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Acta n.º 15/2009 
 

 

Aos vinte e três dias do mês de Junho 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, Dr.ª Neusa 

Fernandina Sobrinho de Magalhães, Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos 

Santos, Dr. Raul Miguel Castro, Dr. António Manuel de Faria Ferreira e Dr.ª Lucinda 

Gaspar Antunes Caleira. 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Manuel Lopes Ferreira Martins esteve ausente 

por motivos devidamente justificados. 

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

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

esclarecimentos sobre os processos de obras particulares. 

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

Divisão Administrativa. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  

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

seguinte Ordem de Trabalhos:  
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1.1.3. Processo de obras particulares n.º 304/08 – Ismael Vendeirinho Agrela ...............9 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 618/08 – AUGUSTO JESUS RAIMUNDO, 

Pastelaria e Cafetaria, Lda. ...........................................................................................11 

1.2. Análise do processo de vistoria n.º 35/04 – Externato Infantil «O Castelinho» .......11 
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 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro 

 
O Senhor Vereador Dr. Raul Castro perguntou se seria possível saber os custos da 

realização da Taça Europa de Atletismo, ao que a Senhora Presidente  respondeu que 

iria dar instruções ao seu Secretário, Dr. Daniel Pereira, para relacionar os custos e as 

receitas provenientes da realização da Taça de Europa de Atletismo (SPAR). 

 

 

 Ordem do dia   

 

DLB N.º 1031/09  | Presente a acta n.º 13, referente à reunião de 26 Maio, cuja leitura foi 

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

unanimidade aprovar a sua redacção final. 
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Ponto um 
��������  Departamento de Operações Urbanís t icas 

 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras parti culares  

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1323/05 –  MORGADO RUIVO & FILHOS, 

Construções Civis, Lda. 

DLB N.º 1032/09  | De MORGADO RUIVO & FILHOS, CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA., 

com sede social na Rua da Relvinha, n.º 11, na localidade e freguesia de Boa Vista, 

referente ao projecto de arquitectura para construção de um edifício misto, destinado a 

habitação e comércio, face à entrega de elementos no âmbito do Código do 

Procedimento Administrativo, sito em parcela remanescente de destaque de uma 

propriedade na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, em Cova dos Marinheiros, freguesia 

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

ou Residenciais de Média Densidade e em zona abrangida pelos estudos do Plano de 

Pormenor de Leiria Norte, encontrando-se de acordo com o mesmo. 

O pedido mereceu parecer favorável por parte do Ministério da Defesa Nacional 

– Força Aérea (folha 170), Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil (folha 171) 

e EDP Distribuição – Energia, SA (folha 126), cujo conteúdo é já do conhecimento da 

firma requerente. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/06/05, constante do 

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º garantir a implantação do edifício, nos termos do previsto nos estudos do Plano de 

Pormenor de Leiria Norte; 

2.º cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, 

nomeadamente no que se refere ao disposto no artigo 35.º (ventilação permanente dos 

caminhos de evacuação – escadas, devendo indicar-se nos alçados as entradas e 

saídas de ar); 

3.º garantir o cumprimento do disposto no artigo 108.º e seguintes do Regulamento 

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

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

4.º esclarecer quanto à acessibilidade de viaturas ao Piso -1 a partir do exterior, 

devendo apresentar pormenorização, relativamente aos arranjos exteriores, face ao 

desnível existente junto ao portão; 
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5.º prever a localização de recipientes de recolha de resíduos sólidos urbanos (RSU) 

junto ao arruamento e apresentar planta de implantação rectificada em relação ao 

mesmo; 

6.º ceder ao domínio público a totalidade do espaço envolvente à área de implantação 

do edifício destinada a vias, estacionamento e passeios, bem como a área com 

previsão de edificação no âmbito dos estudos do Plano de Pormenor de Leiria Norte do 

lado poente, devendo apresentar planta de implantação rectificada em relação ao 

mesmo, no que se refere à indicação das áreas a ceder ao domínio público; 

7.º apresentar os esclarecimentos acima indicados, bem como os projectos de 

especialidade no prazo de seis meses, incluindo projecto de drenagem de águas 

pluviais relativo aos espaços a ceder ao domínio público bem como às áreas 

envolventes 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; 

7.1. apresentar ainda o projecto de segurança contra incêndios rectificado, face aos 

últimos elementos agora apresentados, nos termos do previsto no Decreto-Lei n.º 

368/99, de 18 de Setembro, de acordo com o parecer emitido pelo Serviço 

Nacional de Bombeiros e Protecção Civil e aprovado por esta entidade; 

7.2. a estrutura não poderá interferir com as áreas de estacionamento e circulação nos 

Pisos -1 e -2; 

8.º previamente à emissão da licença, deverá apresentar Certidão da Conservatória 

com ónus de não fraccionamento registado; 

9.º no acto de levantamento da licença deverá apresentar garantia bancária no valor de 

€8.000,00 a fim de garantir a reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis de 

virem a ser deterioradas com a construção, e de acordo com o estabelecido nos artigos 

82.º e 122.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas; 

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

10.1. efectuar a pavimentação das zonas de cedência ao domínio público destinadas a 

alargamento de via, estacionamento e passeio, devendo igualmente prever-se a 

execução da pavimentação da via prevista do lado norte a tardoz do edifício. Os 

trabalhos deverão ser executados de acordo com o parecer emitido pelo Gabinete 

do Plano de Pormenor de Leiria Norte (folha 71 A) do presente processo e 

acompanhados pelos Serviços de Fiscalização de Obras Municipais (DOM), bem 

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

danificadas durante a obra; 

10.2. apresentar certidão da Conservatória rectificada em relação aos espaços a ceder 

ao domínio público acima indicados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1355/05 –  MORGADO RUIVO & FILHOS, 

Construções Civis, Lda. 

DLB N.º 1033/09  | De MORGADO RUIVO & FILHOS, CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA., 

com sede social na Rua da Relvinha, n.º 11, na localidade e freguesia de Boa Vista, 

referente ao projecto de arquitectura para construção de um edifício misto, destinado a 

habitação e comércio, face à entrega de elementos no âmbito do Código do 

Procedimento Administrativo, sito numa parcela a destacar de uma propriedade na 

Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, em Cova dos Marinheiros, freguesia de Marrazes, 

numa zona definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Média Densidade e em zona abrangida pelos estudos do Plano de 

Pormenor de Leiria Norte, encontrando-se de acordo com o mesmo. 

O pedido mereceu parecer favorável por parte do Ministério da Defesa Nacional 

– Força Aérea (folha 167), Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil (folha 168), 

e EDP Distribuição – Energia, SA (folha 123), cujo conteúdo é já do conhecimento da 

firma requerente. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/06/05, constante do 

respectivo processo (folha 265), 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 garantir a implantação do edifício, nos termos do previsto nos estudos do Plano de 

Pormenor de Leiria Norte; 

2.º cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, 

nomeadamente no que se refere ao disposto no artigo 35.º (ventilação permanente dos 

caminhos de evacuação – escadas, devendo indicar-se nos alçados as entradas e 

saídas de ar); 

3.º garantir o cumprimento do disposto no artigo 108.º e seguintes do Regulamento 

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

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

4.º esclarecer quanto à acessibilidade de viaturas aos Piso -1 e -2, a partir do exterior, 

devendo apresentar pormenorização, relativamente aos arranjos exteriores, face ao 

desnível existente junto ao portão; 

5.º prever a localização de recipientes de recolha de resíduos sólidos urbanos (RSU) 

junto ao arruamento e apresentar planta de implantação rectificada em relação ao 

mesmo; 

6.º ceder ao domínio público a totalidade do espaço envolvente à área de implantação 

do edifício destinada a vias, estacionamento e passeios, bem como a área com 
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previsão de edificação no âmbito dos estudos do Plano de Pormenor de Leiria Norte do 

lado nascente, devendo apresentar planta de implantação rectificada em relação ao 

mesmo, no que se refere à indicação das áreas a ceder ao domínio público; 

7.º apresentar os esclarecimentos acima indicados, bem como os projectos de 

especialidade no prazo de seis meses, incluindo projecto de drenagem de águas 

pluviais relativo aos espaços a ceder ao domínio público, bem como às áreas 

envolventes 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; 

7.1. apresentar ainda o projecto de segurança contra incêndios rectificado, face aos 

últimos elementos agora apresentados, nos termos do previsto no Decreto-Lei n.º 

368/99, de 18 de Setembro, de acordo com o parecer emitido pelo Serviço Nacional de 

Bombeiros e Protecção Civil e aprovado por esta entidade; 

7.2. a estrutura não poderá interferir com as áreas de estacionamento e circulação nos 

Pisos -1 e -2; 

8.º previamente à emissão da licença, deverá apresentar Certidão da Conservatória 

com ónus de não fraccionamento registado; 

9.º no acto de levantamento da licença deverá apresentar garantia bancária no valor de 

€8.000,00 a fim de garantir a reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis de 

virem a ser deterioradas com a construção, e de acordo com o estabelecido nos artigos 

82.º e 122.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas; 

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

10.1. efectuar a pavimentação das zonas de cedência ao domínio público destinadas a 

alargamento de via, estacionamento e passeio, devendo igualmente prever-se a 

execução da pavimentação da via prevista do lado norte a tardoz do edifício. Os 

trabalhos deverão ser executados de acordo com o parecer emitido pelo Gabinete 

do Plano de Pormenor de Leiria Norte (folha 64 A) do presente processo e 

acompanhados pelos Serviços de Fiscalização de Obras Municipais (DOM), bem 

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

danificadas durante a obra; 

10.2. apresentar certidão da Conservatória rectificada em relação aos espaços a ceder 

ao domínio público acima indicados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 304/08 – Ismael Vendeirinho Agrela 

DLB N.º 1034/09  | De ISMAEL VENDEIRINHO AGRELA, residente na Rua Barão de 

Viamonte, n.º 28, na localidade de Andrinos, freguesia de Pousos, referente ao projecto 

de arquitectura para construção de um edifício de habitação colectiva e muros de 
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vedação, sito na Rua do Barro, na localidade de Andrinos, freguesia de Pousos, numa 

zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais 

ou Residenciais de Baixa Densidade, encontrando-se ainda inserido em zona de 

protecção de Base Aérea n.º 5, a qual deu parecer favorável para o pedido em questão 

(folha 98). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/06/15, constante do 

respectivo processo (folha 128), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

2.º cumprir com o disposto nos artigos 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; 

3.º cumprir com o disposto no artigo 108.º e seguintes do Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas, relativamente às condutas de evacuação de fumos e gases de 

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

4.º cumprir com o disposto nas normas técnicas do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de 

Agosto; 

5.º a rampa de acesso ao edifício não poderá interferir com o passeio exterior ao 

edifício; 

6.º apresentar, no prazo de 6 meses, projectos de especialidade, incluindo projecto de 

drenagem de águas pluviais relativo aos espaços a ceder ao domínio público, bem 

como às áreas envolventes do edifício; 

7.º no acto de levantamento da licença deverá apresentar garantia bancária no valor de 

€4.000,00, a fim de garantir a reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis de 

virem a ser deterioradas com a construção, e de acordo com o estabelecido nos artigos 

n.ºs 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.»; 

8.º previamente à emissão da autorização de utilização deverá efectuar: 

8.1. a pavimentação da zona de estacionamento e passeio, assim como assegurar uma 

eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma, bem como proceder à 

reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser danificadas 

durante a obra, devendo os trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de 

Fiscalização de Obras Municipais (DOM); 

8.2. a cedência ao domínio público do espaço acima indicado devendo apresentar 

certidão da Conservatória rectificada em relação ao mesmo. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 618/08 – AUGUSTO JESUS RAIMUNDO, 

Pastelaria e Cafetaria, Lda. 

DLB N.º 1035/09  | De AUGUSTO JESUS RAIMUNDO, PASTELARIA E CAFETARIA, 

LDA., com sede social no Centro Comercial Maringá (San Luís), Loja 13, na localidade 

e freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para alteração de um 

estabelecimento comercial para restauração e bebidas (pizzaria), sito no Centro 

Comercial Maringá, Loja 14, fracção «EC» na localidade e freguesia de Leiria. O 

proposto visa a alteração do interior e alçado principal e que em nada alteram a área de 

implantação ou construção aprovadas inicialmente. O pedido teve parecer favorável do 

Governo Civil (folhas 107 e 108), Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 68) e 

favorável condicionado pela Autoridade de Saúde (folha 83).  

Verifica-se que o estabelecimento se localiza a uma distância superior a 70m de 

qualquer estabelecimento escolar, cumprindo assim o disposto no artigo 2.º A do 

Decreto-Lei n.º 57/02, de 11 de Março e deliberação de Câmara de 2002/11/25. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/06/15, constante do 

respectivo processo (folha 122), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

Autoridade Nacional de Protecção Civil; 

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

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

esgotos aprovados pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e 

projecto acústico. Esclarecer quanto à necessidade de apresentação de projectos 

de gás, estabilidade, climatização e ventilação (Decreto-Lei n.º 79/2006, de 4 de 

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

Abril); 

2.2. planta do projecto de alterações (amarelos e vermelhos) em suporte digital, uma 

vez que no ficheiro entregue este elemento não é legível; 

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

licenciamento junto do Sector de Licenciamentos Diversos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise do processo de vistoria n.º 35/04 – Ex ternato Infantil «O Castelinho» 

DLB N.º 1036/09 |  De EXTERNATO INFANTIL «O CASTELINHO», com sede na Rua 

das Olarias, n.º 40/42, na localidade e freguesia de Leiria, referente à vistoria para 
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efeitos de verificação das condições de salubridade e segurança do edifício sito no local 

supra mencionado. 

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

efectuada em 2009/04/29 e a informação prestada pela Divisão Administrativa e de 

Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/06/15, constantes 

do respectivo processo (folhas 120 e 123), deliberou por unanimidade  o seguinte: 

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

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

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

Janeiro, para efeitos de verificação das correcções impostas no Auto de Vistoria n.º 

85/07, de 2007/03/28; 

2.º notificar o proprietário e o inquilino 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 quarenta e 

cinco dias procederem à execução das restantes obras necessárias à correcção das 

deficiências apontadas no Auto de Vistoria n.º 85/07, cujo conteúdo já foi transmitido 

aos mesmos; 

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), face à urgência dos trabalhos a realizar; 

4.º dar conhecimento ao proprietário e ao inquilino do edifício do conteúdo do Auto de 

Vistoria e da deliberação que recair sobre o assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise do processo de loteamento n.º 5/97 – P INHAL VERDE, 

Empreendimentos Florestais e Urbanísticos, Lda. 

DLB N.º 1037/09  | De BRITICASA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA, com sede 

na Praceta Cristiano Shurman n.º 55 A, em Guimarota, freguesia de Leiria e de JOSÉ 

LUÍS DE FARIA LOPES, residente na Avenida Marquês de Pombal, lote 12, 6.º B, 

freguesia de Leiria, referente aos projectos de alteração aos lotes 20 (piso 0) e 33, 

respectivamente, do loteamento situado em Telheiro, freguesia de Barreira. 

As alterações consistem, quanto ao lote 20 (piso 0), na mudança de uso, de 

comércio para comércio e serviços, relativamente ao lote 33, consistem na mudança de 

uso, de habitação para habitação/hotelaria/serviços/equipamento. 

Decorreram os períodos da discussão pública, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º 

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

de 4 de Setembro, sem oposição. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando as informações 

prestadas pela Divisão de Loteamentos em 2009/06/05, constantes das pastas 7 (folha 

30) e 8 (folha 36), 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 as alterações requeridas para os lotes 20 e 33, devendo os 

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

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

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

actualizada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
��  Departamento de Obras Munic ipa is  

 

2.1. Processo n.º T – 16/2009. Requalificação da EM  540. Troço Maceira (Leiria) a 

Picassinos (Marinha Grande). Lista de erros e omiss ões para aprovação 

DLB N.º 1038/09  | 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 termos 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 

 

2.2. Processo n.º T – 48/2007. Projecto no âmbito d a intervenção Polis em Leiria. 

Requalificação ambiental das zonas 5 e 6 (fase 2) e  da zona 4, Leiria. Aprovação 

da minuta de contrato de trabalhos a mais e autoriz ação para a sua celebração. 

