilidade da actividade a desenvolver, ao modelo de proposta e à 

minuta do contrato de arrendamento, respectivamente, as quais passam a fazer parte 

integrante da presente acta (ANEXO C).   

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

as Regras do Concurso, por proposta em carta fechada, para adjudicação do direito ao 
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arrendamento das lojas números 0.14, 0.15 e 0.16, do Edifício designado por «Centro 

Cultural Mercado de Santana», na cidade de Leiria e respectivos anexos.   

Mais deliberou estabelecer o valor de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), 

correspondente ao valor anual da renda, como proposta base e designar ainda os 

elementos a integrar a Comissão de Recepção, Admissão e Análise das Propostas:  

—  Ana Maria Barreira Carujo, presidente; 

—  Alexandra Isabel de Jesus dos Santos Ribeiro e Susana Paula Pimenta 

Margarido, vogais.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.5. Pagamento em prestações mensais de danos cau sados em património 

municipal 

DLB N.º 1124/09  | Após a participação da Polícia de Segurança Pública, quanto à 

ocorrência de um acidente na Av.ª da Comunidade Europeia, em Leiria (ENT. 

2005/22857), e do qual resultaram danos em património municipal, foi apurado o 

montante dos mesmos ascendendo à quantia de €822,75 (oitocentos e vinte e dois 

euros e setenta e cinco cêntimos).  

Procedeu-se à notificação do lesante e interveniente naquele acidente Wagner 

Felipe Vieira, para pagamento daquela quantia, tendo o mesmo solicitado autorização 

para efectuar o pagamento em 10 prestações mensais e sucessivas.  

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

o pagamento da quantia de €822,75, referente a danos causados em património 

municipal, em prestações mensais e sucessivas, sendo a primeira de €82,32 e as 

restantes 9 de €82,27, com início em Agosto de 2009, disso notificando-se o lesante. 

Mais deliberou autorizar a anulação da guia de receita n.º 4316/2009, no valor 

de €822,75 e a emissão novas guias correspondentes ao valor das prestações, o que 

totalizam o valor da indemnização.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.6. Pedido de ocupação da sala n.º 8 do Centro A ssociativo Municipal 

DLB N.º 1125/09  | Presente o pedido da Associação de Defesa e Apoio da Vida para a 

sua instalação na sala 8 do Centro Associativo Municipal (ENT. 09/11719), com vista à 

abertura de um gabinete de recepção dos seus utentes. 

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

a ocupação da Sala 8 do Centro Associativo Municipal pela Associação de Defesa e 

Apoio da Vida. 

Mais deliberou  conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara para 

proceder à outorga do respectivo contrato de comodato. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 



1391 (31)  
 

CMLeiria/Acta n.º 16, de 2009.07.07 

Im-DA-15-09_A0 

 

3.2.7. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 1126/09  | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo 6 de Julho de 2009, 

apresentando um Total de Disponibilidades de €5.324.583,90 sendo de Operações 

Orçamentais €4.392.499,28 e de Operações de Tesouraria €932.084,62, que se 

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

A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

Ponto quatro 
��  Comissão Munic ipa l  de Toponímia   

 

Toponímia da freguesia dos Milagres 

DLB N.º 1127/09  | A Comissão Municipal de Toponímia propôs à Câmara Municipal que 

fosse atribuído o topónimo abaixo descriminado (ENT. 09/9495, de 29 de Abril): 

ALCAIDARIA 

Rua do Casal: com início na Rua do Alcaide e com fim na Rua da Boiça. 

HISTORIAL: Denominação proposta, visto ser assim conhecido aquele local desde 

longa data. 

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

proposta de toponímia e, usando da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir o topónimo acima indicado na 

freguesia de Milagres. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
��  Depar tamento de Desenvolv imento Económico,  Espaços Verdes  e Ambiente 

 

5.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Promoção do 

Desenvolvimento 

5.1.1. Publicidade (intenção de remoção) 

DLB N.º 1128/09  | No seguimento dos pedidos de licenciamento de publicidade, foram 

os locais de afixação visitados pelos Fiscais Municipais, que constataram que as 

publicidades permanecem afixadas, sem o licenciamento prévio por este Município. 

Assim, propôs-se que a Câmara deliberasse no sentido de ordenar a intenção 

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

Publicidade, notificando os requerentes, nos termos e para os efeitos dos artigos 100.º 

e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, de acordo com a tabela seguinte: 
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Registo Entidade Tipo de Publicidade Localização da Publicidade 

Ent. 06/1943 Sarafauto – Aluguer, 
Comércio e Reparação 
Automóvel, Lda. 

Um anúncio luminoso na 
fachada do estabelecimento 

Urbanização da Qt. da 
Gordalina, LT. 2 – Bairro das 
Almoinhas, freguesia de 
Marrazes  

Ent. 08/24105 Sondalis – Captações de 
Água, Lda. 

Painel publicitário Junto à A17, ao Km 013+400 
lado esquerdo, freguesia da 
Ortigosa 

Ent. 03/38065 Egoplus – Sociedade de 
Mediação de Seguros, Lda. 

Três sequências de letras e 
um logotipo 

Av. Marquês de Pombal, nº 
47, Lojas 8 e 9, Leiria  

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

manifestar a intenção de ordenar a remoção da publicidade, em cumprimento do 

disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 20.º do Regulamento Municipal de Publicidade, uma 

vez que as mesmas estão afixadas e não se encontram licenciadas.  

O não cumprimento dentro do prazo fixado implicará que seja a Câmara a 

promover a remoção da mesma, sendo os infractores responsáveis pelo pagamento de 

todas as despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4 e 5 do mesmo artigo. 

Mais deliberou  notificar os requerentes do teor da presente deliberação, nos 

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

Procedimento Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.2. Remoção de publicidade (decisão final) 

DLB N.º 1129/09  | No seguimento das deliberações tomadas por esta Câmara 

Municipal manifestando a intenção de ordenar a remoção de publicidade afixada sem 

prévio licenciamento, foram os responsáveis notificados do teor dessas deliberações 

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

Procedimento Administrativo.  

  Não tendo respondido uns, ou por os motivos invocados não terem sido 

atendidos, noutros casos, foram novamente 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.ºs 

3, 4 e 5 do Regulamento Municipal de Publicidade, delibere ordenar a remoção da 

publicidade afixada sem prévio licenciamento, pelo mesmo motivo constante da 

deliberação anterior: 

Registo Entidade 
responsá
vel 

Delib. da 
int. de 
remoção 
(data) 

Data de 
visita ao 
local 

Tipo de 
Publicidade 

Localização 
da Publicidade 

Observ. 

Ent.05/134
77 

Medi-
Visage 
Formação 
Profissiona
l, 
Importaçã
o e 
Distribuiçã
o, Lda. 

2009/04/2
8 

2009/04/0
2 
(Fiscais 
Municipais
) 

Um anúncio 
iluminado 

perpendicular 
biface; 

Edifício 2000, 
Av. D. João III, 
Leiria 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 8059 
de 2009/05/11. 

Ent.01/157
73 

Companhi
a de 
Seguros 

2008/04/2
9 

2007/07/2
6 
(Fiscais 

Dois anúncios 
luminosos no 
alçado principal 

Rua Principal, 
Lt. 1C, Casal 
dos Matos, 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 



1393 (33)  
 

CMLeiria/Acta n.º 16, de 2009.07.07 

Im-DA-15-09_A0 

 

Fidelidade 
– Mundial, 
S. A  

Municipais
) 

do edifício; Pousos notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 8469 
de 2009/05/15. 

Ent. 
07/1183 

Cassiano 
Gouveia, 
Lda. 

2009/04/2
8 

2009/04/0
2 
(Fiscais 
Municipais
) 

Um anúncio 
luminoso 
monoface; 
Dois anúncios 
luminosos 
biface;  
Dois toldos; 

Rua da Europa 
– Exterior do 
Centro 
Comercial 
2000, Leiria 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 8242 
de 2009/05/13. 

Ent.04/211
92 

Telecolipo, 
Equipame
ntos e 
Telecomun
icações, 
Lda. 

2009/04/2
8 

2009/03/3
1 
(Fiscais 
Municipais
) 

Três anúncios 
luminosos; 

Edifício 
Terraços do 
Lis, Piso 0, Lj. 
5, Leiria 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 8080 
de 2009/05/11. 

Entfe. 
08/7043 

Cepsa 
Portugues
a 
Petróleos, 
S. A . 

