
955 (1) 
 

 

 
 
 

Acta n.º 14/2008 
 

 

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

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

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

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

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, Eng.º Carlos Manuel Lopes Ferreira Martins, Dr. 

António Manuel de Faria Ferreira e Dr.ª Lucinda Gaspar Antunes Caleira.  

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

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

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

processos, respectivamente, de obras particulares e de loteamentos. 

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

Divisão Administrativa. 
 

 

 Abertura oficial da reunião  

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

com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

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

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

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1512/01 – Nelson Fernando Viana Guarda ....7 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 256/04 – CENTRO DA CIDADE, Construções, 

Lda. ...................................................................................................................................8 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 924/07 – MANON, Lda....................................9 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 203/08 – IMPARCONSTRUÇÕES, 

Empreendimentos, Lda. ..................................................................................................10 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 165/07 – Luís Manuel Monteiro da Silva 

Moreira Viana..................................................................................................................11 
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1.2. Análise do seguinte pedido de informação n.º 35/07 – LEIRIGEC, Sociedade 

Imobiliária e Gestão de Espaços Comerciais, SA...........................................................12 

1.3. Análise do seguinte pedido de certidão n.º 312/08 – Ministério da Economia e da 

Inovação - Direcção Regional da Economia do Centro ..................................................14 

1.4. Análise dos seguintes processos de loteamento .....................................................14 

1.4.1. Processo de loteamento n.º 8/99 – Maria Violante Machado Rosa......................14 
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1.4.4. Processo de loteamento n.º 17/03 – A. M. MATOS, Investimentos de Imobiliários, 

Lda. (e outra)...................................................................................................................16 

1.5. Análise do processo de informação de loteamento n.º 5/99 – Adriano Neves Oliveira

........................................................................................................................................18 
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montante de €9.536.000,00 (nove milhões quinhentos e trinta e seis mil euros), sendo 

€5.721.600,00 (cinco milhões setecentos e vinte e um mil e seiscentos euros), 

correspondentes a 60% do total do financiamento, a contratar junto do Banco Dexia 

Sabadell e €3.814.400,00 (três milhões oitocentos e catorze mil e quatrocentos euros), 

correspondentes a 40% do total do financiamento, a contratar junto do Estado, através 

da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, nas condições estabelecidas na Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 34/2008, de 22 de Fevereiro. Aprovação das cláusulas 

contratuais.......................................................................................................................21 
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CMLeiria/Acta n.º 14, de 2008.07.08 
Im-DA-15-09_A00 
 



957 (3) 
 

 
3.1.4. Remoção de publicidade (decisão final) ...............................................................51 

3.1.6. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho ............................................53 

3.1.7. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho ............................................53 

3.1.8. Alargamento de horário. Ratificação de despacho ...............................................53 

Ponto quatro..................................................................................................................54 
4.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão da Acção Educativa 

Municipal .........................................................................................................................54 

4.1.1. Componente de Apoio à Família – 1.º CEB. Tempos Livres de Verão 2008........54 

4.1.2. Aldeia de Natal 2007. Candidatura ao PRIME. Rectificação ................................55 

4.1.3. Programa de Generalização do Inglês e de outras Actividades de Enriquecimento 

Curricular no 1.º CEB, ano lectivo de 2007/2008. Utilização de espaços e 

acompanhamento de alunos...........................................................................................55 

4.1.4. Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB. Ano lectivo de 2008/2009. 

Acordos de Colaboração.................................................................................................57 

Ponto cinco....................................................................................................................60 

5.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Área da Cultura ....................60 

5.1.1. Actas do «IV Colóquio sobre História de Leiria e sua Região». Venda ao público

........................................................................................................................................60 

5.1.2. Apoio aos Ranchos Folclóricos.1.ª Prestação de 2008 ........................................60 

5.1.3. Doação de espólio ao m|i|mo – Museu da Imagem em Movimento .....................61 

5.1.4. Cedência das instalações do Castelo ao Orfeão de Leiria. Concerto dos Corais do 

Orfeão de Leiria e do Coro Masculino Alma de Coimbra................................................62 

5.1.5. Praça Viva 2008....................................................................................................63 

5.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão do Desporto e 

Juventude........................................................................................................................65 

5.2.1. Apoio logístico ao «XV Sarau de Ginástica do Ateneu Desportivo de Leiria». 

Ratificação de despacho.................................................................................................65 

5.2.2. Jogos de Leiria 2008. Fase de freguesias. Torneio de chinquilho........................66 

Ponto seis ......................................................................................................................67 
6.1. Alterações ao trânsito na Rua Barão de Viamonte. Ratificação de despacho.........67 

6.2. Pedido de avaliação da parcela de terreno a expropriar necessária à execução do 

Prolongamento da Avenida General Humberto Delgado até à Rua Luís Braille, na 

cidade de Leiria...............................................................................................................68 

Ponto sete......................................................................................................................69 

Pedido de avaliação das parcelas a expropriar necessárias à realização da operação de 

loteamento para instalação futura do «Parque Empresarial de Monte Redondo» .........69 

Ponto oito ......................................................................................................................70 

Criação de Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) ..............................................70 

*** 
CMLeiria/Acta n.º 14, de 2008.07.08 
Im-DA-15-09_A00 
 



958 (4) 
 

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

Ponto um........................................................................................................................71 

Visita do Embaixador de Moçambique em Portugal .......................................................71 

Ponto dois......................................................................................................................72 

Pagamento suplementar de bolsa durante o período de estágio ...................................72 

Ponto três ......................................................................................................................73 

Bolsas de Estudo a jovens de S. Filipe – Ano lectivo 2008/2009 ...................................73 

Ponto quatro..................................................................................................................74 

Processo n.º T – 48/07. Projecto no âmbito da intervenção do Polis em Leiria. 

Requalificação ambiental das Zonas 5 e 6 ( Fase  2 ) e Zona 4 – Leiria........................74 

Ponto cinco....................................................................................................................75 

Festival Beach Action, na Praia do Pedrógão.................................................................75 

Ponto seis ......................................................................................................................76 

Delegação de competências em juntas de freguesia. Adiantamento do pagamento .....76 
 

 

 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção da munícipe Dona Maria Lisete Ferreira 
 

A Senhora Maria Lisete Ferreira começou por perguntar se a Câmara já  tinha 

tomado alguma medida relativamente às obras nas bombas de gasolina da Maceirinha, 

as quais, na sua opinião, constituíam um perigo para a população, porque não tinham 

passeios e eram uma zona de passagem pedonal.  

A Senhora Presidente respondeu que o Sector de Fiscalização iria verificar e 

que serão tomadas as devidas providências caso se detecte alguma anomalia. 

A Senhora Maria Lisete Ferreira narrou, de seguida, uma história que lhe 

sucedera com o livro «O Cancioneiro entre o Mar e a Serra», de José Ribeiro Sousa. 

Contou então que, um dia, se dirigira à Divisão da Cultura e, após conversa com o 

Senhor Vereador, foram-lhe facultados dois livros mas quando pediu mais livros para a 

sua família, vizinhos do autor, foi-lhe dito que seriam entregues ao escritor para ele os 

distribuir. 

Alertou então que uma pessoa andava a vender o livro por €25,00, o que, em 

seu entender, não deveria acontecer porque os livros foram subsidiados por fundos 

comunitários, e se os mesmos se destinassem a venda seria em livrarias e não porta- -

a-porta. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço explicou que as questões das relações 

familiares entre as pessoas e o autor estão todas resolvidas desde o início. Mais 

esclareceu que se fez a promoção do livro com o espólio do professor José Ribeiro de 
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Sousa e que, aquando da apresentação do livro, a Associação de Folclore da Alta 

Estremadura foi parceira do Município. Na sequência desta parceria, a Associação 

recebeu 300 livros para divulgação da obra como entendesse e assim terá sido feito. 