DLB N.º 1039/09  | Nos termos do artigo 116.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, 

foi presente para aprovação a minuta de contrato de trabalhos a mais, da empreitada 

supra, a celebrar entre o Município de Leiria e a firma MATOS & NEVES, LDA. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade  aprovar a minuta 

de contrato de trabalhos a mais da empreitada supra referida e autorizar a celebração 

do respectivo contrato. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

2.3. Processo n.º T – 95/2008. Beneficiação do CM 1 038, troço que vai desde o 

Barracão até ao limite do Concelho. Lista de erros e omissões para aprovação. 

DLB N.º 1040/09  | Retirado. 
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Ponto três 
 ����  ����   D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  e  F i n a n c e i r o  

 

3.1. Análise do assunto relacionado com a Divisão A dministrativa 

3.1.1. Análise pedido de responsabilidade civil ext racontratual do Município de 

Leiria. Requerentes: Maria Pereira Neves e Rafael N eves Mendes. Decisão final 

DLB N.º 1041/09 |  Pela deliberação n.º 759, tomada em sua reunião do passado dia 12 

de Maio de 2009, a Câmara Municipal manifestou a sua intenção de indeferir a 

pretensão de MARIA PEREIRA NEVES, residente na Rua de Fátima, n.º 46, Loureira, 

2495.123 Santa Catarina da Serra e outro, quanto ao pagamento de uma indemnização, 

no valor de €2.973,80, no âmbito de um pedido de responsabilidade civil extracontratual 

do Município de Leiria. 

Notificada em 21 de Maio de 2009, a coberto do ofício n.º 8578, de 18 de Maio, 

para efeitos de se pronunciar em sede de audiência dos interessados, não vieram os 

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

lhes foi fixado, apresentar qualquer resposta, não existindo, pois, motivos para que a 

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

final da pretensão e consequente arquivamento do processo. 

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

pedido deduzido por MARIA PEREIRA NEVES e outro, e notificar os requerentes 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 1042/09  | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

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

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 

Presidente, no período de 9 a 22 de Junho de 2009, correspondente às Ordens de 

Pagamento Gerais n.ºs: 5214, 5215, 5275, 5316, 5318, 5344, 5405, 5415, 5445, 5447, 

5448, 5449, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 361 a 369, 380, 381, 383, 388 

a 393, às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs 3284, 3290, 3430, 3609, 3731, 3779, 

3815, 3819 a 3821, 4209, 4442, 4444, 4530, 4548, 4683, 4829, 4831, 4832, 4949, 4950, 

5017, 5041 a 5049, 5056, 5071, 5074, 5075, 5076, 5091 a 5094, 5096 a 5102, 5105, 

5106, 5108,5112, 5130, 5132, 5138 a 5159, 5161 a 5167, 5169 a 5174, 5178 a 5195, 

5197 a 5198, 5200, 5203, 5206, 5208, 5209, 5211,5213, 5217, 5219, 5222 a 5237, 5239 
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a 5242, 5244 a 5247, 5249 a 5256, 5259 a 5263, 5266, 5268 a 5274, 5276 a 5301, 5303 

a 5315, 5317, 5319 a 5328, 5330, 5331, 5333 a 5337, 5339 a 5343, 5345 a 5347, 5349 

a 5351, 5353 a 5382, 5384 a 5404, 5406 a 5412, 5414, 5416 a 5437, 5439 a 5444, 

5446, 5450, 5453, 5454, 5456 a 5464, 5469 a 5477, 5479 a 5486, 5509, 5512, 5515, 

5519 a 5535, 5541 a 5544, 5546 a 5563, 5565 a 5580, no valor total de €1.935.084,63. 

 

3.2.2. Doação de um computador ao Jardim-de-infânci a de Cruz D’Areia 

DLB N.º 1043/09  | Presente uma declaração remetida pelo Agrupamento José Saraiva, 

(ENT. 2009/12150), na qual este declara ter adquirido, para instalar no Jardim-de-

infância de Cruz D’Areia, freguesia de Leiria, um Computador, Goldenet, no valor de 

€309,31. 

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

n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  

aceitar a doação do referido equipamento, para instalar no Jardim-de-infância de Cruz 

D’Areia, freguesia de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.3. Doação de um computador à Escola 1.º CEB Lei ria n.º 6, Cruz D’Areia 

DLB N.º 1044/09  | Presente uma declaração remetida pelo Agrupamento José Saraiva, 

(ENT. 2009/12150), na qual este declara ter adquirido, para instalar na Escola 1.º CEB 

Leiria n.º 6, Cruz D’Areia, freguesia de Leiria, um Computador, Goldenet, no valor de 

€309,31. 

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

n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  

aceitar a doação do referido equipamento, para instalar na Escola 1.º CEB Leiria n.º 6, 

Cruz D’Areia, freguesia de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.4. Doação de um computador ao Jardim-de-infânci a de Azoia 

DLB N.º 1045/09  | Presente uma declaração remetida pelo Agrupamento José Saraiva, 

(ENT. 2009/12150), na qual este declara ter adquirido, para instalar no Jardim-de-

infância de Azoia, freguesia de Azoia, um Computador, Goldenet, no valor de €309,31. 

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

n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  

aceitar a doação do referido equipamento, para instalar no Jardim-de-infância de Azoia, 

freguesia de Azoia. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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3.2.5. Doação de 2 bancos de jardim 

DLB N.º 1046/09  | Presente um pedido de cedência de bancos de jardim, pela Polícia 

de Segurança Pública – Comando Distrital de Leiria (ENT. 2009/4823). 

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

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

ceder à Polícia de Segurança Pública – Comando Distrital de Leiria, 2 bancos de jardim 

em madeira, inventariados sob os números 81674 e 81675.  

Mais deliberou ordenar ao Sector de Património para que proceda ao abate 

deste equipamento no inventário municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.6. Aquisição de um terço do prédio corresponden te ao n.º 7 da Rua Gomes 

Freire, freguesia e concelho de Leiria 

DLB N.º 1047/09  | Presente a proposta de venda de uma terça parte da casa de 

habitação correspondente ao n.º 7 da Rua Gomes Freire, freguesia e concelho de Leiria 

(ENT. 5210/2004), pelo valor de €10.000,00 (dez mil euros). 

A Câmara, após análise ao processo e no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea f) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por  unanimidade  adquirir a Maria Manuela da Costa Santos Carriço 

Portugal, viúva, residente na Rua Francisco Pereira da Silva, n.º 38, Leiria, Paulo José 

Santos Carriço Portugal, casado, residente na Rua da Cruz Nova, Lote 4, 2.º Direito, 

Urbanização Cruz Nova, Eiras, Coimbra e António Manuel Santos Carriço Portugal, 

casado, residente na Rua Oureça, n.º 41, rés-do-chão, Esquerdo, Eiras, Coimbra na 

qualidade de herdeiros de José Domingues Carriço Portugal, a quota de uma terça 

parte que detêm no prédio urbano inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo n.º 

478 e descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial com o n.º 2952, da freguesia de 

Leiria, pelo valor de €10.000,00 (dez mil euros). 

Mais deliberou conceder poderes à Sr.ª Presidente da Câmara para outorgar a 

competente escritura. 

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

2539/09, de 19 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.7. Exercício do direito de preferência na alien ação da casa n.º 23, sita na Rua 

Eng.º José Frederico Ulrich, Bairro das Almuinhas, freguesia de Marrazes 

DLB N.º 1048/09  | Presente o requerimento (ENT. 09/12905), de Sérgio Pereira da 

Costa, na qualidade de proprietário da casa n.º 23, sita na Rua Eng.º José Frederico 

Ulrich, Bairro das Almuinhas, freguesia de Marrazes, no qual requer que a Câmara se 

pronuncie quanto ao exercício do direito de preferência, na alienação daquele imóvel, 

pelo valor de €55.000,00 (cinquenta e cinco mil euros). 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por  unanimidade  autorizar 

a alienação do imóvel acima identificado, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 19.º 

do Decreto-Lei n.º 310/88, de 5 de Setembro e não exercer o direito de preferência. 

Mais deliberou  que seja advertido o requerente que deverá informar a Câmara 

Municipal sobre a identificação do adquirente, no prazo de 30 dias após a celebração da 

escritura, conforme previsto no artigo 20.º do citado diploma legal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.8. Pedido de transferência de propriedade dos e difícios dos Postos de 

Turismo de Monte Real, Praia do Pedrógão e edifício  sede, apresentado pela 

Região de Turismo de Leiria Fátima 

DLB N.º 1049/09  | Retirado. 

 

3.2.9. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 1050/09  | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo 22 de Junho de 

2009, apresentando um Total de Disponibilidades de €5.850.682,53 sendo de 

Operações Orçamentais €5.231.315,05 e de Operações de Tesouraria €619.367,48, 

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

A Câmara tomou conhecimento .  

 

 

Ponto quatro 
�������� Divisão de Recursos Humanos 

 

Voto de pesar a: 

a) Augusto Pereira Gonçalves 

DLB N.º 1051/09  | Presente, pela Senhora Presidente, proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar ao trabalhador Augusto Pereira Gonçalves, 

Assistente Operacional, do mapa de pessoal desta Câmara Municipal, pelo falecimento 

de sua mãe. 

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

manifestar um voto de profundo pesar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

b) Luís da Silva Oliveira 

DLB N.º 1052/09  | Presente, pela Senhora Presidente, proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar ao trabalhador Luís da Silva Oliveira, Técnico 

Superior, do mapa de pessoal desta Câmara Municipal, pelo falecimento de sua sogra. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por  unanimidade  

manifestar um voto de profundo pesar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
��  Comissão Mun ic ipa l  de Toponímia   

 

Toponímia da freguesia de Amor 

DLB N.º 1053/09  | A Comissão Municipal de Toponímia propôs à Câmara Municipal que 

fossem atribuídos os topónimos solicitados pela respectiva Junta de Freguesia (ENT 

07/2667, 26 de Janeiro, e 08/16219, de 14 de Julho) conforme descrição abaixo: 

CASAL NOVO 

Rua da Terra Grande: com início na Rua da Escola e sem fim definido; 

Historial: Denominação proposta, em virtude de assim ser conhecido o lugar desde 

longa data. 

BREJO  

Travessa da Rua do Brejo: com início na Rua do Brejo e sem fim definido. 

Historial: Denominação proposta visto ter o seu início na Rua do Brejo.  

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

as propostas 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 os topónimos acima indicados 

na freguesia de Amor. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

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

Desenvolvimento 

6.1.1. Publicidade (intenção de remoção) 

DLB N.º 1054/09  | No seguimento do pedido de licenciamento de publicidade, foi o local 

de afixação visitado pelos Fiscais Municipais, que constataram que a publicidade 

permanece afixada, sem o licenciamento prévio por este Município. 

Assim, propôs-se que a Câmara deliberasse no sentido de ordenar a intenção 

de remoção, nos termos 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.32026/06  
Manpower Portuguesa, SA  

Dois anúncios luminosos 
monoface; 
Um anúncio luminoso 
perpendicular à face na 
fachada; 

Av. D. João III, Edifício 2000, 
Lj. 1, 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 a mesma está afixada e não se encontra licenciada.  

O não cumprimento dentro do prazo fixado implicará que seja a Câmara a 

promover a remoção da mesma, sendo o infractor responsável pelo pagamento de 

todas as despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4 e 5 do mesmo artigo. 

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

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

Procedimento Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.2. Remoção de publicidade (decisão final) 

DLB N.º 1055/09  | 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 
responsáv
el 

Delib. da 
int. de 
remoção 
(data) 

Data de 
visita ao 
local 

Tipo de 
Publicidade 

Localização 
da Publicidade 

Observ. 

Ent.02/891
6 

Banco BPI, 
S A  

2009/02/0
3 

2008/11/2
8 
(Fiscais 
Municipais
) 

Letreiro biface 
(bandeirola) 

Rua Dr. 
Oliveira 
Salazar, na Vila 
e freguesia de 
Monte Real 

O requerente 
exerceu o 
direito de 
audição, pela 
carta datada 
de 27/02/2009. 
No entanto os 
motivos 
invocados não 
alteraram os 
pressupostos 
da deliberação 
de 2009/02/03. 

Ent. 
04/9623 

Maria 
Helena dos 
Santos 

2009/04/2
8 

2009/03/1
1 
(Fiscais 
Municipais
) 

Diversa 
publicidade 

Av. Dr. 
Francisco Sá 
Carneiro, Lt. 6 
(fracção E), 
freguesia de 
Marrazes 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
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remoção, pelo 
ofício nº 8084 
de 2009/05/11. 

Ent. 
04/17801 

Urbiface – 
Meios 
Publicitários
, Lda. 

2009/04/2
8 

2009/04/1
7 
(Fiscais 
Municipais
) 

Um painel 
publicitário, a 
publicitar o 
estabeleciment
o comercial 
“AKI” 

Junto ao IC2, 
lugar da 
Vagueira, 
freguesia de 
Azoia 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 8067 
de 2009/05/11. 

Ent. 
04/17802 

Salvador 
Caetano – 
IMVT, S. A 

2009/04/2
8 

2009/04/1
7 
(Fiscais 
Municipais
) 

Um painel 
publicitário 
(8mX3m) 

Junto ao IC2, 
lugar da 
Vagueira, 
freguesia de 
Azoia 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 8086 
de 2009/05/11. 

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. 

 

6.1.3. Alargamento de horário de funcionamento. Rat ificação de despacho (ENT. 

09/12088) 

DLB N.º 1056/09  | Presente o requerimento da firma «PERFUMARIA FERREIRA, 

LDA.», com sede no Largo Paio Guterres, n.º 2, Leiria, a solicitar o prolongamento do 

horário de funcionamento, sita na morada supra, nos dias 6, 13, 20 e 27 de Junho, do 

corrente ano, das 19h 30min até às 24 horas, para comemorar o 64.º aniversário do 

estabelecimento, do qual consta o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara de 

2009/06/04, que deferiu o pedido. 

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

despacho de 2009/06/04, do Senhor Vice-Presidente que deferiu, a título excepcional, o 

pedido de alargamento de horário de funcionamento para os dias 6, 13, 20 e 27 de 

Junho do corrente ano, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento Municipal dos 

Horários de Funcionamento em vigor neste Município.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.4. Horário de funcionamento do estabelecimento «A Rocha Restaurante Bar» 

(ENT. 09/1636) 
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DLB N.º 1057/09  | Na reunião de Câmara Municipal do dia 12 de Maio de 2009, foi 

deliberado manifestar a intenção de indeferir o pedido formulado por «A ROCHA 

RESTAURANTE BAR, LDA.», com sede na Rotunda da Rocha, Praia do Pedrógão, 

freguesia de Coimbrão, de alargamento de horário de funcionamento a título 

excepcional do estabelecimento destinado a apoio e equipamento de praia com 

restauração e bebidas, sito na morada supra, para praticar o horário das 6 horas às 6 

horas, todos os dias da semana.  

Foi o proprietário do estabelecimento notificado pelo ofício n.º 8420, de 

2009/05/15, para se pronunciar. Não o tendo feito, foi de novo presente à reunião de 

Câmara Municipal o processo para indeferir o pedido; no entanto, o interessado pode 

praticar o horário de funcionamento das 6 horas às 2 horas, todos os dias da semana, 

beneficiando do alargamento de horário de funcionamento que é concedido, 

anualmente, para a época de verão, conforme deliberação de Câmara de 2009/04/14, 

(Edital n.º 53/2009).  