2009/03/3
1 

2009/03/1
1 
(Fiscais 
Municipais
) 

Dois anúncios 
luminosos; 
Dois anúncios 
iluminados no 
Posto de 
Abastecimento 
Combustíveis  

Carreira de 
Cima, freguesia 
de Carreira 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 7343 
de 2009/04/23. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e no seguimento das anteriores 

deliberações, deliberou por  unanimidade  ordenar a remoção da publicidade e 

respectivos suportes supra mencionados, no prazo de oito dias, em cumprimento do 

disposto no artigo 20.º, n.º 2, alínea a) e n.º 3 do Regulamento Municipal de 

Publicidade, pelos mesmos motivos constantes das anteriores deliberações da intenção 

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

O não cumprimento dentro do prazo fixado implicará que seja a Câmara a 

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

de todas as despesas ocasionadas, nos termos dos n.ºs 4 e 5 do citado artigo 20.º. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.3. Publicidade. Anulação de guia de recebimento  (ENTFE. 08/8744) 

DLB N.º 1130/09  | Tendo sido feito pedido para licenciamento de publicidade, e emitido 

o respectivo documento de recebimento, sugere-se a sua anulação conforme mapa 

infra: 

Proc. 
Ent.  

Entidades Guias de 
Recebimento 

Montante(€) Motivos de Anulação 

Ent.08/8744 VirtualForma – 
Arq. e Design de 
Interiores, Lda. 

10459/09 1066,68 A guia emitida refere-se a um painel 
sem iluminação e, no entanto o mesmo 
é de uma face e luminoso.   

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

documento de recebimento mencionado no mapa supra, conforme motivos invocados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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5.1.4. Metrologia. Reposição de valor a favor do IP Q (INT. 09/7857) 

DLB N.º 1131/09  | Presente, pelo Sector de Licenciamentos Diversos, uma informação 

a referir que foi emitida, pelo Serviço de Metrologia, a factura n.º 190/09, de 10 de 

Março, no valor total de €106,29, por serviços prestados a Supermercados Ulmar, SA 

(posteriormente adquirido por Ponto Fresco – Supermercados, SA). Em 2009/05/28, 

pela guia de recebimento n.º 9769, foi cobrado aquele montante e, no cálculo de 

percentagem de 10% a favor do IPQ, foi aplicado o valor de €10,26, quando deveria ter 

sido €10,63. 

Assim, deverá ser restituída ao IPQ a importância de €0,37 (trinta e sete 

cêntimos). 

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

o pagamento ao IPQ – Instituto Português da Qualidade a importância de €0,37, 

devendo ser tomados os procedimentos contabilísticos necessários à correcção devida. 

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

2714/09, de 3 de Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.5. Elevadores. Reposição de taxa cobrada incorr ectamente (INT. 09/7855) 

DLB N.º 1132/09  | Presente, pelo Sector de Licenciamentos Diversos, uma informação 

a referir que, em 2009/01/02 foi solicitada a reinspecção de dois elevadores com os n.ºs 

EE.10.09.0244 e EE.10.09.0245, sitos no prédio do Lt. 15, n.º 336, da Av. Marquês de 

Pombal, Leiria, (ENT. 2009/161). Por lapso, quando foi emitida a guia de recebimento 

n.º 46, em 2009/01/02, foi aplicada a taxa devida por inspecção periódica, quando 

deveria ter sido por inspecção. 

Assim, deverá ser restituído à entidade «Condomínio do Prédio sito na Avenida 

Marquês de Pombal, Lt. 15, n.º 336», com o NPC 901088307, a importância de €77,48 

(setenta e sete euros e quarenta e oito cêntimos), por ter sido cobrado a mais. 

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

a restituição ao «Condomínio do Prédio sito na Avenida Marquês de Pombal, Lt. 15, n.º 

336», a importância de €77,48 (setenta e sete euros e quarenta e oito cêntimos), por ter 

sido cobrado a mais, devendo ser tomados os procedimentos contabilísticos 

necessários à correcção devida. 

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

2713/09, de 3 de Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.6. Licenças especiais de ruído. Ratificação de despachos 

DLB N.º 1133/09  | No seguimento de vários pedidos de licença especial de ruído, por 

ser urgente a tomada de decisão, face às datas pretendidas, foram os mesmos objecto 

de despacho de deferimento conforme mapa infra, sujeito a ratificação da Câmara 
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Municipal, nos termos do artigo 68.º, do n.º 3, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro:  

Ent. Requerente Objecto do Pedido: 
Dias/ Evento/Local da Realização/ Horário 

Data do 
despacho 
sujeito a 

ratificação 

Ent. 
11396/09 

Associação 
Columbófila 
de Leiria  

Nos dias 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, e 28 de 
Junho do corrente ano, para a realização de Baile com música 
ao vivo/gravada, a ter lugar no Salão da sua sede sita na Qta 
do Alçada, freguesia de Marrazes, Leiria, entre as 21.30 horas 
e as 03.00 horas do dia seguinte. 

2009/05/27 
(Exmo. Sr. Vice-
Presidente da 

Câmara) 

Ent. 
13127/09 

Grupo 
Desportivo 
Recreativo do 
Casal Novo 

No dia 03/07 do corrente ano, para a realização de passagem 
de música, a ter lugar na sede deste Grupo, sita na Rua 
Campo da Bola, no lugar e freguesia de Monte Redondo, entre 
as 22.00 horas e as 04.00 horas, do dia seguinte. 

2009/06/19 
(Exma. Sr.ª 

Presidente da 
Câmara) 

Ent. 
13117/09 

Sport Clube 
de Leiria e 
Marrazes 

No dia 19/06 do corrente ano, para a realização do Baile de 
Finalistas, a ter lugar na sede do Grupo, sita na Estrada da 
Mata, Marrazes, entre as 22:00 horas e as 02:00 horas do dia 
seguinte. 

2009/06/18 
(Exma. Sr.ª 

Presidente da 
Câmara) 

Ent. 
13125/09 

Grupo 
Desportivo 
Recreativo do 
Casal Novo 

No dia 26/06 do corrente ano, para a realização de passagem 
de música, a ter lugar na sede deste Grupo, sita na Rua 
Campo da Bola, no lugar e freguesia de Monte Redondo, entre 
as 22.00 horas e as 04.00 horas, do dia seguinte. 

2009/06/17 
(Exmo. Sr. Vice-
Presidente da 

Câmara)  

Ent. 
13123/09 

Grupo 
Desportivo 
Recreativo do 
Casal Novo 

Nos dias 19/06 do corrente ano, para a realização de 
passagem de música, a ter lugar na sede deste Grupo, sita na 
Rua Campo da Bola, no lugar e freguesia de Monte Redondo, 
entre as 22.00 horas e as 04.00 horas, do dia seguinte. 

2009/06/17 
(Exmo. Sr. Vice-
Presidente da 

Câmara) 

Ent. 
13618/09 

Ilídio Grilo 
Gomes 

No dia 03/07 do corrente ano, para a realização de música ao 
vivo, a ter lugar no Café “O Abrigo”, sito na Rua Principal, nº 
55, Grou, freguesia de Monte Redondo, entre as 22.00 horas e 
as 02.00 horas do dia seguinte. 

2009/06/29 
(Exmo. Sr. Vice-
Presidente da 

Câmara) 

Ent. 
10877/09 

Manuel 
Pereira de 
Oliveira 

Nos dias 5, 12, 19, 26 de Junho do corrente ano, para a 
realização de música ao vivo, a ter lugar no Bar “Os Filipes”, 
sito no Largo Cândido dos Reis, Leiria, entre as 21.00 horas e 
as 02.00 horas, do dia seguinte. 

2009/05/27 
(Exmo. Sr. Vice-
Presidente da 

Câmara) 

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

os despachos acima mencionados a deferir os pedidos, conforme mapa supra, 

mediante a emissão das licenças especiais de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.7. Mercado do Levante de Leiria. Pedido de tran sferência de titularidade de 

autorização e do direito de ocupação do lugar de te rrado n.º 42 (ENT. 09/9974) 

DLB N.º 1134/09  | A feirante MARIA CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES, titular do 

lugar n.º 42 do Mercado do Levante de Leiria, apresentou um requerimento a solicitar a 

transferência de titularidade de autorização e do direito de ocupação do seu lugar de 

terrado, para a sua filha Cecília Rodrigues Clemente, com NIF 221197494 e cartão de 

feirante n.º 3121, por não poder exercer a actividade. 

 Nos termos do artigo 17.º do Regulamento Municipal da Actividade de Comércio 

a Retalho Exercida de Forma não Sedentária (Mercados de Levante), pode autorizar-se 

a transferência requerida pelo feirante para seu familiar. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do artigo 17.º do 

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

Sedentária (Mercados de Levante), deliberou por unanimidade  autorizar a 

transferência de titularidade de autorização e do direito de ocupação do lugar n.º 42 do 

Mercado do Levante de Leiria, para Cecília Rodrigues Clemente, com carácter 
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definitivo, com efeitos a partir de 31 de Julho de 2009, devendo proceder ao pagamento 

da taxa no valor de €110,70, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Anexo IX da Tabela de 

Taxas para o Exercício da Actividade de Feirante, até ao dia 24 de Julho de 2009. 