Ora o que estava a suceder era as pessoas pedirem para o Prof. Narciso levar livros, 

tendo a Associação estipulado um preço para esse efeito (eventualmente abaixo do 

preço de custo), o que não equivale comercializar o livro.  

O Senhor Vereador disse ainda que o Prof. Vicente Narciso era um divulgador 

desta obra, tendo sido ele que fizera todo o trabalho para o Prof. José Ribeiro de Sousa 

promover o livro, estando a divulgá-lo pelo país de Norte a Sul. 

Em suma, o Vereador Dr. Vítor Lourenço reiterou que a Câmara não vendeu 

livros a ninguém, embora o pudesse fazer desde que fosse abaixo do preço de custo. 

A Senhora Presidente comentou que a Câmara era dona dos livros e dava-os a 

quem quisesse, nomeadamente a visitantes, aos maestros, aos Ranchos Folclóricos e 

às Associações que divulgam a cultura etnográfica da Região. 

 

Intervenção do munícipe Senhor Cassiano 
 

O munícipe Senhor Cassiano Gouveia disse que era proprietário de uma loja 

na Av. Cidade Maringá, e tendo consultado os projectos para a construção do novo 

espaço comercial a edificar em Leiria, chegou à conclusão que a Av. Cidade Maringá 

iria desaparecer. Expôs de seguida algumas das preocupações dos lojistas da zona e 

pediu para se tomar em atenção o interesse das pessoas. 

A Senhora Presidente explanou que ainda não havia projecto de execução, 

mas tão-só um projecto de intervenção urbana; por isso, na fase de execução os 

interesses e os direitos dos munícipes teriam que ser obrigatoriamente acautelados e, 

naturalmente, que a carta remetida iria ser levada em conta quando se entrasse na fase 

de elaboração do projecto. De resto, a Senhora Presidente agradeceu a intervenção, a 

atenção e a preocupação dos munícipes em questão. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho explicou que a proposta 

vencedora teria ainda que produzir os projectos finais de execução. O que existe agora 

eram apenas estudos prévios e maquetes. O que significa que as preocupações 

manifestadas pelos municípes irão ser devidamente analisadas para serem 

equacionadas as soluções adequadas, na fase de projecto de execução. A intervenção, 

no sentido de uma ampla requalificação, far-se-á num espaço público que vai desde a 

zona do Rio até a Avenida Heróis de Angola, passando pelo Centro Comercial Maringá 

e pela zona desportiva.  

O Senhor Vereador alertou ainda para a possibilidade de surgirem alterações 

de uso e informou que o Município procurará velar para que, na fase das obras, se faça 

um plano adequado e atempado das intervenções e se implementem medidas para 
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reduzir impactos negativos e minimizar danos. Assim, disponibilizou-se para receber e 

ouvir as sugestões que possam ser equacionadas à medida que os projectos vão sendo 

apreciados. 

O munícipe Senhor Avelino de Jesus reiterou a questão «A Avenida vai ser 

encerrada ou não ao trânsito automóvel?», tendo informado que pedira, antes de vir a 

reunião de Câmara, um parecer jurídico e que no dia em que fecharem o trânsito, 

automaticamente será instaurada uma providência cautelar.   

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira 
 

A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira indagou se as obras na escola da 

Gândara dos Olivais iriam decorrer durante o próximo ano lectivo, ao que o Senhor 

Vereador Dr. Vítor Lourenço respondeu afirmativamente, prevendo-se que a execução 

da obra demore mais de um ano. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães 
 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães divulgou um projecto que estava 

a decorrer desde o início do mês de Julho, resultante de uma parceria entre o Município 

de Leiria e a Vertigem, com a colaboração da Valorlis, da SUMA e Semural. Tal projecto 

tem como objectivo fazer voluntariado na limpeza das matas, na prevenção dos fogos 

florestais, havendo um intercâmbio no âmbito do Ambiente entre voluntários europeus e 

portugueses que desenvolvem estas acções entre Julho e Agosto. 

Mais informou que quem coordenava esta iniciativa era a Vertigem, entidade 

promotora da candidatura e que recruta os voluntários, enquanto que o Município de 

Leiria planifica as acções e define os trabalhos. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço 
 

I - O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço informou que, no seguimento das 

actividades que se realizaram nos dias 4 e 5 de Julho que faziam parte do programa, na 

próxima segunda-feira se irá realizar o colóquio dos 200 anos das Invasões Francesas, 

recheado de comunicações, oito inscrições de professores oriundos de várias regiões 

do país, sendo essencialmente investigadores universitários. 

Mais informou que a exposição sobre o mesmo tema, que estava patente no 

Museu Dr. João Soares, nas Cortes, do arquivo documental cedida pelo Museu da 

Marinha, estava muito completa, apresentando imagens inéditas. 
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II – O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço informou que recebeu no passado dia 4 de 

Julho uma representação de uma comunidade índia da Amazónia, que andava pela 

Europa na luta pelas limitações dos terrenos. Esta representação pedia que 

subscrevêssemos o abaixo-assinado que está no site: www.fatimamissionaria.pt, a pedir 

ao Presidente da República do Brasil que mantenha a sua decisão relativamente àquela 

comunidade. 

 
 

 Ordem do dia  

 
 

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

 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1512/01 – Nelson Fernando Viana Guarda 
DLB N.º 0844/08 | De NELSON FERNANDO VIANA GUARDA, residente na Rua do 

Barro, n.º 18, freguesia de Boa Vista, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização de alteração de um armazém, em Aguadinha, Lote 9, Marinheiros, freguesia 

de Marrazes. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/06/24, constante do 

respectivo processo (folha 757), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

Protecção Civil; 

2.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela EDP – Distribuição de 

Energia, SA; 

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

3.1. elementos gráficos rectificativos por forma a prever a eliminação das escadas de 

acesso ao piso superior, uma vez que a ampliação pretendida contraria o disposto 

no artigo 47.º do Regulamento do Plano Director Municipal, relativamente ao 

índice de construção (0,5); 

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

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

aplicável; 
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5.º assegurar a ventilação das casas de banho interiores de acordo com o artigo 87.º do 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

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

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

incêndios junto à via; 

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

do passeio e alargamento da via, conforme indicado na deliberação de Câmara de 

2006/07/13. 

Mais deliberou dar conhecimento ao requerente dos pareceres emitidos pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 754) e pela EDP - Distribuição Energia, 

SA (folha 614). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 256/04 – CENTRO DA CIDADE, 
Construções, Lda. 
DLB N.º 0845/08 | De CENTRO DA CIDADE, CONSTRUÇÕES LDA., com sede social 

na Rua Dr. António da Costa Santos, n.º 9, freguesia de Leiria, acompanhado de uma 

exposição apresentada em sede de audiência prévia quanto aos motivos que estiveram 

na origem da proposta de indeferimento, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização de ampliação e alteração de um conjunto de habitação colectiva e muros, 

em Sardoa ou Brejo, Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, numa zona definida 

no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa 

Densidade, encontrando-se ainda parte inserida em Zona de Reserva Agrícola. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/06/25, constante do 

respectivo processo (folha 606), face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

Junho, e tendo em conta os limites da Reserva Agrícola Nacional considerados no 

processo antecedente n.º 1389/99, face à exposição apresentada pelo requerente, 
deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela Rede Ferroviária 

Nacional - Refer EP ( do qual deverá ser dado conhecimento ao requerente / folhas 603 

e 604); 

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

2.1. projecto de arquitectura rectificado não devendo os muros propostos (lado 

Nascente) exceder os limites dos muros de vedação já anteriormente licenciados; 

2.2. projectos de especialidades; 
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3.º garantir em obra o cumprimento dos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 