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

pedido de alargamento do horário de funcionamento, a título excepcional, das 6 horas 

até às 6 horas, todos os dias da semana do estabelecimento destinado a apoio e 

equipamento de praia com restauração e bebidas denominado «A Rocha Restaurante 

Bar, Lda.», conforme motivos expostos na deliberação da reunião de Câmara Municipal 

de 2009/05/12, podendo o interessado, no entanto, praticar o horário de funcionamento 

das 6 horas às 2 horas, todos os dias da semana, devendo para o efeito ser emitido o 

mapa de horário de funcionamento, assim como, beneficiar do alargamento de horário 

de funcionamento que é concedido, anualmente, para a época de verão, conforme 

deliberação de Câmara de 2009/04/14 (Edital n.º 53/2009).  

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

6.2. Análise do assunto relacionado com a Divisão d e Ambiente e Serviços 

Urbanos 

Concurso «Construções na Areia» na Praia do Pedrógã o 

DLB N.º 1058/09 | No âmbito da 52.a Edição do Concurso «Construções da Areia», foi 

solicitado pelo jornal «Diário de Notícias» (ENT 2009/9776) a esta edilidade, um apoio 

para a realização de mais uma edição do supra referido concurso, na Praia do 

Pedrógão no dia 12 de Agosto do presente ano. 

 Considerando que: 

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

única estância balnear do Concelho de Leiria; 

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

público; 



1322 (22) 

CMLeiria/Acta n.º 15, de 2009.06.23 

Im-DA-15-09_A0 

 

— Este movimento tem protagonizado momentos de animação e envolvimento 

social crescentes, junto da população e visitantes daquela localidade. 

Face ao exposto propôs-se que o Município de Leiria cooperasse com o Diário 

de Notícias na realização do concurso, designadamente através da: 

—  Oferta de lanche para 60 crianças; 

—  Oferta de jantar e alojamento para 6 elementos do Diário de Notícias (3 duplos) 

de 11 para 12 de Agosto de 2009; 

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

realização do concurso «Construções na Areia», na Praia do Pedrógão, aprovando a 

proposta acima apresentada. 

Os valores implicados nestas despesas foram objecto das propostas de 

cabimentos n.ºs 2415/2009 e 2416/2009. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 6.3. Análise do assunto relacionado com a Divisão de Parques e Espaços Verdes. 

Gestão de Combustíveis. Anulação de facturas 

DLB N.º 1059/09  | Foram desencadeados os processos de Gestão de Combustíveis ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, no âmbito dos quais houve lugar a 

limpeza de propriedades por parte do Município em substituição dos particulares, tendo 

sido emitidas as respectivas facturas, que não foram recebidas. Por isso, propôs-se a 

respectiva anulação, conforme mapa infra:  

Entrada Entidades Factura Montante (€) Motivos de Anulação 

ADHOC 
2007/29074 

Manuel Caetano 
Aldeia 

100204/2008 €332,20 o terreno limpo foi o 
confinante da propriedade 
de Manuel Caetano Aldeia 

ENTSAC 
2008/28 

Celestino dos 
Santos Joaquim 

100202/2008 €245,80 Verificou-se que Celestino 
dos Santos Joaquim não 
era titular da propriedade no 
ano de 2008 

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

documentos de recebimento mencionados no mapa supra, devido aos motivos 

invocados.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
�������� Divisão da Acção Educat iva Munic ipa l  

 

7.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão da Acção 

Educativa Municipal  
7.1.1. Associação de Pais e Encarregados de Educaçã o da Escola n.º 6 de Leiria. 

Serviço de Refeição. Transferência de verba 
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DLB N.º 1060/09  | Considerando a parceria estabelecida entre esta Câmara e a 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola n.º 6 de Leiria, quanto à 

gestão do Programa de Refeições; 

Considerando o bom funcionamento dos refeitórios da freguesia, garantido por 

aquela Associação, de acordo com requisitos preconizados pela Lei n.º 67/98, de 18 de 

Março; 

Considerando que o refeitório da EB1/JI de Cruz D’ Areia foi alvo recentemente 

de vistorias por parte da Administração Regional de Saúde e da Autoridade de 

Segurança Alimentar e Económica (ASAE); 

Considerando que dessas vistorias resultaram directivas no sentido de se 

efectuarem adaptações prioritárias, face à Lei acima mencionada e aos normativos 

HACCP; 

Considerando a necessidade imediata de proceder à reformulação de 

procedimentos e à substituição de materiais relacionados com matéria-prima não 

alimentar no referido refeitório; 

Considerando que cumpre ao Município assumir os encargos com as 

adaptações/alterações necessárias e que os mesmos importam no valor de €1.933,44. 

Propôs-se a atribuição de um apoio à Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da Escola n.º 6 de Leiria, no valor de €1.933.44. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e das alíneas b) do n.º 1 e b) 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 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  proceder à transferência da 

verba no valor de €1.933,44 (mil novecentos e trinta e três euros e quarenta e quatro 

cêntimos) para Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola n.º 6 de 

Leiria, para fazer face às despesas havidas com a reformulação de procedimentos e 

substituição de materiais relacionados com matéria prima não alimentar no refeitório, 

dando assim cumprimento às directrizes e aos requisitos higio-sanitários preconizados 

no Decreto-Lei n.º 67/98, de 18 de Março. 

O valor implicado nesta proposta de cabimento foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 2516/09, de 18 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.2. Transportes Escolares. Plano para o ano lect ivo 2009/10. Circuitos 

Regulares e Circuitos Especiais. Procedimentos  

DLB N.º 1061/09  | Considerando o disposto na alínea b) do ponto 1.1 A do despacho da 

Senhora Presidente da Câmara, de 4 de Novembro de 2005 (que subdelegou poderes 

no Senhor Vereador Dr. Vitor Manuel Domingues Lourenço «para organizar e gerir os 
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transportes escolares»), relativamente ao Plano para o ano lectivo 2009/2010, foi 

presente a seguinte informação: 

«Anualmente, a Câmara Municipal aprova o Plano de Transportes Escolares 

com base nos dados fornecidos pelos vários estabelecimentos de ensino. Contudo, a 

prática tem-nos mostrado a dificuldade das escolas na apresentação de dados, 

porquanto a legislação das matrículas aponta para datas e prazos distintos da 

legislação dos transportes escolares. 

Os procedimentos correntes no Município de Leiria, em articulação com os 

estabelecimentos de ensino, aguardando a conclusão do processo de matrículas, 

revelam coerência, ajustam-se à realidade, permitem uma maior racionalização de 

meios (integração de vários alunos nos mesmos circuitos, por exemplo), sem prejuízo 

dos alunos e suas famílias, e sem perturbação do início do ano lectivo. 

Assim, para o ano lectivo 2009/2010, e considerando: 

A- a importância de se dar continuidade ao trabalho desenvolvido no município 

(enquadrado pela legislação em vigor, pelo entendimento da Associação Nacional 

de Municípios Portugueses e pelas deliberações desta Câmara Municipal de Leiria 

de 24 de Abril e 2 de Agosto de 2001, exigindo-se que “os alunos respeitem as 

regras normais relativas ao processo de matrícula e seu encaminhamento, não 

sendo abrangidos pelos transportes escolares os alunos que se matriculem 

contrariando essas mesmas normas”; 

B- o Despacho n.º 13170/2009, de 4 de Junho, que estipula: 

1- no ensino básico o pedido de matrícula é apresentado entre o início de Janeiro e o 

dia 20 de Junho (ponto 2.4); 

2- no ensino secundário, o pedido de matrícula pode acontecer até 15 de Julho (ponto 

2.7); 

3- a renovação de matrícula tem lugar em prazo definido pelo agrupamento de escolas 

ou escola não agrupada, não podendo ultrapassar a data limite de 15 de Julho ou o 

3.º dia útil subsequente à definição escolar do aluno (ponto 2.10).  

Propôs-se, à semelhança dos anos anteriores, a adopção de um conjunto de 

procedimentos para agilizar o processo e contribuir para a melhoria dos respectivos 

circuitos, nos termos seguintes: 

1- Os estabelecimentos de ensino, após confirmação dos alunos admitidos, 

comunicarão à Câmara Municipal de Leiria, em mapa próprio, os alunos com 

necessidade de transporte: 

a) circuitos regulares; 

b) circuitos especiais (localidades não abrangidas por transportes públicos e/ou 

transporte de alunos em resultado do reordenamento escolar); 

c) circuitos especiais (alunos com necessidades educativas especiais). 
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2- No processo de constituição de turmas/elaboração de horários, os estabelecimentos 

de ensino deverão assegurar coincidência de horários, relativamente a estes alunos; 

3- Após recepção dos mapas, os serviços de educação organizarão os circuitos e, em 

conjunto com o Sector do Aprovisionamento, desencadeiam os mecanismos 

conducentes à respectiva aquisição de serviços.» 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade  concordar com a 

proposta, determinado o início dos procedimentos para aquisição dos respectivos 

serviços, de acordo com o Código dos Contratos Públicos (aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de Janeiro). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.3. Acção Social Escolar. Auxílios económicos. C ritérios de atribuição  

DLB N.º 1062/09 |  Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, proposta relativa 

aos critérios e procedimentos a efectuar aquando das candidaturas a auxílios 

económicos no âmbito da Acção Social Escolar, do seguinte teor: 

«CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS ECONÓMICOS  

Considerando que, por força do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 

159/99 de 14 de Setembro, compete ao Município garantir o Apoio Sócio - Familiar no 

que se refere ao pré-escolar 1.º ciclo do ensino básico, e que o despacho n.º 

20956/2008 de 11 de Agosto, não veio alterar as competências dos Municípios no 

âmbito da Acção Social Escolar; 

Considerando as metodologias já consolidadas relativas às condições de aplicação das 

medidas de acção social escolar e atribuição de auxílios económicos, e os resultados 

obtidos com a adequação dos apoios à situação sócio-familiar; 

Considerando a necessidade uniformizar critérios e procedimentos a todas as 

candidaturas a apoios sócio-educativos (pré-escolar, 1.º ciclo e bolsas do ensino 

superior),  

Propôs-se a aprovação dos seguintes critérios: 

1 – Para a atribuição de apoios sócio-educativos é obrigatória candidatura em impresso 

próprio com a junção dos documentos listados que se anexam ao presente verbete. 

1.1 - A atribuição de apoios sócio-educativos é definida pelo posicionamento dos alunos 

nos respectivos escalões da Acção Social Escolar de acordo com o rendimento per 

capita familiar; 

2 - O apuramento do rendimento per capita da família é determinado pela soma do 

rendimento bruto de todos os elementos do agregado familiar, deduzindo os encargos 

com as contribuições para a Segurança Social, IRS, habitação e saúde conforme 

previsto no Guião de Análise das candidaturas que segue em anexo,  

Fórmula de cálculo: C = [R – (S + I + H + S) + CP] / 12N 

C - Capitação 
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R – rendimento bruto total do agregado 

S – contribuições pagas à Segurança Social 

I – retenção na fonte de impostos 

H – encargos com habitação até ao valor máximo de 2.200€ 

S – despesas de saúde não reembolsadas até ao valor máximo de 1.500€ 

N – número de elementos do agregado familiar 

CP – Coeficiente Patrimonial 

Na determinação do total de rendimentos dos elementos do agregado familiar, e 

conforme a situação, são tidos em consideração os seguintes rendimentos anuais 

ilíquidos: 

a) rendimentos de trabalho dependente (anexo A modelo 3/IRS) 

b) rendimentos empresariais e profissionais (anexos B e C mod. 3/IRS) 

c) rendimentos de capitais (anexo E mod. 3/IRS) 

d) rendimentos prediais (anexo F mod. 3/IRS) 

e) Rendimentos de mais-valias e outros incrementos patrimoniais (anexo G mod. 

3/IRS) 

f) pensões (anexo A mod. 3/IRS) 

g) pensões compensatórias de perda ou inexistência de rendimentos (RSI, sub. 

desemprego) 

h) rendimentos declarados em sede de IRC (modelo 22 e anexos) 

A determinação do Coeficiente Patrimonial é calculada de acordo com o seguinte 

critério: 

Valor do IMI Coeficiente Patrimonial 

De 0 a 250€ 0 

De 250€ a 1000€ 5 x o valor do IMI 

Mais de 1000€ 10 x o valor do IMI 

3. Sempre que se justifique, serão desenvolvidas diligências complementares para 

apuramento efectivo da situação sócio-económica do agregado familiar, tais como: 

documentos complementares, recolha de informações junto dos parceiros educativos, 

entre outros.  

4 – Durante o correr do ano lectivo, quando se verificar alterações sócio-económicas 

dos agregados familiares, proceder-se-á à reapreciação do processo. 

PRÉ – ESCOLAR - UNIFORMIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS  

Considerando o Protocolo de Colaboração tripartido, celebrado em 28 de Julho de 1998 

entre os Ministérios da Educação, do Trabalho e Solidariedade e a Associação Nacional 

de Municípios Portugueses, que define as condições de participação dos Municípios no 

Programa de Expansão e Desenvolvimento do Pré-escolar; 

Considerando o parecer da ANMP sobre o regime jurídico da Acção Social Escolar – 

Serviço de Refeições, que aponta para a adopção, no Pré-Escolar, de critérios idênticos 

ao 1.º Ciclo e as vantagens em uniformizar de procedimentos para a atribuição de 

escalões níveis de ensino da competência do Município; 
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Propôs-se: 

1 - Para definição dos beneficiários de apoios no âmbito das refeições e 

prolongamentos do pré-escolar, sejam aplicados os critérios e escalões idênticos aos 

definidos para o 1.º ciclo, de acordo com o seguinte quadro: 

Comparticipação Familiar   

Escalões Refeição 

 

Prolongamentos 

(valor mensal) 

A 0 18€ 

B 50% (do valor definido 

anualmente por despacho) 

37,50€ 

 

C 

100% (do valor definido 

anualmente por despacho) 

 

60€ 

2 - Para a definição da comparticipação do Município nas refeições e prolongamentos 

do Pré-escolar, serão aplicados os procedimentos e critérios já aplicados no 1.º ciclo, 

a saber: 

— Refeições: comparticipação da diferença entre o valor de custo da refeição 

e o valor da comparticipação familiar em cada escalão. 

— Prolongamento de horário, comparticipação em função das despesas e 

encargos apresentados no início do ano lectivo». 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e nos termos das disposições 

conjugadas da alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e 

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

unanimidade aprovar os procedimentos e critérios constantes da informação acima 

referida, para o ano lectivo de 2009/2010 e seguintes, salvo verificando-se alterações 

aos procedimentos através de diploma legal. 

Mais deliberou que, para os anos lectivos seguintes, a calendarização do 

processo de candidaturas seja efectuado pelo respectivo departamento municipal, 

assegurando-se que esteja concluído no início das actividades. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.4. Regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos 

públicos da educação pré-escolar e dos ensinos bási co e secundário. 

Representantes do Município no «Conselho Geral» 

DLB N.º 1063/09  | Presente uma proposta do Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço do 

seguinte teor: 

«O Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, aprovou o regime de autonomia, 

administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos 

ensinos básico e secundário. 