Mais deliberou  autorizar a emissão de cartaz do lugar, para controlo da 

assiduidade. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.8. Mercado do Levante de Leiria. Pedido de tran sferência de titularidade de 

autorização e do direito de ocupação do lugar de te rrado n.º 128 (ENT. 09/12410) 

DLB N.º 1135/09  | O feirante CARLOS MANUEL FEIJOEIRA SERRARIO, titular do 

lugar n.º 128 do Mercado do Levante de Leiria, apresentou um requerimento a solicitar 

a transferência de titularidade de autorização e do direito de ocupação do seu lugar de 

terrado, para a sua esposa, Maria de Fátima Lopes Marto Serrario, com NIF 199888051 

por não exercer a actividade. 

 Mais juntou fotocópia do requerimento de Maria de Fátima Lopes Marto Serrario, 

entregue na Direcção Regional das Actividades Económicas, do Pedido de Registo de 

Feirante, como consta do ofício ref.ª OF/3566/2009/DSCED/DGAE/LR, de 2009/02/18. 

 Nos termos do artigo 17.º do Regulamento Municipal da Actividade de Comércio 

a Retalho Exercida de Forma não Sedentária (Mercados de Levante), pode autorizar-se 

a transferência requerida pelo feirante para seu familiar. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do artigo 17.º do 

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

Sedentária (Mercados de Levante), deliberou por unanimidade  autorizar a 

transferência de titularidade de autorização e do direito de ocupação do lugar n.º 128 do 

Mercado do Levante de Leiria para Maria de Fátima Lopes Marto Serrario, com carácter 

definitivo, com efeitos a partir de 31 de Julho de 2009, devendo proceder ao pagamento 

da taxa no valor de €110,70, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Anexo IX da Tabela de 

Taxas para o Exercício da Actividade de Feirante, até ao dia 24 de Julho de 2009. 

Mais deliberou  autorizar a emissão de cartaz do lugar, para controlo da 

assiduidade. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.9. Mercado do Levante de Leiria. Pedido de tran sferência de titularidade de 

autorização e do direito de ocupação do lugar de te rrado n.º 179 (ENT. 09/10618) 

DLB N.º 1136/09  | O feirante MANUEL GARCIAS EMÍDIO, titular do lugar n.º 179 do 

Mercado do Levante de Leiria, apresentou um requerimento a solicitar a transferência 

de titularidade de autorização e do direito de ocupação do seu lugar de terrado, para a 

sua esposa, Orlanda Santana Salzar, com NIF 191854182 por não exercer a actividade. 
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 Mais juntou fotocópia do requerimento de Orlanda Santana Salzar, do Pedido de 

Registo de Feirante, entregue na Direcção Regional das Actividades Económicas, 

registado com o n.º 70187/08, de 18/12/2008. 

 Nos termos do artigo 17.º do Regulamento Municipal da Actividade de Comércio 

a Retalho Exercida de Forma não Sedentária (Mercados de Levante), pode autorizar-se 

a transferência requerida pelo feirante para seu familiar. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do artigo 17.º do 

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

Sedentária (Mercados de Levante), deliberou por unanimidade  autorizar a 

transferência de titularidade de autorização e do direito de ocupação do lugar n.º 179 do 

Mercado do Levante de Leiria para Orlanda Santana Salzar, com carácter definitivo, 

com efeitos a partir de 31 de Julho de 2009, devendo proceder ao pagamento da taxa 

no valor de €110,70, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Anexo IX da Tabela de Taxas 

para o Exercício da Actividade de Feirante, até ao dia 24 de Julho de 2009. 

Mais deliberou  autorizar a emissão de cartaz do lugar, para controlo da 

assiduidade. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.10. Mercado do Levante de Leiria. Pedido de tra nsferência de titularidade de 

autorização e do direito de ocupação do lugar de te rrado n.º 79 (ENT. 09/10741) 

DLB N.º 1137/09  | O feirante ARMINDO LUÍS GONÇALVES, titular do lugar n.º 79 do 

Mercado do Levante de Leiria, apresentou um requerimento a solicitar a transferência 

de titularidade de autorização e do direito de ocupação do seu lugar de terrado, para o 

seu filho, Jorge Manuel da Silva Rodrigues, com NIF 174148259, por se ter aposentado. 

 Mais juntou fotocópia do cartão de feirante com o n.º 02964 00, válido até 

01/07/2011, emitido pela Direcção Regional das Actividades Económicas. 

 Nos termos do artigo 17.º do Regulamento Municipal da Actividade de Comércio 

a Retalho Exercida de Forma não Sedentária (Mercados de Levante), pode autorizar-se 

a transferência requerida pelo feirante para o seu filho. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do artigo 17.º do 

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

Sedentária (Mercados de Levante), deliberou por unanimidade  autorizar a 

transferência de titularidade de autorização e do direito de ocupação do lugar n.º 128 do 

Mercado do Levante de Leiria para Jorge Manuel da Silva Rodrigues, com carácter 

definitivo, com efeitos a partir de 31 de Julho de 2009, devendo proceder ao pagamento 

da taxa no valor de €110,70, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Anexo IX da Tabela de 

Taxas para o Exercício da Actividade de Feirante, até ao dia 24 de Julho de 2009. 

Mais deliberou  autorizar a emissão de cartaz do lugar, para controlo da 

assiduidade. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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5.1.11. Mercado do Levante da Praia do Pedrógão. An ulação dos débitos dos 

lugares de terrado n.º s 24, 28, 33 e 39 (INT. 08/8210) 

DLB N.º 1138/09  | De acordo com a tabela infra, os feirantes, titulares de lugares no 

Mercado do Levante da Praia do Pedrógão, não compareceram no mercado, não 

procedendo ao respectivo pagamento das taxas. 

Pela deliberação n.º 921/08, da reunião de Câmara do dia 22 de Julho de 2008, 

foi revogada a autorização para o exercício da actividade e desocupação dos lugares de 

terrado. 

Por não terem ocupado os respectivos lugares também não realizaram vendas, 

não obtendo, assim, os proveitos necessários para efectuarem os pagamentos, motivo 

pelo qual a Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães propôs a anulação das dívidas 

da ocupação dos lugares de terrado: 

Nome do Feirante / NIF / N.º de 
lugar 

Mês e Ano da 
Dívida 

Guia de 
Recebimento 

n.º 

Valor Certidão de 
Dívida n.º 

Preciosa Mafra Fernandes  
NIF 189091460 
Lugar n.º 24 

Janeiro / 2008 
 

1929 €18,90 26/08 

“ Fevereiro / 2008 4639 €18,90 64/08 

“ Maio / 2008 13473 €19,39 221/08 

“ Junho / 2008 16143 €19,39 260/08 

“ Julho / 2008 18799 €19,39 283/08 

Adriano Cardoso Miguel   
NIF 1816211681 
Lugar n.º28 

Dezembro / 2007 35910 €18,90 509/07 

“ Janeiro / 2008 1928 €18,90 27/08 

“ Fevereiro / 2008 4637 €18,90 65/08 

“ Março / 2008 8044 €18,90 136/08 

“ Abril / 2008 10888 €19,39 166/08 

“ Junho / 2008 16141 €19,39 261/08 

“ Julho / 2008 18797 €19,39 284/08 

Abderraziq Nahil   
NIF: 216630711 
Lugar n.º 33 

Outubro / 2007 29835 €18,90 434/07 

“ Novembro / 2007 32899 €18,90 496/07 

“ Dezembro / 2007 35915 €18,90 512/07 

“ Janeiro / 2008 1934 €18,90 33/08 

“ Fevereiro / 2008 4640 €18,90 68/08 

“ Março / 2008 8049 €18,90 133/08 

“ Abril / 2008 10890 €19,39 169/08 

“ Maio / 2008 13476 €19,39 223/08 

“ Junho / 2008 16145 €19,39 263/08 

“ Julho / 2008 18801 €19,39 285/08 

Filipe Alexandre Domingos 
Palmela 
NIF 235073350 
Lugar n.º 39 

Janeiro / 2008 1938 €18,90 36/08 

“ Fevereiro/ / 2008 4647 €18,90 72/08 

“ Março / 2008 8051 €18,90 132/08 

“ Abril / 2008 10892 €19,39 170/08 

“ Maio / 2008 13478 €19,39 225/08 

“ Junho / 2008 16147 €19,39 264/08 

“ Julho / 2008 18803 €19,39 287/08 
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TOTAL    554,96  

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

com a proposta da Senhora Vereadora, anular as guias de recebimento mencionadas e 

as respectivas certidões, no montante global de €554,96, conforme a informação acima 

referida. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.12. Mercado do Levante da Praia do Pedrógão. An ulação de débitos do lugar 

de terrado n.º 45 (ENTFE. 07/6297) 

DLB N.º 1139/09  | O feirante EZEQUIEL DA COSTA PEDRO, titular do lugar n.º 45, no 

Mercado do Levante da Praia do Pedrógão, nos meses referidos na tabela infra, não 

compareceu ao mercado e não procedeu ao pagamento das respectivas taxas, pelo que 

por deliberação da Câmara reunida em 4 de Março de 2008, foi revogada a autorização 

para exercício da actividade e desocupação do lugar de terrado. 