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

incêndios junto à via; 

4.º as áreas de arrumos no sótão não poderão ser usadas para fins habitacionais: 

5.º previamente à emissão da autorização de utilização deverá verificar-se a execução 

das infra-estruturas (alargamento ao arruamento, execução de passeio e 

estacionamentos e drenagem das águas pluviais junto à berma), devendo para o efeito 

garantir-se a utilização de materiais idênticos aos existentes no local. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 924/07 – MANON, Lda. 
DLB N.º 0846/08 | De MANON, LDA., com sede social na Rua Frederico George, n.º 29, 

7.º F, Lisboa, referente ao projecto de arquitectura para alteração de um espaço 

comercial para instalação de um estabelecimento de serviços (instituto de beleza), na 

Praça Rodrigues Lobo, n.º 50, freguesia de Leiria, inserindo-se o local na Zona Especial 

de Protecção ao Castelo e Centro Histórico da Cidade de Leiria. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/06/30, constante do 

respectivo processo (folha 131), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado nos pareceres emitidos pela Autoridade de Saúde e pelo 

Instituto Português do Património Arquitectónico; 

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

2.1. projectos de redes de águas e esgotos, projecto de gás, projecto de isolamento 

acústico, esclarecimentos quanto à necessidade de apresentação de projecto 

térmico e climatização (Decreto-Lei n.º 79/06 e Decreto-Lei n.º 80/06, de 4 de 

Abril). 

Mais deliberou informar que caso se pretenda a instalação de publicidade, 

deverá a mesma ser objecto de posterior licenciamento específico. 

Deliberou ainda dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pela 

Autoridade de Saúde (folha 71), pelo Instituto Português do Património Arquitectónico 

(folhas 76 e 77), pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 89) e pela Divisão 

de Habitação e Reabilitação Urbana (folha 67). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.4. Processo de obras particulares n.º 203/08 – IMPARCONSTRUÇÕES, 
Empreendimentos, Lda. 
DLB N.º 0847/08 | De IMPARCONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS, LDA., com 

sede social na Rua dos Parceiros, n.º 1165, freguesia de Parceiros, referente ao 

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

comércio, com demolição do existente, na Rua de S. Tiago, n.º 28, freguesia de 

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

Residenciais de Média Densidade. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/07/01, com o seguinte teor: 

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

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

de Setembro, verifica-se que: 

1.º o projecto apresentado não vai de encontro com o anteriormente indicado na 

deliberação de Câmara de 2004/10/11, em sede do pedido de Informação Prévia n.º 

13/04, relativamente: 

1.1. à volumetria, face às construções envolventes, considerando-se que a mesma não 

deverá exceder dois pisos acima do solo; 

1.2. ao alargamento da via do lado Nascente, garantindo o afastamento ao eixo do 

arruamento actualmente existente de 3,00m, acrescido de 1,5m para passeio; 

2.º os elementos constantes no presente processo não são esclarecedores quanto ao 

espaço no lado Nascente, se o mesmo é ou não espaço público, face ao disposto no 

artigo 62.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

3.º o projecto de arquitectura não prevê o cumprimento do disposto no artigo 76.º do 

Regulamento do Plano Director Municipal, relativamente ao número de lugares de 

estacionamento dentro da parcela; 

4.º o projecto apresentado não prevê o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 

66/95, de 8 de Abril (regulamento de segurança contra incêndios na cave); 

5.º não esclarece quanto ao cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 

de Fevereiro, referente: 

5.1. à ventilação das escadas e dos caminhos de evacuação (artigo 35.º); 

5.2. à distância entre vãos sobrepostos [(1,10m), n.º 3 do artigo 37.º]; 

5.3. à distância mínima de 3,00m entre vãos entre paredes exteriores que formem 

diedro de abertura inferior a 35.º (n.º 6 do artigo 16.º); 

5.4. ao acesso à cobertura (n.º 4 do artigo 32.º) 

6.º não prevê o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto, 

relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

7.º o projecto de arquitectura não é exequível, nomeadamente no que se refere o 

acesso de veículos à cave, face à cota do piso do rés-do-chão; 
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7.1. mais se refere que o perfil do terreno indicado nos alçados e cortes não 

corresponde com as cotas indicadas no levantamento topográfico; 

8.º o termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura não faz referência 

que foram observadas, na elaboração do projecto, as normas legais e regulamentares 

aplicáveis, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 

66/95, de 8 de Abril e Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto, relativamente à 

acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

9.º sugere-se que seja previsto um espaço para estendal sem que este prejudique o 

aspecto exterior do edifício quando estiver em uso; 

10.º o projecto obteve parecer desfavorável por parte da Junta de Freguesia (do qual 

deverá ser dado conhecimento à requerente). 

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

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 4 do artigo 24.º 

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

Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/07/01, e face ao 

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

lhe foi conferida pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, deliberou por unanimidade 
notificar o requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

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

indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou que caso o projecto venha a ser reformulado, o processo 

carecerá de parecer por parte das seguintes entidades: 

— Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea; 

— Autoridade Nacional de Protecção Civil;  

— Departamento de Obras Municipais, relativamente ao alargamento do 

arruamento, estacionamentos e passeios. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 165/07 – Luís Manuel Monteiro da Silva 
Moreira Viana 
DLB N.º 0848/08 | De LUÍS MANUEL MONTEIRO DA SILVA MOREIRA VIANA, 

residente na Rua da Restauração, n.º 215, na localidade e freguesia de Barreira, 

referente ao projecto de arquitectura para legalização de alterações de um edifício 

situado na Avenida Combatentes da Grande Guerra, n.º 81, freguesia de Leiria, com 

mudança de uso para estabelecimento de restauração e de bebidas e comércio. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e tendo em conta a exposição do 

requerente, a informação da Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana de 
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2007/12/11, e considerando tratar-se de uma intervenção num edifício reabilitado e 

localizado na área consolidada na franja do Centro Histórico, o que o coloca numa 

situação diferenciada relativamente às novas construções, deliberou por maioria, com 

um voto de abstenção do Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, eleito pelo Partido 

Social Democrático, aprovar o projecto de arquitectura referente à legalização das 

alterações do edifício acima referenciado e destinado a estabelecimento de restauração 

e de bebidas e comércio, condicionado ao seguinte: 

1.º caso venha a cessar a actividade, deverá repor os estabelecimentos no seu estado 

inicial; 

2.º  apresentar as rectificações relativas às caixilharias já solicitadas através do ofício 

n.º 7050/08, de 1 de Julho; 

3.º apresentar, no prazo de 6 meses, projectos de especialidades relativas às 

alterações. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2. Análise do seguinte pedido de informação n.º 35/07 – LEIRIGEC, Sociedade 
Imobiliária e Gestão de Espaços Comerciais, SA 
DLB N.º 0849/08 | De LEIRIGEC, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE 

ESPAÇOS COMERCIAIS, SA, com sede social na Rua Capitão Mouzinho de 

Albuquerque, n.º 56 – 1.º esq.º, freguesia de Leiria, referente ao pedido de informação 

acerca da viabilidade de construção de um edifício na Avenida Heróis de Angola, 

freguesia de Leiria, em substituição dos prédios do quarteirão onde se encontra 

localizado o edifício terminal rodoviário, reconvertendo os actuais usos, onde se incluem 

habitação, comércio e escritórios, em edifico destinado a conjunto comercial, mantendo 

o uso habitacional no piso 2 (último piso acima do solo). 

A intervenção caracteriza-se pela demolição da totalidade das edificações 

existentes e construção de um único edifício, com aumento do número de pisos e de 

cércea; sem aumento da área de implantação.  