Considerando que o conselho geral é o órgão de direcção estratégica 

responsável pela definição das linhas orientadoras da actividade da escola que 
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assegura a participação e representação da comunidade educativa (pessoal docente e 

não docente, pais e encarregados de educação, alunos, município e comunidade local: 

instituições, organizações e actividades de carácter económico, social, cultural e 

científico); 

Considerando que os representantes do município são designados pela câmara 

municipal, podendo esta delegar tal competência nas juntas de freguesia (n.º 3 do artigo 

14.º do Decreto-Lei n.º 75/2008); 

Proponho que a representação do Município no Conselho Geral , em cada 

agrupamento de escolas ou escola não agrupada, se mantenha conforme deliberação 

de 3 de Junho de 2009, abaixo transcrita: 

REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO - CONSELHO GERAL TRANSITÓRIO 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS REPRESENTANTES 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. DINIS - CML – Vereador António Ferreira 
- Presidente da Junta de Freguesia de Leiria 
- Presidente da Junta de Freguesia de Barosa 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
CARANGUEJEIRA 

- CML – Chefe de Divisão Emília Francisco 
- Presidente da Junta de Freguesia de Caranguejeira 
- Presidente da Junta de Freguesia de Santa Eufémia 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
COLMEIAS 

- CML – Técnico Superior de Educação Sofia Pereira 
- Presidente da Junta de Freguesia de Colmeias 
- Presidente da Junta de Freguesia de Bidoeira de Cima 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
MACEIRA 

- CML  – Técnico Superior de Educação Célia Rodrigues 
- Freguesia de Maceira (2 representantes) 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
MARRAZES 

- CML – Técnico Superior de Educação Sérgio Ferreira 
- Presidente da Junta de Freguesia de Marrazes 
- Presidente da Junta de Freguesia de Amor 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 
CORREIA MATEUS 

- CML  – Vereador Raul Castro 
- Presidente da Junta de Freguesia de Pousos 
- Presidente da Junta de Freguesia de Arrabal 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS E 
JARDINS DA SERRA 

- CML -  – Técnico Superior de Educação Isabel Quintal 
- Pres. da Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra 
- Presidente da Junta de Freguesia de Chaínça 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 
SARAIVA 

- CML  – Técnico Superior de Desporto Catarina Rafael 
- Presidente da Junta de Freguesia de Barreira 
- Presidente da Junta de Freguesia de Parceiros 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA 
SANTA ISABEL - CARREIRA 

- CML  – Técnico Superior de Educação Paulo Felício 
- Presidente da Junta de Freguesia de Carreira 
- Presidente da Junta de Freguesia de Souto da 
Carpalhosa 

 

ESCOLAS NÃO AGRUPADAS  REPRESENTANTES 

ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO 

RODRIGUES LOBO 

- CML – Vereadora Lucinda Caleira 

- Presidente da Junta de Freguesia de Azoia 

- Presidente da Junta de Freguesia de Boa Vista 

ESCOLA SECUNDÁRIA DOMINGOS 

SEQUEIRA 

- CML – Vereador Vitor Lourenço 

- Presidente da Junta de Freguesia de Cortes 

- Presidente da Junta de Freguesia de Monte Real 

ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES 

VIEIRA 

- CML – Vereador Carlos Martins 

- Presidente da Junta de Freguesia de Ortigosa 

- Presidente da Junta de Freguesia de Regueira de Pontes 
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Contudo, se a representação do Município prevista no Regulamento Interno dos 

Agrupamentos ou Escolas Secundárias for distinta do previsto no diploma legal (o citado 

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril) a representação acontecerá da seguinte forma: 

1- um elemento - Representante da Câmara Municipal de Leiria (Vereador ou 

técnico); 

2- dois elementos – um Representante da Câmara Municipal de Leiria (Vereador 

ou técnico) e o Presidente da Junta Freguesia onde está localizada a Sede do 

Agrupamento ou Escola Secundária; 

No caso de haver redução do número de representantes e não se verificar a 

situação descrita em 2, para além do elemento da CML, a Câmara será representada 

ainda pelo Presidente da Junta de Freguesia com maior número de alunos naquele 

estabelecimento de ensino». 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e ao abrigo das disposições 

conjugadas do n.º 3 do artigo 14.º e do n.º 1 e da alínea e) do n.º 2 do artigo 60.º do 

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, deliberou por  unanimidade  concordar com a 

proposta apresentada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
��������  Departamento de Cul tura,  Desporto  e  Juventude  

 

8.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a área da Cultura 

8.1.1. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva 

DLB N.º 1064/09  | Presente o pedido da Associação de Solidariedade Social dos 

Professores – Delegação Distrital de Leiria, para cedência gratuita das instalações do 

Teatro José Lúcio da Silva no dia 27 de Novembro, para realização de um espectáculo 

pela Banda Sinfónica da PSP - Polícia de Segurança Publica. 

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

a cedência gratuita do Teatro José Lúcio da Silva à Associação de Solidariedade Social 

dos Professores – Delegação Distrital de Leiria para o espectáculo no dia 27 de 

Novembro, nos termos das Normas de Funcionamento em vigor. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.2. Apoio ao Rancho Folclórico «As Tecedeiras». Transportes 

DLB N.º 1065/09  | Presente a carta do Rancho Folclórico «As Tecedeiras» 

(ENT.09/10946) em que é solicitado um apoio financeiro para a sua deslocação à Suíça 

no âmbito de um Festival organizado pelo Rancho Folclórico da Gruyére, nos dias 27 e 

28 de Junho de 2009, acompanhada de fotocópia do orçamento referente ao transporte. 
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Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância destas 

deslocações para a divulgação da Região de Leiria e para aquisição de novos 

conhecimentos e ao superior interesse municipal que envolve, propôs-se que fosse 

atribuído ao Rancho Folclórico «As Tecedeiras» um apoio no valor de €1.300,00 para 

custear o valor correspondente a 1/3 do aluguer do autocarro, entregue contra 

apresentação de documentos de despesa, utilizando para isso a verba prevista no 

Plano na Rubrica 12/040701-A-251 – Apoio a Organismos Promotores de Cultura – 

Ranchos Folclóricos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea e) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea a) 

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

unanimidade  atribuir ao Rancho Folclórico «As Tecedeiras» um apoio no valor de 

€1.300,00 (mil e trezentos euros) para custear o valor correspondente a 1/3 do aluguer 

do autocarro, condicionado à apresentação de documento da despesa. 

O apoio a atribuir ao Rancho Folclórico «As Tecedeiras» está em conformidade 

com o Plano de Actividades para 2009, na Rubrica 12/040701-A-251 – Apoio a 

Organismos Promotores de Cultura – Ranchos Folclóricos e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 2511/09, de 18 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.3. Apoio ao Rancho Folclórico de Maceira. Trans portes 

DLB N.º 1066/09  | Presente a carta do Rancho Folclórico de Maceira (ENT.09/9436) em 

que é solicitado um apoio financeiro para o aluguer de um autocarro para uma 

deslocação a Matosinhos, acompanhada de fotocópia da factura referente ao 

transporte. 

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância destas 

deslocações para a divulgação da Região de Leiria e para aquisição de novos 

conhecimentos e ao interesse municipal que envolve, propôs-se que fosse atribuído ao 

Rancho Folclórico de Maceira um apoio no valor de €575,00 para custear o aluguer do 

autocarro, entregue contra apresentação de fotocópia de documentos da despesa e 

documento referente ao Orçamento do Rancho para 2009 (já solicitado anteriormente), 

utilizando para isso a verba prevista no Plano na Rubrica 12/040701-A-251 – Apoio a 

Organismos Promotores de Cultura – Ranchos Folclóricos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea e) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea a) 

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

unanimidade  atribuir ao Rancho Folclórico de Maceira um apoio no valor de €575,00 

(quinhentos e setenta e cinco euros) para custear o aluguer do autocarro, condicionado 
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à apresentação de documento da despesa e documento referente ao Orçamento do 

Rancho para 2009 (já solicitado anteriormente). 

O apoio a atribuir ao Rancho Folclórico Rosas da Primavera está em 

conformidade com o Plano de Actividades para 2009, na Rubrica 12/040701-A-251 – 

Apoio a Organismos Promotores de Cultura – Ranchos Folclóricos e foi objecto da 

proposta de cabimento n.º 2512/09, de 18 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.4. Apoio ao Rancho Folclórico Rosas da Primaver a. Transportes 

DLB N.º 1067/09  | Presente a carta do Rancho Folclórico Rosas da Primavera, de Vale 

do Horto, Azoia (ENT.09/2524) em que é solicitado um apoio financeiro para a 

deslocação a Rives, Grenoble, em França no âmbito de um Festival de Folclore daquela 

localidade, representando Portugal e a Alta Estremadura, entre 20 e 23 de Março de 

2009, acompanhada de fotocópia do orçamento referente ao transporte. 

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância destas 

deslocações para a divulgação da Região de Leiria e ao superior interesse municipal 

que envolve, propôs-se que fosse atribuído ao Rancho Folclórico Rosas da Primavera 

um apoio no valor de €1.616,00 para custear o valor correspondente a 1/3 do aluguer do 

autocarro, entregue contra apresentação de documentos de despesa, utilizando para 

isso a verba prevista no Plano na Rubrica 12/040701-A-251 – Apoio a Organismos 

Promotores de Cultura – Ranchos Folclóricos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea e) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea a) 

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

unanimidade  atribuir ao Rancho Folclórico Rosas da Primavera um apoio no valor de 

€1.616,00 (mil seiscentos e dezasseis euros) para custear o valor correspondente a 1/3 

do aluguer do autocarro, condicionado à apresentação de documento da despesa. 

O apoio a atribuir ao Rancho Folclórico Rosas da Primavera está em 

conformidade com o Plano de Actividades para 2009, na Rubrica 12/040701-A-251 – 

Apoio a Organismos Promotores de Cultura – Ranchos Folclóricos e foi objecto da 

proposta de cabimento n.º 2513/09, de 18 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.5. Apoio ao Rancho Folclórico Etnográfico de So uto da Carpalhosa. Gravação 

de CD 

DLB N.º 1068/09  | Presente a carta do Rancho Folclórico Etnográfico de Souto da 

Carpalhosa (ENT.09/9955) em que é solicitado um apoio financeiro para a gravação de 

um CD do grupo, que terá como conteúdo 12 músicas e servirá para assinalar a 

comemoração do 34.º aniversário do grupo. 
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Atendendo ao valor dos Ranchos Folclóricos no panorama cultural das regiões e 

da importância da preservação da música tradicional e do património etnográfico e ao 

superior interesse municipal que iniciativas deste género envolvem, propôs-se a 

atribuição ao Rancho Folclórico Etnográfico de Souto da Carpalhosa um apoio no valor 

de €500,00, utilizando para isso a verba prevista no Plano na Rubrica 12/040701-A-251 

– Apoio a Organismos Promotores de Cultura – Ranchos Folclóricos, ficando o Grupo 

obrigado a entregar ao Município 100 exemplares do CD.  

No entanto, este valor só será entregue contra a apresentação dos documentos 

de planeamento e contas em falta, nomeadamente Relatório de Actividades e Contas 

anuais de 2008 e Plano e Orçamento referentes a 2009, todos devidamente aprovados 

e assinados. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea e) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea a) 

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

unanimidade  atribuir ao Rancho Folclórico Etnográfico de Souto da Carpalhosa um 

apoio no valor de €500,00 (quinhentos euros) para fazer face às despesas previstas 

com a gravação do CD comemorativo do seu 34.º aniversário, sendo que a entrega 

deste valor ficará condicionada à prévia apresentação de fotocópias dos documentos de 

planeamento e contas, nomeadamente, Relatório de Actividades e Contas anuais de 

2008 e Plano e Orçamento referentes a 2009, todos devidamente aprovados e 

assinados, além da obrigatoriedade da entrega de 100 exemplares do CD. 

O apoio a atribuir ao Rancho Folclórico Etnográfico de Souto da Carpalhosa está 

em conformidade com o Plano de Actividades para 2009, na Rubrica 12/040701-A-251 

– Apoio a Organismos Promotores de Cultura – Ranchos Folclóricos e foi objecto da 

proposta de cabimento n.º 2515 de 18 de Junho de 2009. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.6. Apoio ao TASE – Teatro de Animação de Santa Eufémia 

DLB N.º 1069/09  | Presente a carta do TASE – Teatro de Animação de Santa Eufémia 

(ENT.09/9702) em que é solicitado apoio financeiro para a concretização do Plano de 

Actividades também enviado, nomeadamente a continuação da «Oficina de Teatro», um 

projecto de formação para crianças que assenta essencialmente na Expressão Musical, 

Corporal e Dramatização frequentadas por 30 crianças dos 6 aos 16 anos.  

O TASE é um grupo de teatro já com alguns anos de existência, que tem 

evidenciado um crescimento qualitativo e quantitativo nas suas acções culturais, para 

além de movimentar os seus elementos no sentido de assistirem aos espectáculos 

promovidos no Teatro Miguel Franco. 

Atendendo ao valor de associações deste tipo que, para além de movimentarem 

as forças culturais das freguesias, especialmente as camadas juvenis, auxiliam a 
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criação de novos públicos e a divulgação das artes de palco, constituindo por isso, um 

elevado interesse municipal, propôs-se que se atribuísse ao TASE – Teatro de 

Animação de Santa Eufémia, um apoio no valor de €1.000,00 para as actividades de 

2009, entregues contra a apresentação de documentos de despesa, utilizando para isso 

a verba prevista no Plano para 2009, na Rubrica 12/040701–A–248–Apoio a 

organismos promotores de cultura – Grupos de Teatro.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea e) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea a) 

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

unanimidade  atribuir ao TASE – Teatro de Animação de Santa Eufémia um apoio no 

valor de €1.000,00 (mil euros) para fazer face às despesas previstas com a 

continuidade que se pretende dar às várias actividades referidas e que estão previstas 

no seu Plano de Actividades para 2009, sendo que o mesmo ficará condicionado à 

apresentação de fotocópias de documentos de despesas. 

O apoio a atribuir ao TASE – Teatro de Animação de Santa Eufémia está em 

conformidade com o Plano de Actividades para 2009, na Rubrica 12/040701–A–248–

Apoio a organismos promotores de cultura – Grupos de Teatro e foi objecto da proposta 

de cabimento n.º 2510/09, de 18 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.7. Valorização e requalificação do Núcleo do Ca stelo de Leiria 

DLB N.º 1070/09  | Presente, para conhecimento e aprovação, o Projecto de Valorização 

e Requalificação do Núcleo do Castelo de Leiria, cujo objectivo primordial é recuperar e 

valorizar o património cultural, incluindo a refuncionalização do património edificado em 

desuso, reforçando a atractividade da Cidade de Leiria através da valorização de 

espaços de excelência urbana. 

Este projecto encontra-se incluído no Programa de Acção Local para a 

Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria (PALOR), com a denominação «DC 

2 – Valorização e Requalificação do Núcleo do Castelo de Leiria», tendo a candidatura 

sido aprovada ao Instrumento de Política «Parcerias para a Regeneração Urbana», 

inscrito no Eixo 2 – Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas Urbanos, no âmbito 

do Mais Centro - Programa Operacional Regional do Centro. 

O projecto foi desenvolvido pela equipa da Oficina de Arqueologia, da Divisão de 

Museus e Património do Município de Leiria, e corresponde a um projecto plurianual de 

valorização e investigação arqueológica do monumento, tendo sido elaborado segundo 

os procedimentos do Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos (PNTA). Compreende 

diversos objectivos específicos, enquadráveis pelo Regulamento de Trabalhos 

Arqueológicos, que estabelece as normas a observar na realização dos trabalhos que 

visam, como é o presente caso, a detecção, o estudo, a salvaguarda e valorização de 
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bens do património arqueológico, usando métodos e técnicas próprios da arqueologia, 

nomeadamente acções de registo, levantamentos, estudos de espólios de trabalhos 

antigos guardados em depósito, sondagens e escavações arqueológicas, eventuais 

acções de conservação e valorização do sítio arqueológico.  

Considera-se imprescindível para a realização do presente projecto de 

valorização, a conjugação de esforços de especialistas de diferentes áreas, tendo-se 

por este motivo, constituído uma equipa técnica pluridisciplinar e reunido uma alargada 

comissão científica, de modo a potenciar uma investigação, centrada no estudo 

diacrónico da ocupação humana do espaço onde se fundou o Castelo de Leiria, que 

seja efectivamente interdisciplinar. Esta Comissão Científica conta com o contributo de 

investigadores de renome das áreas da Arqueologia, Antropologia, Conservação e 

Restauro e História, nomeadamente História Local. Os investigadores convidados 

encontram-se ligados a instituições de reconhecida relevância nestes domínios.  