Por não ter ocupado o respectivo lugar, também não procedeu a vendas, não 

tendo assim realizado os proveitos necessários para efectuar os pagamentos, motivo 

pelo qual a Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães propôs a anulação das dívidas 

da ocupação do lugar de terrado, como segue:  

Nome do Feirante / NIF / N.º 
de lugar 

Mês e Ano da 
Dívida 

Guia de 
Recebimento 

n.º 

Valor Certidão de 
Dívida n.º 

Ezequiel da Costa Pedro   
NIF 2211198547 
Lugar n.º45 

Julho/2007 
 

21221 €18,90 329/07 

“ Agosto/2007 24012 €18,90 352/07 

“ Setembro/2007 26985 €18,90 385/07 

“ Outubro/2007 29836 €18,90 437/07 

“ Novembro/2007 32900 €18,90 497/07 

 Dezembro/2007 35916 €18,90 513/07 

“ Janeiro / 2008 1936 €18,90 35/08 

“ Fevereiro / 2008 4642 €18,90 71/08 

TOTAL    €151,20  

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

com a proposta da Senhora Vereadora, anular as guias de recebimento mencionadas e 

as respectivas certidões, no montante global de €151,20, conforme a informação acima 

referida. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos 

5.2.1. Semana da Educação e do Ambiente 

DLB N.º 1140/09  | No âmbito da Semana da Educação e do Ambiente, a Divisão de 

Ambiente e Serviços Urbanos dinamizou, em colaboração com outras entidades, 
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actividades de educação e sensibilização ambiental, de 1 a 5 de Junho do presente 

ano, referidas na tabela seguinte:  

Dia  Actividade 

1 de Junho  • “Uma aventura no laboratório” no âmbito do Projecto “Trocar por Miúdos”.  

2 de Junho  • “Nunca é tarde para conhecer os macroinvertebrados.”  

3 de Junho  • “Interpretar o Lis” no âmbito do Projecto Rios; 
• Lanche com muita energia – Fornos solares.  

4 de Junho  • “Uma aventura no laboratório” no âmbito da X Semana Aberta da Cercilei;  
• Reutilizar e recuperar para o ambiente ajudar!. 

5 de Junho  • Peça de teatro de temática ambiental “Venceslau – Um conto Ambiental”;  
• Pinturas faciais; 
• Dinamização de temática ambiental “Onde pára a gota”; 
• “Sons do Ambiente”.  

Refira-se que no dia 5 de Junho, devido a condições climatéricas adversas não 

se realizou a actividade «Sons do Ambiente» que consistia na actuação de várias 

escolas de música e Filarmónicas do Concelho de Leiria, estando também previsto a 

oferta de chás, confeccionados e servidos pelas esplanadas da Praça Rodrigues Lobo, 

gentilmente cedidos por empresas do ramo. A actividade «Sons do Ambiente» será 

realizada em data a definir posteriormente.  

Propôs-se um voto de agradecimento às entidades/empresas colaboradoras nas 

iniciativas supra referidas, nomeadamente:  

— Departamento de Engenharia do Ambiente da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão do Instituto Politécnico de Leiria;  

— Delta Cafés;  

— Martins & Costa, SA; 

— Cantinho das Aromáticas; 

— Chás do Mundo; 

— Hipermercado Continente; 

— McDonald´s;  

— Associação dos Produtores de Maçã de Alcobaça;  

— Chico Lobo; 

— Martin&Thomas; 

—  Aldeia dos Sabores; 

— Café Arcádia; 

— Praça Caffé.  

— Sociedade Artística Musical 20 de Julho de Santa Margarida do Arrabal; 

— Orfeão de Leiria – Conservatório de Artes; 

— SAMP – Sociedade Artística Musical dos Pousos; 

— Associação Filarmónica Bidoeirense;  

— Oikos – Associação de Defesa do Ambiente e do Património da Região de Leiria.  

Solicita-se, igualmente, ao abrigo da Lei do Mecenato, a emissão de uma 

declaração de patrocínio à empresa Chás do Mundo.  
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Empresa  Oferta  

Chás do Mundo 
Somantis – Mercearia, Unip. Lda. 
Edifício Paulo VI, lote 44 – n.º 23B R/C, Loja 8 
2410-149 Leiria 
NIF: 507 120 248 

Chás no valor de €79,90.  

A Câmara, depois de analisar o assunto e no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por  unanimidade  concordar com a proposta acima mencionada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2.2. Festa do Cão 

DLB N.º 1141/09  | À semelhança de anos anteriores várias empresas colaboraram na 

Festa do Cão com ofertas que foram distribuídas pelos participantes ao longo do 

evento, bem como pela Associação Zoófila «Fiéis Amigos de Leiria», tal como consta na 

tabela seguinte. Propôs-se a possibilidade de emissão de um voto de agradecimento, 

às empresas/entidades apoiantes, bem como às equipas cinotécnicas participantes, 

assim como, ao abrigo da Lei do Mecenato, a emissão de uma declaração de patrocínio 

às empresas abaixo referidas: 

Empresa/Entidade Oferta 

Trignamó, Lda.   
Rua D. Carlos I Sismaria   
2415-405 Leiria Gare 

5 Sacos de comida para cão de 20 kg.  
Não foi referido o valor comercial das ofertas. 

Versele Laga Lda  
Parque Industrial de Taveiro, 
Lote 45 P 
3046-655 Taveiro 

Amostras de Ração.  
Ofertas sem qualquer valor comercial. 

Siloal  
Lobo, Alves & Amaral 
Estrada de Coselhas 75-77-81 
3000 Coimbra 
 

20 Coleiras Dermocanis; 
25 Discos Dermocanis; 
50 Porta-chaves Merial; 
75 Porta-chaves Schering. 
Ofertas sem qualquer valor comercial. 

Rações Galrão S.A. 
Estrada Nacional 8 
Edifico Galrão, Apartado 20 
2669-909 Malveira 

Blocos; 
Sacos; 
Canetas. 
Ofertas sem qualquer valor comercial. 

Petlife 
Centro Empresarial Sintra-Estoril IV 
Armazém F 
Estrada de Albarraque – Capa Rota 
2710-144 Sintra. Portugal  

48 Escovas carda dupla madeira; 
10 Bonecos de peluche; 
48 Peitorais com trela. 
Ofertas sem qualquer valor comercial. 

Husse Portugal 
Rua Viana da Mota Lote 3A 
2410-241 Leiria 

Amostras de ração para cães. 
Ofertas sem qualquer valor comercial. 

Propet – Comércio de animais e 
plantas, L.da 
Rua da Argila 
553/573 
4445-251 Alfena 
NIF: 503 330 329 

20 ouriços-igel; 
1 bola com corda cottage azul 22 cm; 
3 bolas com corda cottage verde 22 cm; 
7 ossos com corda cottage azul 24 cm; 
9 ossos  com corda cottage verde 24 cm; 
20 bananas brinquedo cão 22 cm; 
20 brinquedo chifre vaca castanho 16 cm.  
Total das ofertas: €201,76 

Merial 
Av. Maria Lamas, Lt. 19 - BL. A - Piso 2 
- Serra das Minas 
2635-432 Rio de Mouro 

600 Folhetos; 
100 Esferográficas. 
Ofertas sem qualquer valor comercial. 

Mascote  
Rua D. Nuno Alvares Pereira,  
69   
2380-061 Alcanena 

Oferta de champôs.  
Não foi referido o valor comercial das ofertas.  

Lidl&C.ª 100kg de ração para cão.  
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Secretariado de Vendas  
Zona Industrial da Serrada Grande  
Av. das Cotôas 
2350-483 

Não foi referido o valor comercial das ofertas.  

Editorial Grupo V  
Avenida Infante D. Henrique, n.º 306 
1900 Lisboa 

1500 Revistas Cães & Companhia. 
Não foi referido o valor comercial das ofertas. 

Toscânia 
Rua da Mala Posta lote 5 loja 2 n.º7 
Cruz da Areia. 
NIF: 211376086 

Três amostras de Champô perfumado sem valor comercial. 
1 Saco de ração de 20 Kg no valor de €31,00  
 

Leirizoo 
Rua 25 de Abril n.º 172 
Gândara dos Olivais  
2415-602 Leiria 

Amostras de ração para cães sem valor comercial. 
 

Royal Canin 
Rua Poeta Bocage n.º 2 2º G 
1600-581 Lisboa 

100 Sacos de plástico New Image 09; 
100 Brochuras Institucional Cons 09; 
60 Mini Sensible 0,05kg; 
60 Medium Júnior 0,06kg; 
100 Vales de desconto Cão/Gato 2009. 
Ofertas sem qualquer valor comercial. 