O estudo e tendo em conta os elementos apresentados em 2008/05/30, 

mereceu parecer favorável do Departamento de Planeamento e Urbanismo / Divisão de 

Habitação e Reabilitação Urbana, relativamente ao seu enquadramento urbanístico, 

sendo no entanto referida a necessidade de equacionar o pedido num contexto de 

alteração dos estudos do PP3 (Plano de Pormenor de Leiria Centro) onde o local se 

insere, dada a especificidade da proposta, uma vez que esta abrange a totalidade do 

quarteirão, 

Da análise do pedido e tendo em conta o acima indicado, considera-se que o 

proposto; e uma vez que o local se insere em Zona Consolidada, devidamente 

infraestruturado, e o proposto visar a reconversão de um edifício existente; poderá vir a 

enquadrar-se nas disposições do Regulamento do Plano Director Municipal. 
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Verifica-se no entanto que não são apresentados elementos quanto a: 

1.º elaboração de estudo de impacte ambiental tendo em conta o disposto no artigo 1.º 

do Decreto-Lei n.º 69/00, de 3 de Maio, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 

197/05, de 8 de Novembro, face à área proposta. 

2.º áreas de construção e respectivos usos, a fim de se avaliar quanto às necessidades 

de estacionamento face ao Plano Director Municipal, para as áreas de habitação, 

serviços, cinemas e comércio. 

2.1 - mais se refere que foi apresentado, pedido de autorização prévia de localização 

para conjunto comercial remetido pelo Ministério da Economia (Certidão n.º 312/08), 

sendo que de acordo com os elementos constantes do mesmo, não se verifica o 

cumprimento dos parâmetros relativos ao Plano Director Municipal, quanto às 

necessidades de estacionamento globais. 

3.º impactos de carácter hidrogeológico, face à construção proposta em subsolo. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/07/03, constante do respectivo 

processo (folhas 110 e 111), e tendo em conta o parecer favorável do Departamento de 

Planeamento e Urbanismo / Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, e que a 

pretensão poderá vir a enquadrar-se no Regulamento do Plano Director Municipal, 

deliberou por unanimidade informar que a proposta poderá vir a merecer aceitação, 

devendo no entanto para decisão final: 

1.º apresentar comprovativo de licenciamento comercial, dado que o mesmo se 

enquadra nas disposições da Lei n.º 12/04, de 30 de Março; 

2.º apresentar estudo de impacte ambiental aprovado pela entidade competente, nos 

termos do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 69/00, de 3 de Maio, com a redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.º 197/05, de 8 de Novembro; 

3.º prever estacionamento de acordo com o previsto no Capítulo IV do Plano Director 

Municipal: habitação, serviços, cinemas e comércio; calculados em função das 

respectivas áreas; 

4.º cumprir com os condicionalismos indicados no parecer emitido pela Divisão de 

Habitação e Reabilitação Urbana, no que se refere a: 

4.1 - resultados favoráveis dos estudos geotécnicos e hidráulicos quanto à intervenção 

no local; 

4.2 - esclarecimentos quanto à relevância do projecto do ponto de vista arquitectónico e 

de enquadramento, face ao conjunto que se pretende substituir e às características 

arquitectónicas urbanas e paisagísticas do local; 

4.3 - reperfilamento da Avenida Heróis de Angola, de acordo com o parecer emitido pela 

Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana em 19/06/2008 (do qual deverá ser dado 

conhecimento à requerente); 
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5.º anexação da totalidade dos artigos matriciais (as parcelas não se encontram 

anexadas); 

6.º cumprimento da totalidade dos restantes aspectos regulamentares aplicáveis 

nomeadamente, Regulamento Geral das Edificações Urbanas, Segurança Contra 

Incêndios e acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

7.º apresentar solução, a cargo do promotor, para a relocalização do terminal 

rodoviário, que venha a merecer anuência da Câmara Municipal. 

Mais deliberou que sejam efectuadas as diligências necessárias à 

compatibilização dos estudos do Plano de Pormenor PP3, com uma intervenção do tipo 

da proposta. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.3. Análise do seguinte pedido de certidão n.º 312/08 – Ministério da Economia e 
da Inovação - Direcção Regional da Economia do Centro 
DLB N.º 0850/08 | De MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO - DIRECÇÃO 

REGIONAL DA ECONOMIA DO CENTRO, com sede na Rua Câmara Pestana, n.º 74, 

Coimbra, solicitando parecer prévio acerca da localização de um conjunto comercial 

(Leiria Street Fashion) que a Leirigec – Sociedade Imobiliária e Gestão de Espaços 

Comerciais, S.A., pretende instalar na Avenida Heróis de Angola, freguesia de Leiria, 

numa zona cartografada no Plano Director Municipal de Leiria como Espaço Urbano, 

Área Consolidada da Cidade de Leiria, e tendo como antecedente o processo Lecom 

5/07. 

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

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, com conhecimento 

à Direcção Regional da Economia do Centro, cópia da deliberação relativa ao pedido de 

informação prévia n.º 35/07, apresentado pela Firma Leirigec – Sociedade Imobiliária e 

Gestão de Espaços Comerciais, S.A., para o mesmo local, tomada em reunião 

camarária de 8 de Julho de 2008, e referente à construção de um edifício misto 

englobando um conjunto comercial com características idênticas ao pedido de 

licenciamento a que se refere o pedido de autorização prévia de localização solicitado 

pelo Ministério da Economia e da Inovação – Direcção Regional da Economia do 

Centro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.4.1. Processo de loteamento n.º 8/99 – Maria Violante Machado Rosa 
DLB N.º 0851/08 | De MARIA VIOLANTE MACHADO DA ROSA, residente na Rua D. 

Horácio Coelho Cristina, em Leiria, referente ao loteamento de uma propriedade, 

situada em Rego do Travesso - Cruz da Areia, freguesia de Leiria, acompanhado da 

informação prestada pela Divisão Administrativa e de Fiscalização do Departamento de 
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Operações Urbanísticas comunicando que a requerente não se pronunciou, em fase de 

audiência prévia, quanto aos motivos que estiveram na origem da proposta de 

indeferimento tomada em reunião de 2000/12/06, cujo conteúdo lhe foi transmitido 

através do oficio n.º 13051, datado de 2000/12/29. 

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

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

lhe foi efectuada, deliberou por unanimidade indeferir o projecto de loteamento acima 

referido, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 

de Novembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de 

Dezembro, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em reunião de 2000/12/06, 

transmitidos através do ofício n.º 13051, datado de 2000/12/29. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4.2. Processo de loteamento n.º 17/99 – CMP, Cimentos de Maceira e Pataias, SA 
DLB N.º 0852/08 | De CMP, CIMENTOS, MACEIRA E PATAIAS, SA, com sede em 

Maceira, referente ao loteamento de uma propriedade, situada em Maceira, 

acompanhado da informação prestada pela Divisão Administrativa e de Fiscalização do 

Departamento de Operações Urbanísticas comunicando que a requerente não se 

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

da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2001/08/29, cujo conteúdo lhe foi 

transmitido através do oficio n.º 9290, datado de 2001/09/25. 

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

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

lhe foi efectuada, deliberou por unanimidade indeferir o projecto de loteamento acima 

referido, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 

448/91, de 29 de Novembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95, 

de 28 de Dezembro, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em reunião de 

29/08/2001, transmitidos através do ofício n.º 9290, datado de 2001/09/25. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4.3. Processo de loteamento n.º 15/00 – Vítor Manuel Nascimento Graveto (e 
Outra) 
DLB N.º 0853/08 | De VÍTOR MANUEL DO NASCIMENTO GRAVETO (E OUTRA), 

acompanhado de um requerimento de Luís Domingues João (na qualidade de 

proprietário do lote 4), residente em Ring 22, 63776 Mömbris, em Alemanha, e de 

Joaquim de Jesus João (na qualidade de proprietário do lote 5), residente no Largo D. 