Parte-se do pressuposto que qualquer projecto de intervenção com vista a 

requalificar o Castelo de Leiria deve ser antecedido de um estudo efectivamente 

exaustivo, de investigação interdisciplinar e de diagnóstico muito aprofundado, uma vez 

que se trata de um bem cultural de valor inestimável, onde sobre qualquer intervenção 

recaem responsabilidades acrescidas. A sua preservação é um dever, bem como o é o 

seu legado às gerações futuras. O Projecto de Valorização que se apresenta visa 

fundamentalmente a realização deste estudo conjugado, pretendendo-se que venha a 

alicerçar cientificamente futuras propostas de intervenção no monumento. 

Assim, as acções previstas, de pesquisa documental, investigação arqueológica, 

salvaguarda do património, valorização do monumento e divulgação dos trabalhos, são 

equacionadas, de modo a que contribuam para a valorização e preservação do 

património, para o desenvolvimento sustentado da cidade e da região de Leiria e 

promoção do seu turismo cultural, e para o incremento da identidade comunitária dos 

Leirienses. 

Considera-se que o presente projecto de valorização, apresentado ao Plano 

Nacional de Trabalhos Arqueológicos, e elaborado em estreita colaboração com o 

IGESPAR, IP - Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, e com 

a DRCC – Direcção Regional de Cultura do Centro,  cumpre o programa previamente 

definido pelo Município de Leiria, pelo que se propôs a aprovação do Projecto de 

Valorização e Requalificação do Castelo de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e no uso da competência que lhe é 

conferida pelas alíneas q) do n.º 1 e m) do n.º 2, ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade aprovar o projecto de Valorização e 

Requalificação do Núcleo do Castelo de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 



1335 (35) 

CMLeiria/Acta n.º 15, de 2009.06.23 

Im-DA-15-09_A0 

 

8.1.8. Criação de loja e venda ao público de produt os no Agromuseu Municipal 

Dona Julinha 

DLB N.º 1071/09  | O Agromuseu Municipal Dona Julinha será inaugurado no próximo 

dia 27 de Junho do corrente ano e pretende-se que o Museu esteja dotado de uma loja 

para venda de produtos.  

Considerando que um dos objectivos principais do Museu é salvaguardar e 

promover o património local, os artigos para venda na loja são essencialmente produtos 

artesanais tradicionais, com relevância no Concelho de Leiria e Região da Alta 

Estremadura. A loja irá ainda comercializar publicações do Agromuseu: trata-se de um 

Catálogo/Roteiro que contém uma compilação de textos de vários autores sobre a 

história, memórias e o projecto museológico da antiga Casa Agrícola Pereira Alves de 

Matos Carreira, actual Agromuseu Municipal Dona Julinha. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 2 e da alínea j) do n.º 1 ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, deliberou por unanimidade  abrir uma loja do Agromuseu Municipal 

Dona Julinha, na Ortigosa, para vender artigos artesanais tradicionais. 

Mais deliberou  fixar os preços dos artigos referidos de acordo com a tabela que 

se segue: 

PREÇO IVA PVP DESCRIÇÃO 

  20%   

Cestaria em bracejo       

Côfo pequeno redondo com trança 4,67 0,93 5,60 

Côfo pequeno redondo sem trança 3,50 0,70 4,20 

Cofito pequeno com bordado 2,33 0,47 2,80 

Capacho para chão com bordado 5,83 1,17 7,00 

Capachinho redondo com pega 4,67 0,93 5,60 

Capachinho redondo sem pega 3,50 0,70 4,20 

Capachinho oval 3,50 0,70 4,20 

Chapéu médio 4,67 0,93 5,60 

Chapéu pequeno 3,50 0,70 4,20 

Trapologia       

Rodilha média 7,00 1,40 8,40 

Rodilha miniatura 2,33 0,47 2,80 

Saca de retalhos pequena 4,67 0,93 5,60 

Alforge pequeno 4,67 0,93 5,60 

Algibeira pequena 7,00 1,40 8,40 

Boneca de meia simples 11,67 2,33 14,00 

Olaria       

Par de galhetas verde pequena com tampa 4,87 0,97 5,84 

Alguidar vidrado verde miniatura 0,83 0,17 1,00 

Alguidar vidrado verde e amarelo miniatura 0,83 0,17 1,00 
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Alguidar vidrado verde 15 cm ø 1,08 0,22 1,30 

Alguidar vidrado verde e amarelo 15 cm ø 1,08 0,22 1,30 

Jarrinho vidrado verde 7,5 dl 4,17 0,83 5,00 

Jarrinho vidrado verde e amarelo 7,5 dl 4,17 0,83 5,00 

Caneca vidrado verde e amarelo 0,87 0,17 1,04 

Mealheiro vidrado verde pequeno 1,75 0,35 2,10 

Mealheiro vidrado verde e amarelo pequeno 1,75 0,35 2,10 

Mealheiro de barro pequeno 0,83 0,17 1,00 

Quartita miniatura  0,83 0,17 1,00 

Barril miniatura 15 cm 1,08 0,22 1,30 

Barril miniatura 11 cm 0,83 0,17 1,00 

Cântaro “chicolateira” 1,08 0,22 1,30 

Latoaria       

Candeia de azeite em folha 11,67 2,33 14,00 

Almotolia de azeite de ½ l 11,67 2,33 14,00 

    IVA A 5%   

Catálogo/Roteiro “Agromuseu Municipal Dona Julinha” 6,81 0,34 7,15 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.9. Apoio à SAMP para realização do «Pinhal das Artes» 

DLB N.º 1072/09 |  A SAMP – Sociedade Artística Musical dos Pousos solicitou apoio 

financeiro para a realização da 3.ª edição do Pinhal das Artes entre 3 e 5 de Julho de 

2009, e nesta sequência informa-se o seguinte: 

O Pinhal das Artes consiste numa feira de artes ao ar livre para bebés e crianças 

até aos 5 anos. Decorre normalmente no Pinhal de Leiria e conta com dezenas de 

espectáculos, ateliers e várias acções de sensibilização para as artes, ecologia e 

actividades ao ar livre. 

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a qualidade dos eventos por si 

realizados, nomeadamente no que concerne ao trabalho desenvolvido com bebés e 

crianças, sendo por isso de elevado interesse municipal, propôs-se que fosse atribuído 

à SAMP – Sociedade Artística Musical dos Pousos um apoio no valor de €2.160,00, 

para custear o aluguer e montagem de 2 stands para alimentação, contra a 

apresentação de documentos da despesa, bem como fotocópias do Relatório e Contas 

referentes a 2008 e Plano de Actividades e Orçamento de 2009 e listagem de alunos, 

todos devidamente aprovados e assinados. Será utilizado para o efeito a verba prevista 

no Plano na Rubrica 12/040701-A-255 – Apoio a Organismos Promotores de Cultura – 

Outros Apoios. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea e) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea a) 
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do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  

unanimidade  atribuir à SAMP – Sociedade Artística Musical dos Pousos um apoio no 

valor de €2.160,00 (dois mil cento e sessenta euros), para custear o aluguer e 

montagem de 2 stands para alimentação, sendo que o mesmo ficará condicionado à 

apresentação de documentos da despesa, bem como fotocópias do Relatório e Contas 

referentes a 2008 e Plano de Actividades e Orçamento de 2009 e listagem de alunos, 

todos devidamente aprovados e assinados 

O apoio a atribuir à SAMP – Sociedade Artística Musical dos Pousos está em 

conformidade com o Plano de Actividades para 2009, na Rubrica 12/040701-A-255 – 

Apoio a Organismos Promotores de Cultura –Outros Apoios e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 2506/09, de 17 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão do Desporto e 

Juventude 

8.2.1. Apoio à Associação de Solidariedade Académic o de Leiria para a realização 

do «XV Torneio Andebol de Praia» 

DLB N.º 1073/09  | Presente a carta da Associação de Solidariedade Académico de 

Leiria (ENT. 09/12359, de 3 de Junho), a solicitar apoio para a organização do evento 

em epígrafe, a ter lugar de 2 a 5 de Julho de 2009, na Praia do Pedrógão. 

Considerando que este evento faz parte do Circuito Nacional Oficial do Andebol 

de Praia; 

Considerando o sucesso que o mesmo assume no conjunto dos torneios 

realizados em todo o país, sendo o maior e mais participado; 

Considerando a necessidade em continuar a dinamizar, social e 

economicamente, o Pedrógão, conferindo-lhe vida e irreverência; 

Considerando a relevância em promover actividades de índole desportiva, 

extensiva a todas as camadas etárias e sociais, dando, assim, ao verificado nos últimos 

anos e motivando a comunidade em geral a frequentar o Parque de Campismo e a 

Praia do Pedrógão; 

Para fazer face a despesas com o «XV Torneio de Andebol de Praia» e à 

semelhança dos anos anteriores, propôs-se a atribuição dos seguintes apoios: 

—  Apoio financeiro no valor de €2.000,00 para fazer face a despesas com a promoção 

do torneio e alimentação dos participantes; 

—  Cedência de material e transporte de três campos de Andebol de Praia (iluminação, 

bancadas e 3 pares de balizas com redes), 6 postes para bandeiras e 16 postes de 

apoio às divisórias dos campos e estrados. 

A Câmara depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 1, do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2, do artigo 21.º, ambas da Lei 
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n.º 159/99 de 14 de Setembro, e da alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99 

de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  atribuir à Associação de Solidariedade 

Académico de Leiria o referido subsídio no valor total de €2.000,00 (dois mil euros), 

bem como o restante apoio logístico supracitado. 

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

para 2009, CAE 12/040701 (2009-A-257 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi 

objecto da proposta de cabimento n.º 2504/09, de 17 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2.2. Programa de Apoio ao Associativismo Desporti vo/Época Desportiva 

2008/2009. Rectificação da deliberação n.º 193/09, da Acta n.º 4, da reunião de 3 de 

Fevereiro 

DLB N.º 1074/09  | O texto da deliberação n.º 193/09, de 3 de Fevereiro continha uma 

imprecisão, que importa rectificar. 

Assim, onde se lê: « Lis Tiger Club… €5.409,00» deverá ler-se: « Lis Tiger 

Club… €6.205,69». 

Tendo em conta que ficou por cabimentar um valor de €796,69 na Actividade 

Regular, foi necessário proceder à emissão de uma proposta de cabimento adicional à 

proposta de cabimento inicial n.º 582/09, com o n.º 2417/09, de 9 de Junho. 

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

com a aludida rectificação da deliberação n.º 193/09, constante da acta n.º 4, de 3 de 

Fevereiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
��������  Gabinete de Apoio à Vereadora Eng.ª  Isabel  Gonçalve s  

 

Proposta de Regulamento de Operações Urbanísticas d o Município de Leiria 

DLB N.º 1075/09  | Presente a proposta de Regulamento de Operações Urbanísticas do 

Município de Leiria, apenso à presente acta (ANEXO C) 

A Câmara, depois de analisar a proposta de Regulamento de Operações 

Urbanísticas do Município de Leiria, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 5 e da 

alínea a) do n.º 7 ambos do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugado com o 

disposto no n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado 

pela Lei n.º 13/2000, de 20 de Julho, pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, 

pelas Leis n.os 15/2002, de 22 de Fevereiro, e 4-A/2003, de 19 de Fevereiro, pelo 

Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de Agosto, e pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, 
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deliberou por unanimidade  aprovar a proposta nas matérias da sua competência e 

solicitar à Assembleia Municipal que: 

a) proceda à revogação dos artigos 1.º a 134.º, com excepção das alíneas d) a f) do n.º 

1 do artigo 2.º, e dos artigos 174.º a 177.º todos do Regulamento Municipal de 

Operações Urbanísticas e respectivas Taxas e Compensações, publicado na II Série do 

Diário da República, n.º 277, de 25 de Novembro de 2004, com efeitos à data de 

entrada em vigor do presente Regulamento de Operações Urbanísticas do Município de 

Leiria; 

b) aprove a presente proposta de Regulamento de Operações Urbanísticas do 

Município de Leiria em tudo quanto esteja estatuído nos Capítulos “IV – Execução das 

Obras de Edificação e de Urbanização” (artigos 40.º a 91.º), “V – Tutela da Legalidade 

Urbanística” (artigos 92.º a 97.º) e “VI – Fiscalização” (artigos 98.º a 101.º) e caiba no 

âmbito da sua competência em matéria regulamentar prevista na alínea a) do n.º 2 do 

artigo 53.º da Lei n.º 169/99; 

c) aprove a integração no Regulamento para a Cobrança de Taxas em vigor no 

Concelho de Leiria das normas dos artigos 2.º, n.º 1, alíneas d) a f) e 135.º a 173.º do 

Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas e respectivas Taxas e 

Compensações, publicado na II Série do Diário da República, n.º 277, de 25 de 

Novembro de 2004, a partir da data de entrada em vigor do presente Regulamento de 

Operações Urbanísticas do Município de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

 

Ponto dez 
��������  Gabinete de Apoio ao Vereador Eng. º  Fernando Carva l ho  

 

Concurso Público Internacional para concepção, fina nciamento, construção e 

exploração de uma Unidade Comercial de Dimensão Rel evante, mediante a 

alienação de parcelas de terreno, em regime de dire ito de superfície, pelo 

Município de Leiria a entidade adjudicatária 

DLB N.º 0000/09  | Presente o processo de concurso referido em epígrafe, 

acompanhado da informação jurídica n.º 126/2009, cujo teor se transcreve: 

«(…) 

Foi solicitado à Divisão Jurídica que se pronunciasse quanto ao conteúdo da resposta 

enviada pela sociedade “Chamartin Projectos, S.A”, em 28 de Maio de 2009, em sede de 

audiência dos interessados, após a notificação da intenção da Câmara Municipal de lhe 

adjudicar o objecto do concurso, a decorrer no âmbito do Processo T – 15/2007 - concurso 

público internacional para concepção, financiamento, construção e exploração de uma unidade 

comercial de dimensão relevante, mediante a alienação de parcelas de terrenos, em regime de 

direito de superfície, bem como  sobre as consequências decorrentes do teor da mesma. 
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II – DOS FACTOS  

A economia do presente parecer impõe que se indiquem alguns dos elementos 

integrantes do procedimento concursal em análise. 

Assim: 

Por deliberação de Câmara Municipal datada de 4 de Janeiro de 2007, foi determinada a 

abertura do concurso público internacional para “concepção, financiamento, construção e 

exploração de uma unidade comercial de dimensão relevante, mediante a alienação de parcelas 

de terreno, em regime de direito de superfície”. 

Aprovados o Programa de Concurso e o Caderno de Encargos, foi o correspondente 

anúncio de abertura publicitado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 66, de 3 de Abril de 2007, e 

em dois jornais, um de distribuição local e outro de relevância nacional. 

A este concurso, regulado subsidiariamente pelo Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, 

apresentaram-se três concorrentes, cujas propostas foram admitidas, conforme consta da Acta 

do Acto Público realizado em 11 de Julho de 2007. 

A Câmara Municipal, em sua reunião datada de 1 de Abril de 2008, deliberou manifestar 

a sua intenção de adjudicar a “concepção, financiamento, construção e exploração de uma 

unidade comercial de dimensão relevante, mediante a alienação de parcelas de terreno, em 

regime de direito de superfície” ao agrupamento constituído pelas sociedades “Multi 

Development Portugal – Promotora Imobiliária, S.A” e “Lena Engenharia e Construções, S.A.”, e 

notificar todos os concorrentes para exercerem o seu direito de audiência. 

Esgotada esta fase procedimental, a Câmara Municipal deliberou, em 11 de Junho de 

2008, proceder à adjudicação, conforme intenção por si anteriormente manifestada.  

Em 15 de Julho de 2008, a concorrente “Chamartin Projectos, SGPS, S.A” interpôs uma 

providência cautelar, visando a suspensão de eficácia da deliberação da Câmara Municipal de 

11 de Junho de 2008, atrás referida, cuja decisão foi, em 1.ª instância, favorável ao Município de 

Leiria. 