Anivite  
Estrada Nacional 10 – km128 
Apartado 20 
2616-965 Alverca do Ribatejo 
NIF: 500021759 

3 Embalagens de Bribon snack dog biscuit 800gr; 
3 Embalagens de Bribon snack bonibix de 650gr; 
200 Embalagens de Bribon Gatos Fr+Fig+Cen 400gr; 
85 Embalagens de Bribon Gatos At+Sal+Leg 400gr; 
10 kg de Bribron Adultos; 
40 Kg de Bribon Juniot; 
100 kg de Bribon Lunch.  
Total das ofertas: € 533,88 

Ponto Fresco Supermercados  
Rua do Canhestro 
Pousos 
2400 Leiria 
NIF: 500 179 803 

Ração para cães.  
Não foi referido o valor comercial das ofertas.  
 

Rações Veríssimo 
IC2 – Boa Vista 
2420-399 Leiria 
NIF: 500 619 328 

24 Kg de Packs VERIDOG JUNIOR  
24 Kg de Packs VERIDOG ADULTO  
Total das ofertas €42,34  

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de 
Leiria  
Avenida 22 de Maio – Arrabalde da 
Ponte  
2400 Leiria 

Cedência do Estacionamento no dia 16 de Maio. 

Policia de Segurança Pública de Leiria Cedência de grades no dia 16 de Maio. 

Os Traquinas - Creche e Jardim de 
Infância 

Casa da Criança Maria Rita Patrocínio 
Costa – Monte Redondo 

Cercilei 

Participação através de desenhos alusivos à Festa do Cão e à 
protecção dos direitos dos animais. 

 

A Câmara, depois de analisar o assunto e no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por  unanimidade  agradecer às empresas/entidades apoiantes da «Festa do 

Cão» e às equipas cinotécnicas participantes e, mandar passar em nome das empresas 

constantes da tabela supra, e nos termos e para efeitos do disposto na Lei do 

Mecenato, as respectivas declarações de patrocínio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

Entidades 

Equipa Cinotécnica da PSP 

Equipa Cinotécnica da GNR 

Equipa Cinotécnica das Escolas de Tropas Pára-Quedistas de Tancos – Secção de Cães de Guerra 
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Ponto seis 
��������  Divisão da Acção Educat iva Munic ipa l  

 

6.1. Análise do assunto relacionado com a Divisão d a Acção Educativa Municipal. 

Semana da Educação 2009. Patrocínios 

DLB N.º 1142/09  | A Semana da Educação e Ambiente decorreu de 1 a 5 de Junho 

último, na qual se procurou envolver activamente a comunidade local nas questões da 

«Educação para a Cidadania», sendo de realçar, entre outros, o importante papel 

desempenhado pelos parceiros educativos, como sejam as Associações de Pais, as 

Juntas de Freguesias e as colectividades. 

Deu-se conhecimento da relação das empresas que colaboraram, através da 

oferta de géneros alimentares, conforme tabela infra: 

ENTIDADE MORADA 

Cafés Delta Zona Industrial de Pousos Lt.3  
Charneca do Bailadouro   
2410 - 211 Leiria 

Casa das Frutas Estrada da Estação – Quinta dos Gordalinas 
2400 Leiria 

Churrasqueira Rei dos Frangos Rua Miguel Torga, n.º 149 
2410-134 Leiria 

Doces e Parceiros, Padaria e Pastelaria Edifício Cruzeiro – Lj. 28 – Cruz – Parceiros 
2400 - 441 Leiria 

Escola Profissional de Leiria Largo Cândido Reis - S. Romão 
2400 - 112 Leiria 

Gelataria/Creperie Permarcati Edifício Terraços do Liz 
2410 - 071 Leiria 

Hidromel Apartado 3081  
2401 - 904 Leiria 

Mac Donald Av. Nª Senhora de Fátima 
2410 -140 Leiria 

Padaria e Pizzaria Pão Quente Travessa Dr. Américo Cortez Pinto 
2400 – 049 Leiria 

Panike Rua da Granja, 181 
2410 – 689 Leiria 

Pastelaria Açúcar Moreno 
 

Rua Prof. Abílio Brito 84-A – Pousos 
2410 – 201 Leiria 

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 Rua Joaquina Vitória, n.º 342-Barreiros 
2400 – 763 Amor 

Pastelaria Xodó Estrada da Figueira da Foz, Lt 3 Lj 1 – Gândara dos Olivais  
2415 – 603 Leiria 

Pizaria San Remo Largo da Infantaria 7 – n.º 23 
2410 – 111 Leiria 

Refrilis Rua dos Lagoeiros – 127 
2415 – 644 Leiria 

Restaurante “A Grelha” Rua Arrabalde da Ponte – n.º 780 
2415 – 520 Leiria 

Restaurante “O Mário” Estrada da Azóia - Parceiros  
2400 - Leiria 

Restaurante Cardápio do Visconde Rua Nossa Senhora do Amparo, 76 Marrazes 
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2415 – 525 Leiria 

Restaurante Casarão Estrada Nacional 19 
Cruzamento da Azóia 
2400 Leiria 

Restaurante Jota R. Santíssimo Salvador 
Barreira 
2410 - 023 Leiria 

Restaurante Maneta Lg. Afonso Lopes Vieira, 51 
Cortes 
2400 Leiria 

Restaurante Matilde Noca  Rua Martingil – Marrazes 
2400 Leiria 

Restaurante Monte Grande R. Palmeira, Arrabalde 
Leiria - Marrazes 
2415 – Leiria 

Restaurante Paulos, Lda Outeiros da Gândara – Marrazes 
2400 Leiria 

Restaurante Tromba Rija Rua dos Professores Portela 22  
2415 – 534 Leiria 

Rodoviária do Tejo, SA Rua do Nogueiral – Edifício Galinha Apartado 46  
2354 – 413 Torres Novas 

Silafrutos Quinta da Matinha, lt 68 – r/c D – Marrazes 
2415 – 383 Leiria 

Sodicel Rua Mártires Pátria 
2400 Leiria 

Supermercados Continente  Estrada Nacional 1 – Alto do Vieiro 
2400 – 822 Leiria 

Supermercados Recheio Zona Industrial lt 8 – Cova das Faias – Vale Sepal 
2420 – 409 Leiria 

A pedido das mesmas, propôs-se que fossem emitidos recibos ao abrigo da Lei 

do Mecenato às seguintes entidades, cujos valores se apresentam no quadro infra: 

SEMANA DA EDUCAÇÃO E AMBIENTE 
Recibos (ao abrigo da lei do mecenato) 

Entidade Morada Contribuinte Valor 

Churrasqueira Rei dos 
Frangos, Lda 

Rua Miguel Torga, n.º 149 
2410-134 Leiria 

502 724 110 €340,80 

Doces e Parceiros, Padaria 
e Pastelaria 

Edifício Cruzeiro – Lj 28 – Cruz – 
Parceiros 
2400 – 441 Leiria 

507 984 650 €120,00 

Gelataria/Creperie 
Permarcati 

Edifício Terraços do Liz 
2410 - 071 Leiria 

508 139 929 €16,00 

Padaria e Pizaria Pão 
Quente 

Travessa Dr. Cortez Pinto 
2400 – 049 Leiria 

501 593 357 €40,00 

Panike Rua da Granja, 181 
2410 – 689 Leiria 

501 967 290 €45, 00 

Pastelaria Alexmel Estrada da Amieira, 20 – Chãs 
2400 – 924 Regueira de Pontes 

505 492 962 €50,00 

Pastelaria Brisa Norte Quinta do Bispo – Lote 46 
2400 – 466 Leiria 

503 749 354 €27,00 

Pastelaria Pires Rua Joaquina Vitória, n.º 342-
Barreiros 
2400 – 763 Amor 

500 678 430 €15,00 

Pastelaria Xodó Estrada da Figueira da Foz, Lt 3 Lj 
1 –Gândara dos Olivais  
2415 – 603 Leiria 

502 446 430 €54,00 

Restaurante “A Grelha” Rua Arrabalde da Ponte – n.º 780 
2415 – 520 Leiria 

504 540 610 €600,00 

Restaurante “O Casarão” Estrada Nacional 19 
Cruzamento da Azóia 
2401 Leiria 

503 780 774 €100,00 

Restaurante Cardápio do 
Visconde 

Rua Nossa Senhora do Amparo, 
76 Marrazes 

503 883 093 €60,00 
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2415 – 525 Leiria 

Restaurante Monte Grande  Rua Palmeiria, Arrabalde  
2415 Leiria  

506 745 856 €65,00 

Restaurante Paulos, Ldª Rua de Campo de Tiro – Outeiros 
da Gândara 
2415 -560 Leiria 

180 103 300 €200, 00 

Restaurante Tromba Rija Rua dos Professores Portela 22  
2415 – 534 Leiria 

502 559 950 €200,00 

Rodoviária do Tejo, SA Rua do Nogueiral - Edifício 
Galinha Apartado 46  
2354 – 413 Torres Novas 

502 513 900 €1.500,00 

Silafrutos Quinta da Matinha, lt 68 – r/c D 
Marrazes 
2400 - 049 Leiria 

500 811 806 €108,00 

Supermercados Recheio Zona Industrial lt – 8 – Cova das 
Faias – Vale Sepal 
2420 - 409 Leiria 

500 145 415  €500,00 

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

apoios concedidos pelas diversas entidades no âmbito da Semana da Educação e 

emitir os recibos, nos termos e para os efeitos do disposto na Lei do Mecenato. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
�������� Departamento de Cul tura,  Desporto  e  Juventude 

 
7.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a área da Cultura 

7.1.1 Apoios a colectividades da área da Cultura pa ra obras e equipamentos 

DLB N.º 1143/09  | Retirado. 