Pedro de Castilho n.º 1, freguesia de Monte Redondo, a solicitar alterações aos lotes 4 

e 5, que consistem num ajustamento aos polígonos de implantação dos anexos das 
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edificações, sem alteração dos restantes parâmetros urbanísticos, referente ao 

loteamento situado em Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão. 

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

prestada pela Divisão de Loteamentos datada de 2008/06/04, constante do respectivo 

processo (folha 554), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por 
unanimidade aprovar as alterações requeridas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4.4. Processo de loteamento n.º 17/03 – A. M. MATOS, Investimentos de 
Imobiliários, Lda. (e outra) 
DLB N.º 0854/08 | De A.M.MATOS, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA., com sede 

social em Casal da Amieira, Apartado 20, 2440-901 – Batalha, referente à reformulação 

da solução urbanística (anteriormente aprovada em reunião de Câmara de 2006/12/21) 

e aos projectos de obras de infra-estruturas do loteamento, que incide sobre uma 

propriedade situada em Quinta do Seixo, Guimarota, freguesia de Leiria. 

Sobre este assunto foi prestada pela Divisão de Loteamentos a seguinte a 

informação: 

«Na sequência da deliberação de Câmara datada de 2006/12/21, que 

condicionava a cedência do lote 8 para o domínio privado do Município, como 

compensação por insuficiência de área para equipamento e zonas verdes, o promotor 

apresenta projecto reformulado sendo o referido lote transformado em parcela A, a 

ceder para o domínio privado do município. 

O loteamento passa a ter 7 lotes, sendo reduzida a área do lote 7 em favor da 

parcela A. 

Os projectos de infra-estruturas têm os pareceres favoráveis das entidades 

consultadas.» 

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

Divisão de Loteamentos datada de 27 de Maio de 2008, constante do respectivo 

processo (folhas 451 e 452), deliberou por unanimidade ao abrigo do disposto no 

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

177/01, de 4 de Junho, aprovar o projecto de loteamento reformulado e os projectos das 

infra-estruturas, condicionado ao seguinte:  

1.º  efectuar o pagamento de €26.500,00 + IVA aos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento; 

2.º  ceder as seguintes áreas ao município para integração: 

2.1. no domínio público, 5.683,30 m2, destinados a arruamento, estacionamento, 

passeios, local para contentores de resíduos sólidos, zona ajardinada e de 

circulação e local para colocação de PT; 
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2.2. no domínio privado com a denominação de (Parcela A) 1.561,20m2 ; 

3.º cumprir com as restantes condições estabelecidas nos pareceres emitidos pelas 

várias entidades e serviços do Município de Leiria para a realização das obras de 

urbanização; 

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

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

os elementos constantes da Portaria n.º 1105/01, de 18 de Setembro, e do artigo 30.º 

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

nomeadamente: 

4.1. documentos comprovativos da prestação de cauções a favor do Município de Leiria, 

autónomas à primeira solicitação, destinadas a garantir a boa e regular execução 

das obras de urbanização, devendo para o efeito constar a seguinte cláusula: «A 

caução apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal, mantendo-se válidas até à recepção definitiva das obras de 

urbanização, ficando sujeitas à actualização nos termos do n.º 3 do artigo 54.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 

4 de Junho», com os seguintes valores: 

4.1.1. €89.198,84 (incluído IVA) destinados às infra-estruturas da rede eléctrica; 

4.1.2. €59.480,39 destinados à execução dos arranjos exteriores; 

4.1.3. €180.398,15 destinados à execução da rede viária; 

4.1.4. €73.319,26 destinados à execução das redes de águas, esgotos domésticos 

e pluviais; 

4.2.quatro exemplares da planta de síntese da operação de loteamento aprovada e um 

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

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

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

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

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

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

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

digital); 

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

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

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

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

Pública de natureza profissional; 

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

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

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

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 

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

cartão de identificação de pessoa colectiva); 

4.10. alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), de classe >= 3; 

4.11.apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos 

emergentes de acidentes de trabalho, acompanhado do recibo válido 

comprovativo do respectivo pagamento; 

4.12.plano de Segurança e Saúde; 

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

5.º. após a emissão do alvará, executar os trabalhos no prazo de 24 meses; 

6.º cumprir em obra com as seguintes condições: 

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

aplicáveis; 

6.2. afixar o aviso de publicidade, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 78.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, 

de 4 de Junho; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas; 

6.6. requerer as recepções provisórias e definitivas das obras de urbanização, nos 

termos do artigo 87.º do Decreto-Lei acima referido. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.5. Análise do processo de informação de loteamento n.º 5/99 – Adriano Neves 
Oliveira 
DLB N.º 0855/08 | De ADRIANO DAS NEVES OLIVEIRA, residente na Rua Principal n.º 

127, em Vale de Santa Margarida, freguesia de Arrabal, referente ao pedido de 

informação prévia sobre a viabilidade de lotear uma propriedade situada na Rua do 

Povo - Boucinhas, freguesia de Arrabal, acompanhado da informação prestada pela 

Divisão Administrativa e de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas 

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

aos motivos que estiveram na origem da proposta de indeferimento tomada em reunião 
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de 2000/07/19, cujo conteúdo lhe foi transmitido através do oficio n.º 8713, datado de 

2000/08/30. 

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

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

lhe foi efectuada, deliberou por unanimidade inviabilizar a solução urbanística acima 

referida, ao abrigo do disposto nas alíneas c) e e) do n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei 

n.º 448/91, de 29 de Novembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 

334/95, de 28 de Dezembro, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em 

reunião de 2000/07/19, transmitidos através do ofício n.º 8713, datado de 2000/08/30. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto dois 
  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  

 
2.1. Análise do assunto relacionado com a Divisão Administrativa 
2.1.1. Relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais relativo ao mês de 
Junho de 2008 
DLB N.º 0856/08 | Presente o relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais 

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

ACTIVIDADE QUANTIDADE VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

VALOR VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

Instauração de novos 
PEF’ s 

 

39 
 

-13,33% 
 

€1.896,65 
 

-23,10% 

Mercados 37 -11,90% €1.854,00  -21,65% 
Ocupação da via pública 2 -33,33% €42,05  -57,97% 

Tramitação de PEF’ s 86 -14,85% - -  
Citação de executados 41 -12,76% -  - 

PEF’ s  activos 569 1,42% €19.054,07 0,20% 
SMAS 313 0% €7.247,56 0% 
Mercados 187 1,08% €8.241,92 1,47% 
Ocupação da via pública 41 2,5% €875,42 1,51% 
Publicidade 18 0% €2.112,91 0 % 
Metrologia 1 0% €14,56 0 % 
Diversos 3 -25% €399,56 -39,17 % 

PEF’ s extintos por 
pagamento 

 

31 
 

-8,82% 
 

€2.372,27  
 

 3,99% 

Mercados 29 -3,33% €1.922,06  -6,87% 

Ocupação da via pública 1 -75% €43,00 -80,22 

Diversos 1 100% €407,21 100% 

A Câmara tomou conhecimento. 
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2.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Financeira 
2.2.1. Pagamentos 
DLB N.º 0857/08 | 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 24 de Junho a 7 de Julho de 2008 correspondente às Ordens 

de Pagamento Gerais n.ºs: 5281 a 5298, 5300, 5301, 5303, 5304 às Ordens de 

Pagamento de Tesouraria n.ºs: 325, 334, 382, às Ordens de Pagamento de Facturas 

n.ºs: 1390, 1395, 1397, 1409, 1413, 141, 1420, 1440, 1722, 1735, 1739, 1961, 1962, 

1963, 2397, 1419, 1596, 1597, 2598, 2648, 2649, 2653, 2699, 3118, 3158, 3159, 3161 a 