Mais interpôs acção administrativa especial da dita deliberação, a qual não foi, até à 

presente data, objecto de decisão. 

Em 30 de Dezembro de 2008, o agrupamento constituído pelas sociedades “Multi 

Development Portugal – Promotora Imobiliária, S.A” e “Lena Engenharia e Construções, S.A.” 

solicitou a imediata libertação da caução prestada como bid bond, fundamentando a sua 

pretensão. 

Sobre o pedido formulado recaiu a informação jurídica n.º 31/2009, bem como as 

deliberações camarárias de 20 de Janeiro de 2009 e de 28 de Abril de 2009. 

Em 28 de Abril de 2009, a Câmara Municipal decidiu, ainda, manifestar a intenção de 

adjudicar o objecto do concurso à concorrente “Chamartin Projectos, SGPS, S.A.”. 

Em 29 de Maio de 2009 a concorrente “Chamartin Projectos, SGPS, S.A.” veio 

pronunciar-se, manifestando o seu desinteresse em manter a proposta por si apresentada, com 

fundamento na inexistência de acto revogatório da deliberação de adjudicação do objecto do 

concurso ao concorrente ordenado em 1.º lugar e no facto do prazo da validade das propostas 

ter atingido o seu termo. 

Face à factualidade exposta, passamos à aplicação do Direito. 

III - DO DIREITO APLICÁVEL 
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Impende sobre o Município de Leiria um dever legal de adjudicação, sempre que existam 

propostas que satisfaçam formal e materialmente os requisitos legais e as normas por que se 

rege o concurso, com especial realce para as do programa do concurso e as do caderno de 

encargos. Todavia, em cada momento decisório, a natural expressão que o concurso público em 

apreço assume, devido à extensa área objecto de intervenção, ao volume das obras que envolve 

e à transformação urbanística de uma zona nobre da cidade de Leiria, continua a requerer 

especial rigor, com vista à total satisfação do interesse público municipal. É o que decorre não só 

dos princípios gerais de Direito, mas igualmente do preceituado nos pontos 18. e 19. do 

Programa do Concurso. 

Nesta sede, à Câmara Municipal cumpre apreciar a resposta dada pela concorrente 

“Chamartin Projectos, SGPS, S.A.”, onde esta manifesta o seu desinteresse em manter a 

proposta por si apresentada, com os fundamentos seguintes: a inexistência de acto revogatório 

da deliberação de adjudicação do objecto do concurso ao concorrente ordenado em 1.º lugar e o 

facto do prazo de validade das propostas ter atingido o seu termo.  

A este propósito cabe apenas referir que relativamente à ausência de acto que proceda 

à revogação da deliberação de 16.11.2008, a sua prática não deve ser adoptada por estarmos 

perante uma acto válido. 

No que se refere à validade das propostas, a da concorrente “Chamartin Projectos, 

SGPS, S.A.”, aqui objecto de análise, mantém-se válida, atendendo à data da sua entrega na 

Câmara Municipal de Leiria - 10 de Julho de 2007 -; ao teor do disposto no ponto 16. do 

Programa do Concurso: “16. Prazo de validade das propostas; 16.1. Os concorrentes ficam 

obrigados a manter as suas propostas durante o prazo de três meses, contados da data limite 

para a sua entrega. 16.2. Se os concorrentes nada requererem em contrário, dentro dos 8 dias 

úteis anteriores ao termo do prazo previsto no ponto 16.1., considerar-se-á o mesmo prorrogado 

por igual período.”; e, ainda, à data de entrada da resposta enviada pela concorrente - 27 de 

Maio de 2009. 

Nestes termos e em conclusão, a nossa opinião vai no sentido de que os fundamentos 

apresentados, no âmbito da audiência dos interessados, pela concorrente “Chamartin Projectos, 

SGPS, S.A.” não são aptos a inverter o sentido da intenção manifestada pela Câmara Municipal 

de Leiria em 28 de Abril de 2009, devendo esta pronunciar-se quanto à adjudicação do objecto 

do concurso. 

A Câmara, concordando com o teor da informação supra transcrita, a qual passa 

a fazer parte integrante da presente deliberação, em especial quanto à ineptidão dos 

fundamentos invocados pela concorrente para motivar a alteração do sentido da 

decisão final quanto à adjudicação, e considerando que se encontra afastado do 

concurso o concorrente classificado em 1.º lugar, deliberou por maioria, com o voto de 

abstenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro, eleito pelo Partido Socialista, nos 

termos do disposto no n.º 1 do artigo 110.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e 

com os fundamentos constantes das actas n.os 1 e 2 da Comissão de Análise de 

Propostas, nas quais se contêm os resultados do concurso público internacional 

realizado, cujo teor foi já transmitido a todos os concorrentes, e que passam a fazer 

parte integrante da presente deliberação, manter a intenção manifestada em sua 
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reunião de 28 de Abril de 2009 e, em conformidade, adjudicar a concepção, 

financiamento, construção e exploração de uma Unidade Comercial de Dimensão 

Relevante, mediante a alienação de parcelas de terreno, em regime de direito de 

superfície, pelo Município de Leiria, à concorrente ”Chamartín – Projectos, S.G.P.S., 

S.A.”, que ficou classificada em 2.º lugar com a valorização final de 13,65. 

Mais deliberou por notificar os concorrentes classificados em 2.º e 3.º lugares 

do teor da presente deliberação, mediante correio electrónico ou telecópia e, ainda, por 

carta registada com aviso de recepção.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze 
��������  Gabinete de apoio à Vereadora Dra.  Neusa Magalhães  

 

Estudo de Impacte Ambiental da Concessão «Monte Red ondo», em Monte 

Redondo, explorada por Sorgila, SA 

DLB N.º 1077/09  | Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, e no âmbito da 

consulta pública do Estudo de Impacte Ambiental em apreço, foi elaborada uma 

informação técnica, com a colaboração da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, 

Departamento de Planeamento e Urbanismo, Departamento de Obras Municipais, 

Departamento de Operações Urbanísticas e Divisão de Museus e Património, apensa à 

presente acta (ANEXO D) 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

deliberou por unanimidade  aprovar o parecer técnico apresentado em anexo e avisar 

a empresa em questão que a manutenção das vias utilizadas no âmbito desta sua 

actividade é da sua responsabilidade. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 

Senhora Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta 

(ANEXO 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: 
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Ponto um 

Processo n.º T – 105/2008. Construção de bloco de a ulas para a escola 1.º ciclo 

EB 2/3 Dr. Correia Mateus, Pousos. Aprovação da min uta de contrato e 

autorização para a sua celebração. 

DLB N.º 1078/09  | Nos termos do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, foi 

presente para aprovação a minuta de contrato da empreitada supra, a celebrar entre o 

Município de Leiria e a firma SOTEOL – SOCIEDADE DE TERRAPLANEGENS DO 

OESTE, LDA.. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por  unanimidade  aprovar a minuta 

de contrato da empreitada supra referida e autorizar a celebração do respectivo 

contrato. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

 

Ponto dois  

Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo/Époc a Desportiva 2008/2009. 

Aditamento à deliberação n.º 193/09, da acta n.º4, de 3 de Fevereiro.  

DLB N.º 1079/09  | No âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo 

/Época Desportiva 2008/2009, as candidaturas do Grupo Desportivo e Recreativo 

Bidoeirense (Bidoeira) e do Núcleo de Karaté Vidigalense (Pousos) não foram 

correctamente consideradas. Assim, propôs-se que fossem apreciadas as seguintes 

candidaturas: 

1. para o Grupo Desportivo e Recreativo Bidoeirense (entregue posteriormente) 

propôs-se a atribuição de um apoio total de €7.397,00 (sete mil trezentos e noventa 

e seis euros) para a Época Desportiva 2008/2009 de acordo com as rubricas: 

a. Actividade Regular – €3.480,00; 

b. Gestão de Instalações Desportivas Próprias/Aluguer de Instalações – 

€3.917,00; 

2. Propôs-se ainda que, devido ao extravio de alguns recibos da candidatura do 

Núcleo de Karaté Vidigalense, referentes à rubrica Gestão de Instalações 

Desportivas Próprias/Aluguer de Instalações se atribuísse um apoio de €1.650,00 

(mil seiscentos e cinquenta euros). 

 Assim os apoios supracitados foram objecto respectivamente das propostas de 

cabimento n.º 2417/09 e n.º 2418/09, ambas de 9 de Junho. 

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

com o aludido aditamento à deliberação n.º 193/09, constante da acta n.º 4, de 3 de 

Fevereiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 
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Ponto três 

XII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do  Plano 

DLB N.º 1080/09  | Presente a XII 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 e na 10.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 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, Dra. Lucinda Caleira e Dr. António Ferreira, eleitos pelo 

Partido Socialista, autorizar a XII Modificação às Grandes Opções do Plano para o 

presente ano de 2009, com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de 

€80.000,00, e a XII alteração ao Orçamento da Despesa para o presente ano de 2009, 

com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €70.000,00 cada, tal 

como proposto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 

Aquisição de terreno para a construção do Centro Ed ucativo da Bajouca 

DLB N.º 1081/09  | Presente a proposta de aquisição de várias parcelas de terreno para 

a construção do Centro Educativo de Bajouca. 

A Freguesia da Bajouca tem um índice de juventude de 171,37%, superior à 

média do concelho de Leiria que é de 123,18%, apresentando um crescimento 

populacional positivo de 5,64% (Censos 2001, Censos 1991). 

O parque escolar encontra-se muito degradado e sem condições adequadas ao 

normal funcionamento da prática lectiva, actividades de enriquecimento curricular e 

apoio sócio familiar. A localização dos estabelecimentos de ensino da freguesia não 

permite a ampliação dos actuais edifícios, de acordo com as actuais exigências, tanto 

ao nível das orientações dos Centros Escolares como das respostas às necessidades 

sócio-familiares. 

Frequência Estabelecimento 
de Ensino 

Capacidade 

2003 2008 

Estado de 
Conservação 

Observações 

EB1 Bajouca 4 turmas 
(94 crianças) 

67 34 Mau Espaço escolar muito degradado, por 
este facto tem esta escola perdido 
alunos, obrigando-os a deslocar-se para 
freguesias e concelhos vizinhos 

EN1 Vale da 
Bajouca 

2 turmas 
(48 crianças) 

48 45 Razoável Escola com apenas 2 salas de aula, 
casas de banho e pequeno telheiro. 
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JI Bajouca 2 turmas 
(45 crianças) 

45 45 Razoável Este Jardim-de-Infância tem a 
arquitectura de uma casa de habitação 
(razão pela qual foi construído), que 
não responde às condições mínimas 
exigíveis para um pré-escolar. Por outro 
lado, é insuficiente face à procura (lista 
de espera) 

Face ao retrato apresentado, a proposta consiste na construção de um novo 

Centro Escolar para a Bajouca, que dê resposta adequada às necessidades educativas 

daquele território, o que implica a suspensão das duas escolas do 1.º Ciclo e Pré-

Escolar, tendo em vista a concentração da oferta. 

A construção do centro escolar permite a criação de condições para o 

funcionamento da educação pré-escolar, conjuntamente com o 1.º ciclo, proporcionando 

aos alunos um conjunto de equipamentos integrados, geradores de desenvolvimento 

local, que vão contribuir para o sucesso educativo e formação pessoal das crianças e 

jovens daquela comunidade. 

Por outro lado, atendendo à localização do Centro Escolar, estabelece-se uma 

relação de complementaridade com os outros equipamentos urbanos: piscina, Pavilhão 

Desportivo Municipal de Bajouca, Centro Social e de 3ª idade, Centro de Saúde e futura 

creche. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea f) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade  adquirir as parcelas de terreno a seguir identificadas: 

a)  Parcela 1: prédio rústico inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo n.º 13639 

e descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial com o n.º 2531, da 

freguesia de Bajouca, pelo valor de €31.254,30 (trinta e um mil duzentos 

e cinquenta e quatro euros e trinta cêntimos); 

b)  Parcela 2: prédio rústico inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo n.º 13638 

e descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial com o n.º 410, da 

freguesia de Bajouca, pelo valor de €41.194,44 (quarenta e um mil cento 

e noventa e quatro euros e quarenta e quatro cêntimos); 

c)  Parcela 5: prédio rústico inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo n.º 13644 

e descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial com o n.º 206, da 

freguesia de Bajouca, pelo valor de €3.682,24 (três mil seiscentos e 

oitenta e dois euros e vinte e quatro cêntimos); 

d)  Parcelas 4 e 9: prédio rústico inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo n.º 

13637, não descrito na Conservatória do Registo Predial, pelo valor de 

€92.864,96 (noventa e dois mil oitocentos e sessenta e quatro euros e 

noventa e seis cêntimos); 

e)  Parcela 6: prédio rústico inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo n.º 13645, 

não descrito na Conservatória do Registo Predial, pelo valor de 
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€42.757,12 (quarenta e dois mil setecentos e cinquenta e sete euros e 

doze cêntimos);  

f) Parcela 12: 1048,04 m2 do prédio rústico inscrito na respectiva matriz predial sob o 

artigo n.º 13643 e descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial com 

o n.º 474, da freguesia de Bajouca, pelo valor de €33.537,28 (trinta e 

três mil quinhentos e trinta e sete euros e vinte e oito cêntimos).  

A parcela 12, ao contrário das restantes, é para integração no domínio público 

municipal. 

Mais deliberou  conceder poderes à Senhora Presidente da Câmara para 

outorgar as competentes escrituras. 

 A respectiva despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 2567/09, no valor 

de €245.290,34 (duzentos e quarenta e cinco mil duzentos e noventa euros e trinta e 

quatro cêntimos). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 

Alienação de uma Fracção (F) pertencente a um edifí cio abrangido pela Área 

Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística, s ito na Rua Coronel Artur 

Paiva N.º 25, Leiria. Exercício de Direito de Prefe rência. Ratificação 

DLB N.º 1082/09  | Presente a informação da Divisão de Habitação e Reabilitação 

Urbana, abaixo transcrita:  

 «Trata-se da alienação de uma Fracção (F) pertencente a um edifício sito na 

Rua Coronel Artur Paiva N.º 25 em Leiria, com o número de matriz, 2138, que se 

pretende vender pelo valor de €100.000,00 conforme se encontra publicitado no site do 

programa “Casa Pronta” anúncio n.º 35522/2009, sendo o requerente Luís Miguel 

Gouveia dos Santos Alves Vieira, contribuinte n.º 165685930. 

A referida fracção encontra-se inserida na Área Crítica de Recuperação e 

Reconversão Urbanística da Cidade de Leiria. 

No contexto actual, considera-se não haver interesse para o Município a sua 

aquisição, uma vez que não põe em causa nenhum tipo de intervenção prevista pelo 

Município. 

 Assim, propõe-se que não seja exercido o Direito de Preferência.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto em epígrafe e concordando com o teor 

da informação prestada pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, em 

2009/06/09, deliberou por unanimidade  ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, datado de 2009/06/17 e não exercer o direito de preferência referente à 

aquisição em causa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 
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Ponto seis 

Alienação de uma Fracção (B) pertencente a um edifí cio abrangido pela Área 

Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística, s ito na Rua Tenente Valadim 

N.º 30, Leiria. Exercício de Direito de Preferência . Ratificação 

DLB N.º 1083/09  | Presente a informação da Divisão de Habitação e Reabilitação 

Urbana, abaixo transcrita:  

«Trata-se da alienação de uma Fracção (B) pertencente a um edifício sito na 

Rua Tenente Valadim N.º 30 em Leiria, com o número de matriz, 4606, que se pretende 

vender pelo valor de €60.000,00 conforme se encontra publicitado no site do programa 

“Casa Pronta” anúncio n.º 34023/2009, sendo o requerente Manuel Pereira dos Santos, 

contribuinte n.º 177882298. 

A referida fracção encontra-se inserida na Área Crítica de Recuperação e 

Reconversão Urbanística da Cidade de Leiria. 