 

7.1.2. Cedências do Teatro José Lúcio da Silva 

DLB N.º 1144/09  | Presentes os seguintes pedidos para cedência das instalações do 

Teatro José Lúcio da Silva: 

—  LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM para realização da sessão 

solene do 10.º Aniversário do programa Viver Activo, no dia 2 de Outubro. 

—  Força Aérea – Base Aérea n.º 5, Monte Real – com a ENT 2009/11230 para 

realização de um espectáculo pela Banda de Música da Força Aérea, no dia 20 de 

Outubro. 

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

as cedências gratuitas do Teatro José Lúcio da Silva às entidades requerentes, nos 

termos das Normas de Funcionamento em vigor. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
��������  Gabinete de  Apoio ao Vereador Eng. º  Fernando Carva l ho  
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Delegações de competências em Juntas de Freguesia. Adiantamento do 

pagamento 

DLB N.º 1145/09  | Desde 1999 que a Câmara Municipal de Leiria tem vindo a 

estabelecer 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, nomeadamente da entrada em vigor do novo Código da Contratação Pública, 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, 

propôs-se proceder ao adiantamento de 95% do valor em falta para a finalização dos 

protocolos, para as delegações infracitadas. 

Este adiantamento será realizado ao abrigo da cláusula quarta dos Protocolos 

de Delegação de Competências, abrangendo as seguintes freguesias: 

Junta de 
Freguesia 

Objecto do Protocolo Valor 
solicitado 

GOP 
2009 

Valor a 
transferir 
(95% do 

solicitado) 

Cabimento 

Amor EB1 da Coucinheira - Adaptação 
para criança com mobilidade 
reduzida 

7.500,00 € 2008 I 
211 

7.125,00 € PRC n.º 
3251/08 

Amor Demolição de casa e reconstrução 
de muros para alargamento de 
arruamento em Amor 

4.000,00 €  2008 I 
291 

3.800,00 € PRC n.º 
1379/08 

Azoia Beneficiação dos pisos das salas do 
Jardim de Infância de Azoia 

3.222,29 € 2008 I 
210 

3.061,18 € PRC n.º 
1651/08 

Bidoeira de 
Cima 

Requalificação dos seguintes 
arruamentos da freguesia: Rua dos 
Pereiras, Rua da Cova, Rua dos 
Nortes, Rua de Santo António e Rua 
do Vale Coelho, em Bidoeira de 
Cima; Rua da Feteira, em Bidoeira 
de Baixo; Rua das Poças, em 
Texugueira 

35.000,00 
€  

2009 I 
274 

33.250,00 € PRC n.º 
874/09 

Boa Vista Requalificação de diversos 
arruamentos na Freguesia de Boa 
Vista: Rua dos Castanheiros, Rua 
da Fábrica e Rua da Serrada 

25.000,00 
€  

2008 I 
292 

23.750,00 € PRC n.º 
1382/08 

Caranguejeira Requalificação de diversos 
arruamentos na Freguesia de 
Caranguejeira: Rua da Ferraria, 
Travessa dos Amigos e Rua dos 

40.000,00 
€  

2008 I 
301 

38.000,00 € PRC n.º 
1383/08 



1407 (47)  
 

CMLeiria/Acta n.º 16, de 2009.07.07 

Im-DA-15-09_A0 

 

Gaios, em Caldelas; Rua do Cabeço 
e Rua da Moleiria, em Vale 
Sobreiro; Rua das Ervilhas, em Vale 
da Catarina, Rua Outeiro do 
lenço,em Freiria; Rua Maestro 
António Cordeiro, Rua dos Loureiros 
e Rua do paço, em Caranguejeira; 
Rua Nossa Senhora de Fátima 
(E.M. 538), entre Palmeiria e o 
cruzamento para Longra; Rua Barão 
Salgueiro (E.M. 505), entre Caldelas 
e o Vale da Rosa. 

Maceira Construção de muro no Jardim-de-
Infância de Maceirinha 

30.000,00 
€ 

2008 I 
209 

28.500,00 € PRC n.º 
1650/08 

Maceira EB1 A-do-Barbas - Beneficiação de 
espaço exterior 

35.000,00 
€ 

2008 I 
223 

33.250,00 € PRC n.º 
3255/08 

Maceira Requalificação dos seguintes 
arruamentos da freguesia: Rua do 
Vale Verde, Rua da Escola e 
Travessa D’Agulha, em Pocariça; 
Rua da Pontinha Nascente, em 
Telheiro; Rua do Ribeiro, Rua da 
Capital e Rua da Cela, em Porto 
Carro; Rua do Carvalhal, Travessa 
do Carvalhal e Beco da Rua 
Principal, em Vale Salgueiro; Rua da 
Ribeira, que estabelece a ligação 
entre Vale Salgueiro e Valverde; 
Rua do Laranjo, que estabelece a 
ligação entre Costa e Vale 
Salgueiro; Rua Luis Teixeira, em 
Cascaria; Rua Vale do Corso, em 
Cavalinhos; Rua Vale do Coelho, 
em Maceira; Rua do Casal e Rua 
das Maticas, em A-do-Barbas; Rua 
da Escola, em Costa. Construção de 
passeios na Fonte do Rei, junto da 
Fonte Velha, em A-do-Barbas e 
junto da Fonte do Arnal 

140.000,00 
€  

2009 I 
283 

133.000,00 
€ 

PRC n.º 
882/09 

Monte 
Redondo 

EB1 de Casal Novo - Adaptação de 
espaço para o ensino Pré-Escolar 

19.131,66 
€  

2008 I 
348 

18.175,08 € PRC n.º 
3258/08 

Pousos Requalificação de diversos 
arruamentos na Freguesia de 
Pousos: Rua Principal (1.º fase), em 
Padrão; Rua 13 de Junho (1.ª fase), 
em Andrinos; Rua Barão de 
Viamonte, Rua dos Paraísos e Rua 
Dr. Magalhães Pessoa, em Pousos. 

75.000,00 
€  

2008 I 
295 

71.250,00 € PRC n.º 
1393/08 

Regueira de 
Pontes 

Requalificação de diversos 
arruamentos na Freguesia de 
Regueira de Pontes: Rua da Fonte 
Velha e Rua do Lagar em Chãs; 
Caminho público Lateral à Sede da 
Filarmónica de Chãs, com inicio na 
Rua da Filarmónica em Chãs; Rua 
do Bicão, em Matoeira; Estrada de 
Ligação entre Matoeira e Amieira; 
Troço da Rua da Filarmónica, da 
Estrada da Amieira à Rua da Paz 
em Chãs 

16.186,08 
€  

2008 I 
303 

15.376,78 € PRC n.º 
1395/08 

A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em conta 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, bem como a 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. 
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Ponto nove 
��  Gabinete de apoio à Vereadora Dra.  Neusa Magalhães  

 

9.1. Atribuição de apoio à AMITEI para execução e l igação de Ramais de Água, 

Saneamento e Águas Residuais 

DLB N.º 1146/09  | Presente, pela Divisão de Acção Social e Família, uma proposta no 

sentido de ser concedido à AMITEI – Associação dos Amigos da Mata de Marrazes, 

Infância e Terceira Idade, um apoio para pagamento do ramal de ligação de água, e 

ramal de saneamento no valor de €11.932,00 e isenção da tarifa de ligação do edifício 

ao ramal público de drenagem de águas residuais, no âmbito da construção de edifício, 

que está em curso, destinado a Lar de Terceira Idade e Centro de Dia por aquela IPSS, 

na freguesia de Marrazes.  