3165, 3167 a 3170, 3177, 3230 a 3232, 3234, 3240, 3414, 3463, 3518, 3539, 3920, 

3985, 4012, 4020, 4049, 4056, 4058, 4060, 4064, 4312, 4317, 4322, 4328, 4329, 4347, 

4350, 4371, 4391, 4393, 4394, 4410, 4446, 4449, 4490, 4492, 4496, 4519, 4642, 4644, 

4646, 4650, 4656, 4670 a 7672, 4674, 4676 a 4678, 4680, 4682, 4685, 4687 a 4690, 

4695, 4697 a 4701, 4703 a 4709, 4713 a 4720, 4722 a 4729, 4731 a 4749, 4751 a 4753, 

4784 a 4786, 4789 a 4791, 4892 a 4895, 4898, 4899, 4900, 4913, 4995, 4997, 4998, 

5094 a 5100, 5105 a 5120, 5137, 5139, 5141 a 5166, 5168, 5170 a 5180, 5184 a 5198, 

5201, 5207 a 5220, 5223, 5243, 5247 a 5250, 5252 a 5259, 5262 a 5266, 5271 a 5280, 

5323, 5335, 5340 a 5352, 5357, 5360, 5369, 5372, 5376, 5398, 5402 a 5410, 5412, 

5417, 5418, 5438, 5441, 5451, 5454, 5455, 5458, 5465, 5468, 5472, 5484, 5492, 5495, 

5500, 5508, 5521, 5532, 5553 a 5558, 5560 a 5570, 5573, 5580, 5587, 5607, 5609, 

5615, 5618, 5629, 5632, 5638, 5639, 5642 a 5644, 5646 a 5648, 5650 a 5654, 5656 a 

5659, 5661 a 5663, 5681, 5684, 5688, 5692, 5694, 5696, 5700, 5702, 5703, 5712 a 

5714, 5716, 5717, 5719, 5724, 5727 a 5731, 5733, 5734, 5736, 5739, 5741, 5745 a 

5757, 5759, 5760, 5764, 5766, 5770, 5771, 5789, 5832, 5840, 5841, 5909, 5911, 5923, 

6015, 6016 no valor total de €3.695.101,99. 

 

2.2.2. X Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano  
DLB N.º 0858/08 | Presente a X Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2008 que se consubstancia na 9.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 8.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e na 7.ª 

Alteração ao Plano de Actividades Municipais 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 

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

Janeiro, deliberou por unanimidade autorizar a X Modificação às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2008, com inscrições/reforços no montante de 

€328.950,00 e diminuições/anulações no montante de €259.950,00, e a X alteração ao 
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Orçamento da Despesa para o presente ano de 2008, com inscrições/reforços e 

diminuições/anulações no montante de €317.950,00 cada, tal como proposto.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2.3. Programa Pagar a Tempo e Horas. Empréstimo de médio e longo prazos até 
ao montante de €9.536.000,00 (nove milhões quinhentos e trinta e seis mil euros), 
sendo €5.721.600,00 (cinco milhões setecentos e vinte e um mil e seiscentos 
euros), correspondentes a 60% do total do financiamento, a contratar junto do 
Banco Dexia Sabadell e €3.814.400,00 (três milhões oitocentos e catorze mil e 
quatrocentos euros), correspondentes a 40% do total do financiamento, a 
contratar junto do Estado, através da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, nas 
condições estabelecidas na Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2008, de 
22 de Fevereiro. Aprovação das cláusulas contratuais 
DLB N.º 0859/08 | Presentes as cláusulas contratuais a celebrar entre o Município de 

Leiria o Banco Dexia Sabadell e o Estado Português, que se transcrevem: 

«CONTRATO DE MÚTUO 

Entre os abaixo assinados: 

Dexia SABADELL, S.A. – Sucursal em Portugal 

com sede na rua Domingos Sequeira, 27 5G, 1350-119, Lisboa, matriculado na 1.ª 

Secção do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º de Matrícula/NIPC: 980.366.631. 

representado por Luc Seguin, com Passaporte n.º 04RE31688, devidamente autorizado 

para o acto em virtude da procuração emitida no dia 28 de Março de 2007 perante o 

Notário de Madrid, D. Manuel Richi Alberti, com o número 934. 

doravante designado por: "Mutuante" 

por um lado, 

e 

MUNICÍPIO DE LEIRIA 
com o número de identificação fiscal n.º 505 181 266, representado pela Dr.ª Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal 

de Leiria, devidamente habilitada para o efeito, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 

68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro. 

doravante designado por "Mutuário" 

por outro lado. 

Foi acordado o seguinte: 

PREÂMBULO 
Considerando que: 
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1. O Mutuante, a convite do Mutuário, entregou a este último uma proposta para uma 

operação de financiamento datada de 22 (vinte e dois) de Abril de 2008 (dois mil e oito) 

(doravante designada por “Oferta”). 

2. Nos termos de uma deliberação tomada pela Câmara Municipal de Leiria em 

reunião de 14 (catorze) de Abril de 2008 (dois mil e oito), esta deliberou aprovar a 

abertura de procedimento para contratação de um empréstimo para pagamento a 

fornecedores, cfr. condições definidas no Programa Pagar a Tempo e Horas (Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 34/2008, de 22 de Fevereiro). 
3. Nos termos de uma deliberação tomada pela Câmara Municipal de Leiria em 

reunião de 29 (vinte e nove) de Abril de 2008 (dois mil e oito), esta deliberou adjudicar a 

favor do Mutuante um empréstimo para pagamento a fornecedores, cfr. condições 

definidas no Programa Pagar a Tempo e Horas (Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 34/2008, de 22 de Fevereiro), no montante de €5.721.600,00 (cinco milhões e 

setecentos e vinte e um mil e seiscentos euros), pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

4. A Assembleia Municipal, por deliberação de 27 (vinte e sete) de Junho de 2008 (dois 

mil e oito), autorizou a contratação de um empréstimo de médio e longo prazos até ao 

montante de €9.536.000,00 (nove milhões quinhentos e trinta e seis mil euros), sendo 

€5.721.600,00 (cinco milhões setecentos e vinte e um mil e seiscentos euros), 

correspondentes a 60% do total do financiamento, a contratar junto do Banco Dexia 

Sabadell e €3.814.400,00 (três milhões oitocentos e catorze mil e quatrocentos euros), 

correspondentes a 40% do total do financiamento, a contratar junto do Estado, através 

da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, destinado ao pagamento a fornecedores, cfr. 

condições definidas no Programa Pagar a Tempo e Horas (Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 34/2008, de 22 de Fevereiro), nos termos propostos pela Câmara 

Municipal.  

5. Nos termos de uma deliberação tomada pela Câmara Municipal de Leiria em 

reunião de 8 (oito) de Julho de 2008 (dois mil e oito), esta deliberou aprovar as 

condições contratuais do referido empréstimo. 

6. Uma fotocópia autenticada das deliberações da Câmara e da Certidão da 

Assembleia Municipal figura como anexo 1 ao presente Contrato. 

7. O Mutuante e o Mutuário aceitaram contratar o empréstimo nos termos e nas 

condições do presente Contrato de Mútuo (“Contrato”). 

ARTIGO 1 DEFINIÇÕES 
No presente Contrato, as expressões seguintes terão os significados a seguir indicados: 

Aceitação da Cotação: designa a aceitação por parte do Mutuário das condições 

financeiras propostas pelo Mutuante, nos termos da alínea 4.1 do artigo 4.º.  

Aviso de Utilização: designa um pedido de utilização emitido em conformidade com o 

disposto no artigo 6.º e cujo modelo figura como anexo 2. 