No contexto actual, considera-se não haver interesse para o Município a sua 

aquisição, uma vez que não põe em causa nenhum tipo de intervenção prevista pelo 

Município. 

 Assim, propõe-se que não seja exercido o Direito de Preferência.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto em epígrafe e concordando com o teor 

da informação prestada pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, em 

2009/06/09, deliberou por unanimidade  ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, datado de 2009/06/15 e não exercer o direito de preferência referente à 

aquisição em causa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

 

Ponto sete 

Pedido de responsabilidade civil extracontratual do  Município de Leiria. 

Requerente: António de Sampaio Paiva Marques da Cru z. Decisão Final 

DLB N.º 1084/09 | Pela deliberação n.º 730, tomada em sua reunião do passado dia 28 

de Abril de 2009, a Câmara Municipal manifestou a sua intenção de indeferir a 

pretensão de ANTÓNIO DE SAMPAIO PAIVA MARQUES DA CRUZ, residente na Rua Henrique 

Sommer, n.º 22, 3.º esquerdo, 2410.107 Leiria, quanto ao pagamento de uma 

indemnização, no valor de €73,81, no âmbito de um pedido de responsabilidade civil 

extracontratual do Município de Leiria. 

 Notificado em 27 de Maio de 2009, a coberto do ofício n.º 8885, de 25 de Maio, 

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

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

final da pretensão e consequente arquivamento do processo. 

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

pedido deduzido por ANTÓNIO DE SAMPAIO PAIVA MARQUES DA CRUZ, 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. 

 

 

Ponto oito 

Alterações ao trânsito no arruamento que atravessa o Aeródromo José Ferrinho. 

Ratificação do despacho do Vice-Presidente da Câmar a (ENT.2009/9676). 

DLB N.º 1085/09 | Presente a carta do Aero Clube de Leiria, com proposta de alteração 

ao trânsito no arruamento que atravessa o Aeródromo José Ferrinho. 

A situação aqui relatada prende-se com a realização do «Leiria Air Show 2009», 

nos dias 20 e 21 de Junho do corrente, das 10horas do dia 20 até às 22horas do dia 21 

de Junho, no Aeródromo José Ferrinho, Freguesia de Marrazes. 

Considerando que o evento contará com vários shows acrobáticos, baptismos 

de voo, demonstrações de aeromodelismo e com a participação, em exposição estática, 

de aeronaves militares históricas, veículos militares históricos, carros de colecção e 

exposição de modelismo, e que está prevista uma assistência média prevista de 3.000 

pessoas por dia, será necessário encerrar ao trânsito o troço do arruamento referido em 

epígrafe, na zona de cruzamento com a pista do aeródromo. 

Considerando o exposto e que não houve o tempo necessário para agendar a 

proposta para a reunião de Câmara anterior ao evento, o Senhor Vice-Presidente da 

Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização das alterações ao 

trânsito datado do dia 16 de Junho, a ser ratificado em Reunião de Câmara, nos termos 

do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do artigo 68.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade ratificar o despacho do 

Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 

Compromisso de colaboração entre o Município de Lei ria e o Núcleo Territorial do 

Programa de Respostas Integradas do território de L eiria - Freguesias de Leiria e 

Marrazes. 
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DLB N.º 1086/09 | Presente, pela Divisão de Acção Social e Família, uma proposta no 

sentido do Município aceitar o convite formulado pelo Instituto da Droga e da 

Toxicodependência, através do Centro de Respostas Integradas de Leiria, para integrar 

o Núcleo Territorial, do Programa de Respostas Integradas (PRI) para as freguesias de 

Leiria e de Marrazes (ENT 2009/12825) no âmbito do Plano Operacional de Respostas 

Integradas.  

O Núcleo Territorial será constituído por várias organizações, com intervenção 

nas freguesias referidas, entendido como estrutura sem personalidade jurídica, na qual 

todos os parceiros deverão contribuir para a coordenação do Programa de Respostas 

Integradas, no caso do concelho de Leiria, o Projecto «Leiria Be Cool», promovido pela 

Provilei – Associação de Solidariedade. 

O referido Projecto desenvolverá as suas actividades até 2012, visa potenciar 

factores de protecção e reverter ou diminuir os factores de risco, junto de crianças, 

adolescentes e jovens em risco, através dos seguintes objectivos: aumentar o 

conhecimento sobre substâncias psicoactivas; reduzir comportamentos de risco e 

comportamentos anti-sociais; reforçar competências parentais; informar/formar toda a 

comunidade escolar; sensibilizar a comunidade para a prevenção do consumo de 

substâncias psicoactivas e promover a cidadania, a partir das comunidades escolares.  

A metodologia de intervenção do Programa de Respostas Integradas centra-se 

em abordagens e respostas interdisciplinares, decorrentes dos resultados do 

diagnóstico de um território identificado como prioritário, freguesias de Leiria e de 

Marrazes, no qual o Município de Leiria participou em representação do Conselho Local 

de Acção Social de Leiria. Por sua vez essa mesma metodologia interdisciplinar impõe 

a necessidade da integração do conjunto das intervenções parcelares do território em 

causa, com vista à conjugação de esforços dos vários intervenientes, tendo sempre 

como marco fundamental o interesse dos cidadãos a abranger. 

A integração do Núcleo Territorial pelo Município, implicará, como atrás se 

refere, o seu contributo ao nível da coordenação, por um lado, e ao nível da articulação 

das intervenções por si desenvolvidas com o Projecto «Leiria Be Cool», 

nomeadamente, o Projecto Intervenção Centrada na Família para a freguesia de 

Marrazes. Além destas funções caberá, ainda, ao Município, assim como às restantes 

organizações parceiras, a promoção e divulgação do Projecto; o contributo de técnicos 

de referência; a partilha de know-how; a identificação e encaminhamento de situações a 

serem contempladas, de acordo com o Modelo de Planeamento do Programa de 

Respostas Integradas anexo e o Compromisso de Colaboração que a seguir se 

transcreve. 

“C OMPROMISSO DE COLABORAÇÃO ENTRE AS ENTIDADES QUE CONSTITUEM O NÚCLEO 

TERRITORIAL DO PROGRAMA DE RESPOSTAS INTEGRADAS DO TERRITÓRIO LEIRIA: 

FREGUESIAS DE LEIRIA E MARRAZES  
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Considerando que foi criado o Plano Operacional de Respostas Integradas 

(PORI), enquadrado nos princípios, objectivos e medidas preconizados no Plano 

Nacional contra a Droga e as Toxicodependências no médio prazo até 2012, no Plano 

de Acção contra a Droga e as Toxicodependências Horizonte no curto prazo até 2008, 

na Estratégia Europeia 2005-2012 e no Plano de Acção Europeu 2005-2008, 

nomeadamente quanto à actual reorientação estratégica das intervenções, que visa 

garantir a consistência e a coerência de uma coordenação e uma optimização de 

resultados na óptica de ganhos em saúde, com base na centralidade no cidadão, na 

territorialidade, nas abordagens e respostas integradas e na melhoria da qualidade e 

mecanismos de certificação; 

Considerando que o PORI é uma medida estruturante ao nível da intervenção 

integrada, que visa a redução da procura do consumo de substâncias psicoactivas, 

procurando potenciar sinergias disponíveis no território; 

Considerando que o PORI tem como objectivos gerais: construir uma rede global 

de respostas integradas e complementares, no âmbito da prevenção, da dissuasão, da 

redução de riscos e minimização de danos, do tratamento e da reinserção; aumentar a 

abrangência, a acessibilidade, a eficácia e a eficiência das intervenções, dirigindo-as a 

grupos específicos; desenvolver um processo de melhoria contínua da qualidade da 

intervenção através do reforço da componente técnico-científica e metodológica; 

aumentar o conhecimento sobre o fenómeno dos consumos de substâncias 

psicoactivas e promover a realização de intervenções coerentes e sustentáveis no 

tempo; 

Considerando que a execução do PORI se concretiza mediante a identificação e 

selecção de territórios de intervenção prioritária, a elaboração de diagnósticos sobre 

cada território seleccionado e a implementação de Programas de Respostas Integradas 

(PRI);  

Considerando que se entende por PRI uma intervenção que integra abordagens 

e respostas interdisciplinares, de acordo com alguns ou todos os eixos, como a 

prevenção, dissuasão, tratamento, redução de riscos e minimização de danos e 

reinserção, e que decorre dos resultados do diagnóstico de um território identificado 

como prioritário; 

Considerando que a parceria, a participação, a integração e a territorialidade, 

são princípios estratégicos que foram constituindo um património comum que orienta a 

grande maioria das actuações e projectos que pretendem actuar em problemáticas de 

carácter multidimensional, como é o caso das drogas e dos seus tipos e padrões de 

consumo; 

Considerando que existe a necessidade da integração das actuações, numa 

perspectiva de conjugação de esforços dos intervenientes, em parceria, tendo sempre 
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em vista o interesse dos sujeitos a abranger e o conjunto da população, estimulando a 

sua participação nas acções, concretizadas através de uma aproximação territorial;  

Considerando que o IDT, I.P é o organismo responsável pela intervenção no 

âmbito da droga e da toxicodependência, as respostas a implementar devem respeitar 

os conceitos e as boas práticas em vigor nas diferentes áreas de missão. 

E considerando que o PRI permitirá que, no território Leiria: Freguesias de Leiria 

e Marrazes, seja efectuada uma reorganização da afectação de recursos disponíveis 

como garante da sustentabilidade do PRI e de forma a potenciar as suas mais-valias 

em função das necessidades identificadas; 

É celebrado o presente compromisso de colaboração entre os seguintes 

parceiros que se constituem como Núcleo Territorial, entendida esta como estrutura 

sem personalidade jurídica que tem em vista prosseguir os objectivos infra indicados: 

O IDT, através do CRI do território Leiria: Freguesias de Leiria e Marrazes neste acto 

representado pelo seu Director, Dr. Marino Tralhão e a(s) entidade(s): 

Provilei representada por Dra. Lígia Pedrosa  

(…) 

Os parceiros acima referidos constituem-se enquanto Núcleo Territorial e devem 

contribuir para a coordenação do PRI de forma a:  

—  Assegurar a integração das intervenções que constituem o PRI; 

—  Dinamizar e promover a implementação das intervenções previstas no Modelo de 

planeamento do Programa (Anexo I); 

—  Garantir a adequação das intervenções às necessidades dos grupos-alvo; 

—  Garantir o cumprimento dos objectivos previstos no Modelo de planeamento do PRI 

(Anexo I); 

—  Monitorizar a evolução dos resultados através de instrumentos adequados; 

—  Avaliar o PRI no seu todo, relativamente à territorialidade, à integração, à parceria e 

à participação, através de instrumentos de avaliação. 

— Compete ainda às entidades: 

—  Participar nas reuniões do Núcleo Territorial;  

—  Garantir que os serviços que representam cumpram os compromissos assumidos 

no Modelo de planeamento do PRI. 

— Ao CRI/IDT compete ainda: 

—  Assegurar a coordenação do Núcleo Territorial de forma a dinamizar as entidades e 

agilizar procedimentos relativamente ao desenvolvimento do PRI enquanto um todo, 

de forma articulada e concertada entre todas as entidades intervenientes. Deverá 

ainda garantir o funcionamento de uma gestão partilhada com base num estatuto de 

equidade e complementaridade entre os vários actores.”  
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Propôs ainda a Divisão de Acção Social e Família que o Município 

acompanhasse o desenvolvimento do Programa de Respostas Integradas através desta 

unidade orgânica.  

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

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, tendo em conta a parceria a 

estabelecer entre entidades da administração central, instituições de solidariedade 

social e o Município de Leiria, no desenvolvimento de serviços articulados e 

complementares, de natureza social, na prevenção de situações de vulnerabilidade 

social quanto às dependências, através do Programa de Respostas Integradas para as 

freguesias de Leiria e Marrazes, deliberou por  unanimidade  concordar com a 

proposta de Compromisso de Colaboração a subscrever pelo Município de Leiria, 

conferindo poderes à Senhora Presidente da Câmara para o assinar nos termos 

aprovados. 

Mais deliberou  que o Município de Leiria participe no desenvolvimento do 

Programa de Respostas Integradas através da Divisão de Acção Social e Família.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 

Protocolo de Vigilância e Segurança Balnear da Prai a do Pedrógão. Rectificação 

DLB N.º 1087/09 | Na deliberação 723/09, foi detectado um lapso na redacção das 

alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 2.º do Protocolo de Colaboração celebrado com a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria, que tem por objecto a 

assistência, coordenação e segurança na Praia do Pedrógão, cuja rectificação se 

propôs nos seguintes termos: 

Artigo 2.º 

[…...] 

1 – (…) 

a) ceder, por empréstimo, ao 2.º outorgante, uma Moto 4, 4 bóias torpedo, 3 bóias 

circulares e 3 conjuntos de pés de pato, servindo os fins a que este protocolo se 

destina, pelo que, cessando esta utilização os mesmos reverterão a favor do 

município; 

b) atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria, um subsídio 

no montante de €22.000,00 (vinte e dois mil euros), destinado a despesas de 

funcionamento, incluindo a manutenção do equipamento referido na alínea a), 

repartido por duas prestações de igual valor, sendo a primeira prestação satisfeita 

até ao dia 20 de Junho e a segunda prestação até ao dia 20 de Agosto. 

c) (…) 

d) (…) 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  aprovar a 

rectificação das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 2.º do Protocolo de Colaboração com a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria.  

Mais deliberou , ao abrigo do disposto do n.º 3, do artigo 292.º do Código dos 

Contratos Públicos e do despacho da Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, a 

mencionar a necessidade dos nadadores salvadores para garantirem a assistência, 

coordenação e segurança balnear, autorizar que o apoio concedido seja repartido por 

duas prestações de igual valor, sendo a primeira prestação satisfeita até ao dia 20 de 

Junho e a segunda prestação até ao dia 20 de Agosto, tendo em conta a indispensável 

manutenção dos equipamentos cedidos a título de empréstimo, no âmbito do presente 

protocolo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze 

Processo n.º T – 56/2009. Requalificação do espaço público da zona alta do 

Centro Histórico de Leiria, Leiria  

DLB N.º 1088/09 | Presente uma informação do Departamento de Obras Municipais 

propondo a aprovação do projecto de execução, do prazo de execução de 14 meses, do 

programa de procedimento, do caderno de encargos e do plano de prevenção e de 

gestão de resíduos da construção e demolição, com vista à abertura de um concurso 

público, nos termos do disposto na alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos 

Públicos. 

A referida despesa estima-se em €2.686.285,37 + IVA. 

De acordo com o artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, propôs ainda, 

para integrarem o júri do procedimento, os elementos seguintes: 

— - Fernando Eduardo Loureiro Malho, presidente; 

— - Maria Angélica Pereira Gomes, membro efectivo; 

— - Maria do Carmo, membro efectivo; 

— - Luis Oliveira, suplente; 

— - José Luís Godinho Palricas, suplente; 

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

projecto de execução, o prazo de execução de 14 meses, o programa de procedimento, 

o caderno de encargos, o plano de prevenção e de gestão de resíduos da construção e 

demolição e a composição do júri de procedimento, com vista à abertura de um 

concurso público, nos termos do disposto na alínea b) do artigo 19.º do Código dos 

Contratos Públicos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto doze  

Processo n.º T – 54/2009. Requalificação da margem direita do rio Liz, entre Santo 

Agostinho e a Ponte Afonso Zuquete, Leiria  

DLB N.º 1089/09 |  Presente uma informação do Departamento de Obras Municipais 

propondo a aprovação do projecto de execução, do prazo de execução de 10 meses, do 

programa de procedimento, do caderno de encargos e do plano de prevenção e de 

gestão de resíduos da construção e demolição, com vista à abertura de um concurso 

público, nos termos do disposto na alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos 

Públicos. 

A referida despesa estima-se em €750.000,00 + IVA. 