A Câmara, depois de analisar o assunto e no uso da competência que lhe é 

conferida pelas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade atribuir um apoio à AMITEI – Associação dos 

Amigos da Mata de Marrazes, Infância e Terceira Idade, para pagamento do ramal de 

ligação de água e ramal de saneamento, no valor de €11.932,00 (onze mil novecentos e 

trinta e dois euros), e isenção da tarifa de ligação do edifício ao ramal público de 

drenagem de águas residuais, no âmbito da construção de edifício, que está em curso, 

destinado a Lar de Terceira Idade e Centro de Dia por aquela IPSS, na freguesia de 

Marrazes. 

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

para 2009, rubrica 2009-I-66 e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2629/09, de 26 

de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.2. Atribuição de apoio ao Centro Social de Nossa Senhora da Piedade de Monte 

Redondo, para ligações de ramais de saneamento 

DLB N.º 1147/09  | Presente o pedido (ENT. 09/7570) do Centro Social de Nossa 

Senhora da Piedade, de Monte Redondo, solicitando apoio para fazer às despesas 

efectuadas com a ligação da rede de esgotos do edifício ao colector público e execução 

do ramal de saneamento, sito em Rua da Escola n.º 1, no valor de €3.751,60. 

Considerando que a rede de saneamento básico é uma estratégia sempre 

presente do Município, e que este constitui um motor essencial e indispensável ao bem-

estar e melhoria das condições de vida dos cidadãos e das suas famílias.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

no n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e a alínea a) e b) do n.º 4 

ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  
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unanimidade  atribuir um apoio ao Centro Social Nossa Senhora da Piedade, de Monte 

Redondo, para pagamento das despesas efectuadas com a ligação da rede de esgotos 

do edifício ao colector público e execução do ramal de saneamento, no valor de 

€3.751,60 (três mil setecentos e cinquenta e um euros e sessenta cêntimos). 

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

para 2009, rubrica 2009-I-66 e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2630/09, 26 de 

Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.3. Apoio à Freguesia da Boa Vista. VII Festival G astronómico do Leitão Assado 

da Boa Vista. Revogação da deliberação n.º 616/09, de 14 de Abril  

DLB N.º 1148/09  | Presente, pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, um ofício 

enviado pela Junta de Freguesia da Boa Vista, a informar que o evento «VII Festival 

Gastronómico do Leitão Assado da Boa Vista» foi cancelado e que não será realizado. 

Considerando que na reunião de Câmara do dia 14 de Abril de 2009 foi 

aprovada a atribuição de um apoio financeiro no valor de €6.500,00 (seis mil e 

quinhentos euros) à Freguesia da Boa Vista, para despesas inerentes à realização 

desse evento, propôs a Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães a revogação do acto 

administrativo, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 140.º do Código de 

Procedimento Administrativo, uma vez que a Junta de Freguesia da Boa Vista 

manifestou a sua concordância na respectiva revogação. 

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

com a revogação da deliberação n.º 616/09, de 14 de Abril. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.4. IDD – Incubadora D. Dinis – Associação para a Promoção do 

Empreendedorismo, Inovação e Novas Tecnologias. Nom eação de 

Representantes do Município 

DLB N.º 1149/09  | Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea i) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o Senhor Vice-Presidente propôs que 

a Câmara nomeasse como representantes do Município de Leiria da IDD – Incubadora 

D. Dinis os seguintes elementos: 

—  Presidente da Mesa da Assembleia-Geral – Isabel Damasceno Campos; 

—  Vice-presidente do Conselho de Administração – Neusa Fernandina Sobrinho 

Magalhães. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, por escrutínio secreto, deliberou por 

unanimidade aprovar as nomeações propostas para os órgãos sociais da IDD - 

Incubadora D. Dinis – Associação para a Promoção do Empreendedorismo, Inovação e 

Novas Tecnologias. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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 Processos de obras submetidos a despacho  

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 

Senhora Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta 

(ANEXO E). 

 

 
 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 

Remessa do Plano de Emergência e Protecção Civil de  Leiria à Comissão 

Municipal de Protecção Civil e à Autoridade Naciona l de Protecção Civil (ANPC) 

para emissão dos respectivos pareceres prévios. 

DLB N.º 1150/09  | Presente o relatório atinente à consulta pública do Plano de 

Emergência e Protecção Civil de Leiria, o qual passa a fazer parte integrante da 

presente deliberação. 

A Câmara, depois de tomar conhecimento do relatório atinente à consulta 

pública, a que, por força do disposto no n.º 9 do artigo 4.º da Resolução n.º 25/2008, de 

18 de Julho, foi sujeito o Plano de Emergência e Protecção Civil de Leiria, e verificando 

não terem sido, em relação ao mesmo, apresentadas quaisquer reclamações, 

observações ou sugestões, deliberou, por unanimidade  ao abrigo do preceituado no 

n.º 5 do artigo 4.º da citada Resolução, remetê-lo à Comissão Municipal de Protecção 

Civil e à Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), para emissão dos respectivos 

pareceres prévios. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 

Remessa do Plano de Emergência Externo da «Respol R esinas, SA» à Comissão 

Municipal de Protecção Civil e à Autoridade Naciona l de Protecção Civil (ANPC), 

para emissão dos respectivos pareceres prévios. 

DLB N.º 1151/09  | Presente o relatório atinente à consulta pública do Plano de 

Emergência Externo da «Respol Resinas, SA», o qual passa a fazer parte integrante da 

presente deliberação. 
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A Câmara, depois de tomar conhecimento do relatório atinente à consulta 

pública, a que, por força do disposto no n.º 5 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 254/2007, 

de 12 de Julho, foi sujeito o Plano de Emergência Externo da “Respol Resinas, SA", e 

verificando não terem sido, em relação ao mesmo, apresentadas quaisquer 

reclamações, observações ou sugestões, deliberou por unanimidade  remetê-lo à 

Comissão Municipal de Protecção Civil e à Autoridade Nacional de Protecção Civil 

(ANPC), para emissão dos respectivos pareceres prévios. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 

Mercado do Levante de Leiria. Pedido de transferênc ia de titularidade de 

autorização e do direito de ocupação do lugar de te rrado n.º 26 (ENT.2009/11818) 

DLB N.º 1152/09  | A feirante MARINA CLÁUDIA DE OLIVEIRA DOMINGOS, titular do 

lugar n.º 26, do Mercado do Levante de Leiria, apresentou um requerimento a solicitar a 

transferência de titularidade de autorização e do direito de ocupação do seu lugar de 

terrado, para o seu marido, José Paulo Gonçalves Fernandes, com NIF 212657259 por 

não exercer a actividade. 

 Mais juntou fotocópia do requerimento de José Paulo Gonçalves Fernandes, do 

Pedido de Registo de Feirante, entregue na Direcção Regional da Economia do Centro, 

registado com o n.º1012/2009, de 19 de Maio. 

 Nos termos do artigo 17.º do Regulamento Municipal da Actividade de Comércio 

a Retalho Exercida de Forma não Sedentária (Mercados de Levante), pode autorizar-se 

a transferência requerida pela feirante para seu familiar. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do artigo 17.º do 

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

Sedentária (Mercados de Levante), deliberou por unanimidade  autorizar a 

transferência de titularidade de autorização e do direito de ocupação do lugar n.º 26 do 

Mercado do Levante de Leiria para José Paulo Gonçalves Fernandes, com carácter 

definitivo, com efeitos a partir de 31 de Julho de 2009, devendo proceder ao pagamento 

da taxa no valor de €110,70, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Anexo IX da Tabela de 

Taxas Para o Exercício da Actividade de Feirante, até ao dia 24 de Julho de 2009. 

Mais deliberou  autorizar a emissão de cartaz do lugar, para controlo da 

assiduidade. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 
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Candidatura n.º 00/23860 – Unidade de Acompanhament o e Coordenação (UAC) 

Projecto Global de Urbanismo Comercial n.º 028/DEC/ 97, 025/URBCOM/2004, e 

041/URBCOM/2004 – das áreas de intervenção de Leiri a, Batalha e Porto de Mós. 

Transferência de verbas 

DLB N.º 1153/09  | Presente, pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, um 

pedido da Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, 

Batalha e Porto de Mós (ENTFE 2009/3337), a solicitar a transferência de verbas 

relativas a acertos de contas entre o financiamento não elegível assegurado pelo 

Município e os valores aprovados em candidatura, das acções realizadas em Leiria. 

Deste modo, propôs-se a transferência final no valor de €19.972,17 para a 

Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e 

Porto de Mós. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

na alínea a) do n.º 1 do artigo 28.º e alínea n) do n.º 1 do artigo 13.º ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, da alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, deliberou por  unanimidade  apoiar, atribuindo um apoio o valor de 

€19.972,17 (dezanove mil, novecentos e setenta e dois euros e dezassete cêntimos), 

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

Batalha e Porto de Mós e autorizar o pagamento. 