Caso de Exigibilidade Antecipada: designa um dos casos enumerados no artigo 14.º. 
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Data de Cotação: designa o Dia Útil no qual o Mutuante comunicou ao Mutuário, por 

meio de telefone, as condições financeiras aplicáveis ao Mútuo. A data será acordada 

entre as partes após cumprimento de todas as condições suspensivas constantes do 

artigo 5.º. 
Data de Primeira Amortização: designa o Dia Útil que ocorrer 6 (seis) meses após a 

data de visto do Tribunal de Contas. 
Data de Vencimento Final: designa o Dia Útil que ocorrer 5 (cinco) anos após a data 

de visto do Tribunal de Contas. 
Data de Vencimento de Juros: designa o último dia de cada Período de Juros. 

Data Limite de Utilização: designa o Dia Útil que ocorrer 30 (trinta) dias após o visto 

do Tribunal de Contas. 
Dia Útil: designa qualquer dia completo em que o sistema TARGET (Trans-European 

Real-Time Gross Settlement Express Transfer) esteja em funcionamento. 

Disponibilização de Fundos designa a disponibilização dos montantes mutuados ao 

abrigo do presente Contrato a realizar nos termos do disposto no artigo 6.º e que se 

encontra sujeita às condições constantes do artigo 5.º. 

EONIA (Euro OverNight Index Average): designa a taxa diária correspondente à média 

aritmética das taxas verificadas para operações de empréstimos interbancárias 

oferecidas por um painel de bancos de referência, média essa ponderada pelo 

respectivo volume de transacções efectuadas. A EONIA é calculada pelo Banco Central 

Europeu e divulgada no ecrã REUTERS página EONIA pela Federação Bancária da 

União Europeia no mesmo Dia Útil que a das operações na base das quais foi 

calculada, entre as 18h 45m (dezoito horas e quarenta e cinco minutos) e as 19 

(dezanove) horas e, em todo o caso, o mais tardar às 7 (sete) horas (hora de Bruxelas) 

no Dia Útil seguinte. 

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate): designa a média aritmética das taxas 

oferecidas por um painel de bancos de referência para os depósitos em Euros num 

determinado período. É calculada pela Federação Bancária da União Europeia e 

divulgada no ecrã REUTERS página EURIBOR01, cada Dia Útil às 11 (onze) horas 

(hora de Bruxelas) pelo Banco Central Europeu. A EURIBOR é utilizada como uma taxa 

revisível prefixada aplicável ao Período de Juros seguinte. 
Fax de Confirmação designa o documento elaborado segundo o modelo que consta do 

anexo 4, com as condições financeiras aplicáveis ao Mútuo, o qual será enviado pelo 

Mutuante ao Mutuário por fax, nos termos da alínea 4.2 do artigo 4.º. 

Mútuo: designa o montante de capital posto à disposição do Mutuário nos termos do 

presente Contrato. 

Período de Amortização: designa o período que decorre da Data da Primeira 

Amortização até à Data de Vencimento Final. 
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Período de Juros: até à Data Limite de Utilização, o primeiro Período de Juros de cada 

Saque terá uma duração igual ou inferior ao mês para que todos os Saques possam ser 

consolidados nessa mesma data. Após a Data Limite de Utilização o mútuo produzirá 

juros com uma periodicidade semestral e com vencimento nas Datas de Vencimento de 

Juros. Cada Período de Juros subsequente iniciar-se-á no último dia do Período de 

Juros imediatamente anterior. Caso um Período de Juros termine numa data que não 

seja um Dia Útil, tal Período de Juros passará a terminar no Dia Útil seguinte desse mês 

(caso haja algum) ou no Dia Útil anterior (caso não haja). Se um Período de Juros 

terminar em data posterior à Data de Vencimento Final, o respectivo Período de Juros 

terminará na Data de Vencimento Final. 

Saques: designa cada um dos montantes de capital de um mínimo de €500.000,00 

(quinhentos mil euros), postos à disposição do Mutuário nos termos do presente 

Contrato.  

ARTIGO 2 OBJECTO E MONTANTE DO CONTRATO 
Sujeito às condições suspensivas que figuram no artigo 5.º infra, o Mutuante concede 

ao Mutuário, que aceita nas condições estipuladas infra, um Mútuo no montante de 

€5.721.600,00 (cinco milhões e setecentos e vinte e um mil e seiscentos euros), 

destinado ao pagamento a fornecedores, cfr. condições definidas no Programa Pagar a 

Tempo e Horas (Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2008, de 22 de Fevereiro). 

A utilização de fundos pelo Mutuário para fins que não sejam os fins descritos supra não 

responsabilizará em caso algum o Mutuante. 

ARTIGO 3 DURAÇÃO 
3.1. O Contrato é celebrado por um prazo de 5 (cinco) anos a contar da data de visto 

do Tribunal de Contas. 

3.2. Caso não seja emitido o visto favorável do Tribunal de Contas previsto na alínea 

5.1.2 ou não sejam cumpridas as obrigações constantes das alíneas 4.4 e 4.6 do artigo 

4.º, o presente Contrato caduca automaticamente, considerando-se não subscrito para 

todos os efeitos e não tendo nenhuma das partes nada a receber da outra. 

ARTIGO 4 ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DEFINITIVAS 
4.1. Na Data de Cotação, o Mutuante comunicará ao Mutuário, por telefone, as 

condições financeiras aplicáveis ao Mútuo, tendo em conta as condições prevalecentes 

nos mercados financeiros, devendo o Mutuário confirmar o seu pleno acordo por 

telefone. A aceitação pelo Mutuário das condições comunicadas telefonicamente surtirá 

plenos efeitos a partir da aceitação telefónica pelo Mutuante.  

4.2. Uma vez produzida a Aceitação da Cotação, o Mutuante enviará ao Mutuário o 

Fax de Confirmação por telecópia, no qual constarão as condições financeiras 

contratadas. O Mutuário deverá proceder à devolução ao Mutuante, por telecópia, do 

Fax de Confirmação subscrito pelo representante devidamente autorizado do Mutuário, 
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sem prejuízo da obrigação do Mutuário de remeter por correio ao Mutuante o original no 

prazo de 3 (três) Dias Úteis. 

4.3. A confirmação ao Mutuante da Aceitação da Cotação por telefone pelo Mutuário 

constitui compromisso irrevogável do Mutuário de proceder à utilização do Mútuo até à 

Data Limite de Utilização. 

4.4. Na falta de Aceitação da Cotação e caso não seja acordado entre as partes uma 

nova data na qual o Mutuante comunicará ao Mutuário as condições financeiras 

aplicáveis ao Mútuo (a ”Nova Data de Cotação”), o presente Contrato caduca 

automaticamente, considerando-se não subscrito para todos os efeitos e não tendo 

nenhuma das partes nada a receber da outra. 

4.5. Caso seja acordado entre as partes uma Nova Data de Cotação, esta será 

considerada para todos os efeitos do presente Contrato a Data de Cotação.  

4.6. Na falta de aceitação pelo Mutuário das condições propostas pelo Mutuante na 

Nova Data de Cotação, o presente Contrato caduca automaticamente, considerando-se 

não subscrito para todos os efeitos e não tendo nenhuma das partes nada a receber da 

outra. 