De acordo com o artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, propôs ainda, 

para integrarem o júri do procedimento, os elementos seguintes: 

—  Maria Angélica Pereira Gomes, Presidente; 

—  Maria do Carmo, membro efectivo; 

—  José Luís Godinho Palricas, membro efectivo; 

—  Hélia Ribeirete, suplente; 

—  Paulo Sousa, suplente. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade  aprovar o 

respectivo projecto de execução, o prazo de execução de 10 meses, o programa de 

procedimento, o caderno de encargos, o plano de prevenção e de gestão de resíduos 

da construção e demolição e a composição do júri de procedimento, com vista à 

abertura de um concurso público, nos termos do disposto na alínea b) do artigo 19.º do 

Código dos Contratos Públicos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto treze 

Praça Viva 2009 

DLB N.º 1090/09 | O evento Praça Viva, realizado desde o ano 2000, consiste num 

programa de animação de exterior nas noites de Verão. Tendo em conta o relevo e 

projecção que esta iniciativa tem suscitado junto da população, o Município não poderia 

deixar de dar continuidade ao projecto, quer como forma de atracção turística, quer 

como forma de fruição cultural e de promoção/captação de novos públicos. 

Para 2009 pretende-se, à semelhança de edições anteriores, descentralizar os 

locais de realização de espectáculos, bem como apresentar um programa diversificado 

em géneros, que inclui, entre outros, a apresentação de dois grupos estrangeiros – um 

de teatro e outro de folclore. 
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O programa desenvolver-se-á entre 3 de Julho e 4 de Setembro, nas noites de 

fim-de-semana e véspera de feriado, em três locais distintos: o Pátio do Mercado de 

Sant’Ana – Centro Cultural, a Praça Rodrigues Lobo e o Jardim Luís de Camões. 

Assim, em 2009 serão apresentados os seguintes espectáculos: 

Julho 

Dias 3, 4 e 5 | Bombardear a Praça: Diffiti  Digital  – Praça Rodrigues Lobo 

Em parceria com a a9))) – Associação Célula e Membrana (Leiria) 

Dia 10 | Pálinka  (Dança cigana) - Pátio do Mercado de Sant’Ana 

Dia 11 | Rabies Nubis  (Música tradicional europeia) - Pátio do Mercado de Sant’Ana 

Dia 17 | Quarteto Vibrajazz  (Música jazz) - Pátio do Mercado de Sant’Ana 

Dia 18 | Pantomina  (Música tradicional) - Pátio do Mercado de Sant’Ana 

Dia 24 | Uxu Kalhus  (Musica tradicional europeia) - Pátio do Mercado de Sant’Ana 

Dia 25 | Desaguisados  (Teatro La Sonrisa - Espanha) - Pátio do Mercado de Sant’Ana 

Dia 31 | Mosca Tosca  (Musica tradicional europeia) - Pátio do Mercado de Sant’Ana 

Agosto 

Dia 1 | Ventos do Líria  (Música tradicional europeia) - Pátio do Mercado de Sant’Ana 

Dia 7 | Ouver o Mar  (Projecção e espectáculo de luzes) – Praça Rodrigues Lobo 

Dia 8 | Velha Gaiteira  (Música tradicional) - Pátio do Mercado de Sant’Ana 

Dia 14 | Rancho de Talin  (Rancho Folclórico de Talin - Estónia) – Jardim Luís de 

Camões 

Dia 15 | Q Temp’Est  (Teatro do Elefante) - Pátio do Mercado de Sant’Ana 

Dia 21 | Jabardixie  (Dixie jazz) - Pátio do Mercado de Sant’Ana 

Dia 22 | Careos – Grupo de Flamenco  (Flamenco) - Pátio do Mercado de Sant’Ana 

Dia 28 | As Justiceiras  (Teatro ao Largo) - Pátio do Mercado de Sant’Ana 

Dia 29 | Korasons  (Música africana) - Pátio do Mercado de Sant’Ana 

Setembro 

Dia 4 | 4 Vertentes  (DJ e Hip Hop) – Jardim Luís de Camões 

Em parceria com XL Leiria (Leiria) 

As condições de apresentação dos espectáculos serão as seguintes: 

a) Locais: Pátio do Mercado de Sant’Ana, Jardim Luís de Camões e Praça Rodrigues 

Lobo 

b) Horários de ensaios técnicos durante a tarde – 15h00m às 20h00m 

c) Horários de espectáculo e desmontagens – das 21h30m às 24h00m 

d) Os serviços da Câmara garantirão o acompanhamento dos espectáculos de modo a 

evitar os impactos negativos motivados pelo ruído. 

A Câmara tomou conhecimento dos espectáculos a levar a efeito no Pátio do 

Mercado de Sant’Ana, Jardim Luís de Camões e Praça Rodrigues Lobo, no âmbito do 

evento «Praça Viva», advertindo que deverão ser cumpridos os limites fixados no n.º 5 

do artigo 15.º do Regulamento Geral do Ruído, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
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9/07, de 17 de Janeiro, por força da aplicação da alínea a) do n.º 7 do citado artigo 15.º 

do mesmo diploma legal.   

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto catorze 

Acordo para a mobilidade eléctrica, entre o Estado Português, representado pelo 

Ministro da Economia e Inovação e Ministro do Ambie nte, Ordenamento do 

Território e Desenvolvimento Regional, e o Municípi o de Leiria 

DLB N.º 1091/09 | Presente a minuta de acordo para a mobilidade eléctrica entre o 

Estado Português, representado pelo Ministro da Economia e Inovação e Ministro do 

Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional, e o Município de 

Leiria, abaixo transcrito: 

ACORDO PARA A MOBILIDADE ELÉCTRICA 

entre 

(1) Estado Português, representado pelo Ministro da Economia e Inovação e Ministro 

do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional 

(2) Município de __________, representado pelo respectivo Presidente da Câmara 

Municipal 

(A) No âmbito de compromissos internacionais, nomeadamente do Protocolo de Quioto, 

Portugal assumiu o objectivo de limitar o aumento das suas emissões de gases com 

efeitos de estufa em 27%, no período de 2008-2012, relativamente aos valores de 

1990. 

(B) Para alcançar este objectivo é necessário desenvolver um conjunto articulado e 

sustentado de políticas e de acções, nos mais variados domínios, numa lógica de 

sustentabilidade e de melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 

(C) Um dos domínios mais relevantes para este efeito é o da eficiência energética, em 

que, com o Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energética, o Governo 

pretende posicionar o País como pioneiro na adopção de novos modelos de 

mobilidade sustentável, que possam explorar a relação com a rede eléctrica e a 

integração com as cidades.  

(D) Igualmente significativo é o plano da promoção da utilização das energias 

renováveis em conformidade com a Estratégia Nacional para a Energia, na medida 

em que, numa escala progressiva em função do incremento de veículos eléctricos 

em circulação, será possível desenvolver, nomeadamente, o aproveitamento da 

produção de energia a partir de fontes renováveis durante os períodos de vazio quer 

pela atractividade económica associada ao carregamento nesses períodos quer pelo 

tempo expectavelmente envolvido no carregamento dos veículos eléctricos. 

(E) Para tanto, o Governo criou o Programa para a Mobilidade Eléctrica em Portugal 
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com o propósito de criar condições para a massificação do veículo eléctrico (VE).  

(F) Providenciar a melhoria das condições de deslocação e a diminuição dos impactes 

no ambiente das emissões de gases poluentes, promover a utilização de veículos 

sem emissões e fomentar uma adesão crescente, por parte dos decisores e dos 

cidadãos em geral, a este novo quadro de referência constituem, entre outros, 

desígnios para o desenvolvimento e a concretização de medidas de política de 

eficiência energética, ao nível nacional e local. 

(G) Deste modo, Portugal pretende assumir, a nível europeu, um papel líder e pioneiro 

na introdução e utilização de veículos sem emissões nas suas cidades e/ou áreas 

urbanas, assumindo esta opção como um dos melhores e mais inovadores 

instrumentos para a concretização da redução de emissões de CO2. 

(H) Aliás, no âmbito da mobilidade sustentável em Portugal, são já muito significativos 

os resultados e as iniciativas desenvolvidas pelos municípios, com especial 

destaque para o «Projecto Mobilidade Sustentável», que envolve 40 municípios, a 

que se junta a participação e o envolvimento nas acções do «Dia Europeu sem 

Carros» e da «Semana da Mobilidade», bem como as previstas e/ou as constantes 

nas respectivas «Agendas 21» locais.  

(I) Estas iniciativas justificam o estabelecimento de acordos bilaterais com um número 

definido de autarquias locais que manifestaram interesse em aderir à “Rede Piloto 

da Mobilidade Eléctrica” e que apresentam, nomeadamente, características de 

densidade populacional, de situação geográfica estratégica, de volume de tráfego 

automóvel e de proximidade geográfica com eixos viários estruturais, propiciadoras 

da criação de uma rede homogénea para o lançamento da mobilidade eléctrica em 

Portugal. 

(J) A “Rede Piloto da Mobilidade Eléctrica” é estabelecida com o objectivo de promoção 

da mobilidade eléctrica e a melhoria do ambiente e da qualidade de vida dos 

cidadãos dos municípios envolvidos, pretendendo traduzir-se num espaço articulado 

de laboratórios de experimentação de soluções associadas à mobilidade eléctrica 

que visa a criação de sinergias entre diferentes municípios, com características 

heterogéneas, de forma a contribuir para o teste e execução de soluções em 

espaços urbanos diversos, originando um portfolio de melhores práticas 

potencialmente replicáveis, a médio prazo, noutros municípios. 

(K) Em face desta adesão municipal à mobilidade eléctrica, pretende-se estabelecer no 

presente Acordo um conjunto de disposições que regulem a participação do 

município subscritor na promoção da introdução e utilização de veículos eléctricos 

nos respectivos municípios no contexto da Rede Piloto da Mobilidade Eléctrica, 

medida que deverá também passar a ser tida em conta, a partir de agora, nos 

diversos instrumentos de planeamento e ordenamento do território municipais e nas 

práticas locais de regeneração urbana. 
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Assim, o (Entidade), adiante identificado como «primeiro outorgante, e o Presidente da 

Câmara Municipal de (localidade), designado como «segundo outorgante, subscrevem 

o presente Acordo, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula primeira 

Objecto 

O presente Acordo estabelece os compromissos que os outorgantes assumem com o 

objectivo de permitir a introdução e a utilização de veículos eléctricos, doravante 

designados como ‘VE’, no município ‘XXX’, que integra a «Rede Piloto da Mobilidade 

Eléctrica», tendo em vista a promoção da mobilidade eléctrica e a melhoria do ambiente 

e da qualidade de vida dos cidadãos do respectivo município. 

Cláusula segunda 

Obrigações do primeiro outorgante 

O primeiro outorgante obriga-se a fornecer ao segundo outorgante o quadro de 

referência para a mobilidade eléctrica no município, incluindo: 

a) acompanhamento ao nível da definição das medidas necessárias à promoção da 

mobilidade eléctrica; 

b) apoio institucional por parte da Administração Central, bem como o apoio necessário 

ao nível dos procedimentos administrativos com vista ao cumprimento deste acordo, 

designadamente o fornecimento de um Caderno de Encargos tipo, com vista ao 

lançamento de concursos pelo segundo outorgante, incluindo os requisitos mínimos 

e características de postos a instalar; 

c) colaboração nas acções de divulgação e promoção, conferindo visibilidade e 

assegurando a projecção nacional e internacional desta iniciativa; 

d) colaboração com o município no estudo de potenciais linhas de apoio ao 

investimento no âmbito do QREN.  

Cláusula terceira 

Obrigações do segundo outorgante 

1. O segundo outorgante obriga-se a proceder à elaboração e execução de um 

Plano Municipal para a Mobilidade Eléctrica para um período mínimo de três anos, 

numa óptica de mobilidade sustentável, que deverá ser apresentado ao primeiro 

outorgante até Junho de 2010, e deverá respeitar o quadro de referência definido no 

Programa para a Mobilidade Eléctrica em Portugal. 

2. As medidas que a seguir se discriminam deverão constar no referido Plano e a 

sua concretização ser planificada para o período 2010-2012, sem que tal impeça a 

definição e a apresentação de outras medidas consideradas adequadas pelo município: 

(i) assegurar a progressiva e crescente instalação no município de pontos de 

recarga/abastecimento de VE, de acordo com os critérios e nível de 

implantação definidos em colaboração estreita com o primeiro outorgante, 

no sentido de conferir e garantir a adequada coerência nacional ao 
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Programa de Mobilidade Eléctrica; 

(ii) criar progressivamente zonas preferenciais de estacionamento para VE nos 

centros urbanos; 

(iii) criar zona(s) de emissão reduzida, facilitando o acesso a VE; 

(iv) criar as condições que permitam a circulação de VE em vias urbanas 

rápidas, tipo vias “BUS”; 

(v) promover e incentivar a utilização de energias renováveis (como a 

microgeração); 

(vi) Envidar esforços no sentido de atingir o objectivo de 20% da renovação 

anual da frota municipal com veículos sem emissões, incluindo a frota de 

transportes pesados. 

(vii) promover campanhas de divulgação/sensibilização junto da população e das 

entidades locais a favor da utilização de VE, numa lógica de parceria e de 

envolvimento da comunidade e entidades locais e/ou regionais; 

(viii) apresentar um Relatório Anual de Execução, sendo o primeiro apresentado 

até 31 de Dezembro de 2010. 

Cláusula quarta 

Acompanhamento do Acordo 

O desenvolvimento e execução do presente Acordo serão acompanhados por um 

representante nomeado pelo primeiro outorgante e por um representante nomeado pelo 

segundo outorgante. 

Cláusula quinta 

Alterações ao Acordo 

O presente Acordo pode ser alterado, mediante acordo entre os outorgantes, com o 

objectivo de desenvolver actividades complementares do objecto deste ou para 

desenvolver novos projectos que resultem de recomendações feitas pelo segundo 

outorgante no âmbito do presente Acordo e aceites pelo primeiro outorgante. 

O Acordo foi redigido em ‘Y’ folhas, em duplicado, sendo um exemplar para cada um 

dos outorgantes. 

Lisboa, ___de Junho de 2009 

Pelo primeiro outorgante | ________________________________ 

Pelo segundo outorgante | ________________________________» 

Considerando que, de acordo com o estipulado na alínea h) do n.º 2 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, compete à Câmara Municipal colaborar no 

apoio a programas e projectos de interesse municipal, em parceria com outras 

entidades da administração central, a Câmara, após análise do assunto, deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta de acordo em epígrafe e conceder poderes à Senhora 

Presidente para o outorgar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto quinze 

Animação do Largo Cândido dos Reis, no âmbito do “P rojecto Praça Viva” 

(ENT.11281/09) 

DLB N.º 1092/09 | Presente o pedido de Manuel Pereira de Oliveira, proprietário do Bar 

«Os Filipes», sito no Largo Cândido dos Reis (Terreiro), em Leiria, solicitando 

autorização para promover a animação do Largo, com produção de música ao vivo, 

junto ao referido Bar, durante os meses de Julho e Agosto, à semelhança da animação 

que irá decorrer nesses meses, na Praça Rodrigues Lobo, aquando  do «Projecto Praça 

Viva». A corroborar este pedido é também presente o parecer do Gestor Urbano de 

«Viva o Centro», considerando de interesse a animação não só da Praça Rodrigues 

Lobo, mas também do Largo Cândido dos Reis (Terreiro).   

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

a título excepcional, a produção de música ao vivo, junto ao Bar «Os Filipes», sito na 

Largo Cândido dos Reis, em Leiria, nos meses de Julho e Agosto do corrente ano, à 

semelhança da animação da Praça Rodrigues Lobo no âmbito do «Projecto Praça 

Viva», devendo o encerramento ser até às 24 horas e serem respeitados os limites de 

ruído previstos no Regulamento Geral do Ruído, na nova redacção aprovada pelo 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 Encerramento da reunião   

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram quinze horas e quarenta 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) 

�� 

 