A transferência de verbas está em conformidade com as Opções do Plano para 

2008, rubrica 2009-A-300, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2691/09, de 1 de 

Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 

Construção da Ponte Pedonal de Ligação da Rua Tenen te Valadim ao Futuro 

Jardim da Vala Real e ao Largo da Antiga Ponte dos Três Arcos. Aprovação do 

projecto 

DLB N.º 1154/09  | O projecto de construção da ponte pedonal de ligação da Rua 

Tenente Valadim ao futuro Jardim da Vala Real e ao Largo da Antiga Ponte dos Três 

Arcos insere-se na requalificação da margem direita do Rio Lis, entre Santo Agostinho e 

a Ponte Afonso Zuquete, EPA1 do «Programa de Acção Local para a Regeneração 

Urbana do Centro Histórico de Leiria (PALOR)», corresponde às fases 2 e 4 do 

«Projecto de Execução da Zona 3 da Intervenção Polis em Leiria», do qual foi apenas 

executada a fase 1. 

O presente projecto enquadra-se no PP2, Plano de Pormenor de Santo 

Agostinho, publicado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 84/2006, de 30 de 
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Junho de 2006, e contempla a construção de uma ponte pedonal sobre o Rio Lis, a 

jusante da Ponte Hintze Ribeiro e a montante da Ponte Afonso Zuquete. 

Conceptualmente, a ponte, denominada como Ponte em Y ou «T(h)ree Bridge», 

poderá ser associada, tal como o seu nome indica, a uma árvore, na medida em que se 

ramifica em vários troços, um «tronco de acesso principal» mais largo e dois «braços» 

em viés de menor largura. Os três 3 troços principais, com 6, 3,5 e 2,5m ramificam-se 

cada um deles na zona dos encontros em dois acessos, um em forma de rampa e outro 

sobre a forma de escada. 

Esta ponte segue o mesmo princípio das restantes cinco pontes pedonais 

construídas ao abrigo do programa Polis de Leiria: «Viver a cidade sobre uma ponte». 

Os três traços visam proporcionar simultaneamente um local de passagem e também 

um local de lazer, pelo que, haverá mobiliário urbano ao longo dos trajectos (bancos e 

outros). 

Submeteu-se pois à aprovação o presente projecto que corresponde à 

construção da Ponte Pedonal de Ligação da Rua Tenente Valadim ao Futuro Jardim da 

Vala Real e ao Largo da Antiga Ponte dos Três Arcos, que permitirá o «fecho» do 

percurso ao longo do Rio Lis iniciado com o Programa Polis e que a actual aprovação 

da candidatura ao Eixo-2 do QREN permitirá completar. 

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

projecto de construção da ponte pedonal de ligação da Rua Tenente Valadim ao futuro 

Jardim da Vala Real e ao Largo da Antiga Ponte dos Três Arcos, inserido na 

requalificação da margem direita do Rio Lis, entre Santo Agostinho e a Ponte Afonso 

Zuquete, EPA1 do «Programa de Acção Local para a Regeneração Urbana do Centro 

Histórico de Leiria (PALOR)», corresponde às fases 2 e 4 do «Projecto de Execução da 

Zona 3 da Intervenção Polis em Leiria». 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 

Campeonato da Europa de Equipas. Carta de Agradecim ento (ENTFE.09/3411) 

DLB N.º 1155/09  | Presente, pela Senhora Presidente, a carta de agradecimento 

remetida pela EAA – European Athletics ao Município de Leiria no âmbito do 

Campeonato da Europa de Equipas que abaixo se traduz e transcreve: 

«EUROPEAN ATLETICS 

HANSJORG WIRZ 

PRESIDENTE 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

Sr.ª Isabel Damasceno Campos 

Largo da República, n.º 1 
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2414-006 Leiria 

PORTUGAL 

Schaffhausen, 30 de Junho de 2009 

Cara Sr.ª Presidente Isabel Damasceno Campos 

É com orgulho que recordamos a primeira edição do novo formato do 

CAMPEONATO DA EUROPA DE EQUIPAS, que teve lugar em Leiria há alguns dias. 

Em nome da família da Associação Europeia, e também em meu nome pessoal, 

gostaria de agradecer à Senhora Presidente, e à cidade de Leiria, o enorme apoio 

concedido a este importante evento do nosso calendário. 

Estamos gratos pela profissional organização, pelos entusiásticos espectadores 

presentes no estádio e pelas marcas de alto gabarito que nos ofereceram dias 

inesquecíveis em Leiria. 

Muito obrigado pela maravilhosa hospitalidade concedida em Leiria. 

Esperamos sinceramente que a cidade de Leiria continua a apoiar a nossa 

modalidade e desejamos-lhe sucesso para as próximas eleições de Outono. 

Com os melhores cumprimentos 

Hansjorg Wirz» 

A Câmara tomou conhecimento  do conteúdo da carta apresentada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 

Componente de Apoio á Família – Pré-escolar e 1.º C iclo - Freguesia de Regueira 

de Pontes. Transferência de verbas para o Centro So cial Paroquial de Regueira de 

Pontes 

DLB N.º 1156/09  | Presente, pelo Senhor Vereador de Educação, uma proposta no 

sentido de serem ultrapassadas as dificuldades na gestão dos programas de Refeições 

do 1.º ciclo e CAF do Pré-escolar da Freguesia de Regueira de Pontes. 

Considerando que os programas de componente de apoio à família (refeições e 

prolongamentos de horários) do Jardim-de-Infância de Regueira de Pontes e o serviço 

de refeições das Escolas do 1.º Ciclo de Chãs e Regueira de Pontes foram, até final de 

Abril de 2009, geridos pela Associação de Pais de Regueira de Pontes ao abrigo do 

acordo de colaboração assinado a 11 de Novembro de 2008; 

Considerando que a entidade parceira denunciou o acordo com o Município, 

com efeitos a 30 de Abril de 2009; 

Considerando a necessidade de se assegurar os respectivos serviços e o bem-

estar das crianças e suas famílias; 
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Considerando que localmente a IPSS Centro Social Paroquial de Regueira de 

Pontes, entidade parceira do Município noutros programas, conseguiu assegurar a 

continuidade do serviço; 

Considerando os valores aprovados para o ano lectivo 2008/2009, em reunião 

de 28 de Outubro de 2008 (Pré-Escolar e 1.º CEB); 

Propôs-se a transferência de verbas para o Centro Social Paroquial de Regueira 

de Pontes referentes à gestão dos programas dos meses de Maio, Junho e Julho de 

2009, até um máximo de €8.000,00 (1.º CEB) e €9.000,00 (Pré-Escolar). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, atentas as disposições conjugadas da 

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 

14 de Setembro, e da alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4, ambas do artigo 64.º da Lei 

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

11 de Janeiro, deliberou por unanimidade concordar com a proposta apresentada.  

Mais deliberou  autorizar a transferência das verbas para o Centro Social 

Paroquial de Regueira de Pontes, mediante envio dos documentos comprovativos de 

despesa e informação dos serviços da educação aos serviços financeiros. 

Os valores implicados nestas despesas foram objecto das propostas de 

cabimento referidas no quadro infra: 

 

 

 

 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 

Avaliação Externa das Escolas do Concelho de Leiria . Apresentação de 

Resultados 

DLB N.º 1157/09  | Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, uma proposta 

que é do seguinte teor: 

Considerando o ponto dois da Acta do Conselho Municipal de Educação do dia 1 

de Julho de 2009, o qual a seguir se transcreve: 

«No ponto dois, foi abordado o processo da Avaliação Externa das Escolas, 

desencadeado pela Inspecção-geral de Educação, salientando-se que a avaliação é 

importante para todos, assim como se torna pertinente a sua divulgação. O Senhor 

Vereador comunicou que participou na avaliação de algumas escolas e que do seu 

ponto de vista os resultados superaram as expectativas. A propósito deste assunto, a 

Senhora Coordenadora da Equipa de Apoio às Escolas manifestou satisfação com os 

bons resultados obtidos pelas escolas do concelho e que não ficou surpresa na maioria 

Cód. Acção 
Orçamental 

Valor a Cabimentar Proposta de Cabimento 

2009-A-40  €8.000,00 P. cabimento n.º 2726/09 

2009-A-34  €9.000,00 P. cabimento n.º 2724/09 
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dos casos. Todos os presentes congratularam os resultados desta avaliação. Ficou 

definido que o Conselho Municipal de Educação iria elaborar um documento para enviar 

às escolas com o objectivo de as felicitar, documento esse que será também ser 

presente a Reunião de Câmara.» 

Nesta sequência, o Senhor Vereador da Educação propôs que, a Câmara 

Municipal de Leiria devesse comungar deste objectivo, e desta congratulação às 

escolas do nosso concelho, que são das melhores do país em termos de avaliação 

externa, que lhes foi promovida. 

A Câmara, tomou conhecimento e deliberou por  unanimidade  autorizar a 

divulgação documento a elaborar pelo Conselho Municipal de Educação para 

congratular as escolas pelos resultados obtidos. 

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 dezasseis horas e quinze 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) 

�� 

 