ARTIGO 5 CONDIÇÕES SUSPENSIVAS PARA A ACEITAÇÃO DA COTAÇÃO E 
DISPONIBILIZAÇÃO DE FUNDOS 
5.1. A obrigação do Mutuante de proceder à cotação e à posterior Disponibilização de 

Fundos, está subordinada ao preenchimento, de forma satisfatória para o Mutuante, das 

condições suspensivas seguintes o mais tardar até 5 (cinco) Dias Úteis antes da Data 

de Cotação: 

5.1.1. Apresentação ao Mutuante do presente Contrato rubricado e assinado pelo 

representante devidamente autorizado do Mutuário; 

5.1.2. O Mutuante deverá ter recebido do Mutuário uma cópia certificada conforme da 

comunicação do "visto" favorável do Tribunal de Contas, relativo ao presente Contrato; 

5.1.3. O Mutuante deverá ter recebido do Mutuário cópia da carta, com carimbo de 

recepção pelo destinatário, endereçada ao banco onde são depositadas pelo Estado 

Português as receitas aí referidas, cujo modelo consta como anexo 3 ao presente 

Contrato; 

5.1.4. Entrega pelo Mutuário ao Mutuante de uma cópia autenticada das procurações ou 

outros documentos que titulem os poderes das pessoas autorizadas a assinar o 

presente Contrato, o Aviso de Utilização e a Aceitação da Cotação, acompanhada de 

um espécimen das suas assinaturas; 

5.2. A obrigação do Mutuante de disponibilizar ao Mutuário o montante de cada Saque 

está ainda sujeita ao preenchimento das condições seguintes: 

5.2.1. Manterem-se exactas e completas as declarações previstas no artigo 11.º; 

5.2.2. Não se ter verificado nem perdurar nenhum facto susceptível de constituir um 

Caso de Exigibilidade Antecipada. 
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ARTIGO 6 DISPONIBILIZAÇÃO DE FUNDOS 
6.1. Após a validação prévia pelo Mutuante do cumprimento das condições 

suspensivas indicadas no artigo 5.º, nos termos dele constante, o Mutuário solicitará ao 

Mutuante a disponibilização de Saques mediante a entrega ao Mutuante de um Aviso 

de Utilização devidamente assinado pelo representante devidamente autorizado pelo 

Mutuário, cujo modelo figura como anexo 2. O Aviso de Utilização deverá ser entregue 

ao Mutuante o mais tardar às 10 (dez) horas (hora de Madrid), 3 (três) Dias Úteis antes 

da data indicada no Aviso de Utilização, não podendo qualquer disponibilização de 

Saques ocorrer após a Data Limite de Utilização. 

6.2. Caso não tenham sido cumpridas as condições suspensivas para a 

disponibilização de Saques, na forma e no prazo estabelecido pelo artigo 5.º, o 

Mutuante informará o Mutuário o mais tardar no dia anterior à data indicada no Aviso de 

Utilização. 

6.3. Sem prejuízo do disposto nas alíneas 6.1 e 6.2 supra, o Aviso de Utilização 

recebido pelo Mutuante constitui compromisso irrevogável do Mutuário de proceder à 

utilização de um Saque, na data indicada no Aviso de Utilização. 

6.4. Todo o montante não solicitado através do competente Aviso de Utilização na 

Data Limite de Utilização será automaticamente creditado na conta do Mutuário. 

ARTIGO 7 TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS 
7.1. O Mutuário obriga-se a pagar juros sobre os montantes do capital mutuado, os 

quais serão calculados nos termos dos números seguintes: 

7.2. Salvo aplicação de normas imperativas vigentes, a taxa de juro será determinada 

postecipada e sucessivamente, para cada Período de Juros de 6 (seis) meses anterior a 

cada Data de Vencimento de Juros, de acordo e nos termos da Aceitação da Cotação e 

descritas infra. 

7.2.1. Até à Data Limite de Utilização, a taxa de juro aplicável à contagem de juros 

é igual à Euribor a 1 (um) mês, conforme constatada no 2.º (segundo) Dia Útil anterior 

ao início de cada Período de Juros. A taxa Euribor assim obtida será acrescida de uma 

margem de 0,29% (zero vírgula vinte e nove por cento) ao ano, margem essa que não 

pode ser alterada. A taxa de juro assim obtida aplica-se ao Período de Juros seguinte. 

7.2.2. A partir da Data Limite de Utilização e até à Data de Vencimento Final, a taxa 

de juro aplicável à contagem de juros é igual a uma taxa fixa que venha a ser 

comunicada em conformidade com o disposto na alínea 4.1 e que, a título meramente 

indicativo, no dia 22 (vinte e dois) de Abril de 2008 era de 4,60% (quatro vírgula 

sessenta por cento). A taxa fixa efectivamente aplicável no âmbito da presente alínea 

deverá em todo o caso ser sempre inferior ou igual a 6%. A taxa de juro assim obtida 

aplica-se ao Período de Juros seguinte. 

7.3. Os juros serão calculados com base no número exacto de dias decorridos durante 

o Período de Juros correspondente, com base num ano de 360 (trezentos e sessenta) 
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dias. A primeira Data de Vencimento de Juros é fixada no dia que ocorrer 1 (um) mês 

após o visto do Tribunal de Contas. A segunda Data de Vencimento de Juros é fixada 

no dia em que ocorrerem 5 (cinco) meses após o visto do Tribunal de Contas, as datas 

de vencimento seguintes sucedem-se com intervalos regulares de 6 (seis) meses. Por 

conseguinte, a última Data de Vencimento de Juros é o dia que ocorrer na Data de 

Vencimento Final. 

7.4. No caso de um Período de Juros terminar numa data que não seja um Dia Útil, o 

mesmo será prorrogado até ao Dia Útil seguinte, a não ser que este dia coincida no mês 

civil seguinte, caso em que o período terminará no Dia Útil anterior. Sem prejuízo do 

anterior, o último Período de Juros terminará na Data de Vencimento Final. 

7.5. Para cada Data de Vencimento de Juros, o Mutuante comunicará ao Mutuário o 

montante dos juros calculados de acordo com o disposto no presente artigo, devendo o 

pagamento dos juros ser efectuado em cada Data de Vencimento de Juros. 

7.6. O Mutuário pode até à Data de Vencimento Final, pedir ao Mutuante, através de 

uma comunicação dirigida ao Mutuante, a modificação das condições financeiras 

definidas na alínea 7.2 do Contrato de Mútuo, segundo os términos e nas condições 

que venham a ser acordadas de mútuo acordo entre as Partes. 

ARTIGO 8 AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL 
O reembolso do capital deverá ter início após a Data Limite de Utilização, devendo ser 

efectuado em 10 (dez) prestações semestrais de um montante de €572.160,00 

(quinhentos e setenta e dois mil cento e sessenta euros) cada. A Primeira Amortização 

terá lugar na Data de Primeira Amortização e a última na Data de Vencimento final. 

ARTIGO 9 REEMBOLSO ANTECIPADO 
9.1. O Mutuário pode proceder, nas condições a seguir fixadas, ao reembolso total ou 

parcial do Mútuo numa Data de Vencimento de Juros, desde que para o efeito notifique 

o Mutuante com pelo menos 35 (trinta e cinco) dias de antecedência, por carta registada 

com aviso de recepção. 

As comunicações de reembolso antecipado são irrevogáveis, obrigando-se a Mutuária a 

proceder nos termos nelas previstas. O não recebimento pelo Mutuante na data de 

reembolso antecipado das quantias devidas, será considerado como um incumprimento 

ao Contrato para efeitos do estabelecido no artigo 14.º. 

Os montantes reembolsados antecipadamente deixarão de produzir juros nos termos do 

presente Contrato a partir da sua data de reembolso, não podendo a Mutuária proceder 

novamente à sua disponibilização. 

9.2. O reembolso antecipado implica o pagamento de uma indemnização, a pagar ou a 

receber pelo Mutuário, destinada a assegurar o equilíbrio financeiro do Contrato entre 

as duas partes. 

A indemnização de reembolso antecipado é fixada pelo Mutuante, tendo em conta as 

condições verificadas nos mercados financeiros, no 10.º (décimo) Dia Útil antes da data 
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do reembolso antecipado (i.e. da Data de Vencimento em que é efectuado o reembolso 

antecipado), se a data assim determinada não coincidir com um Dia Útil, a data 

considerada será o anterior Dia Útil (o “Dia da Fixação”). 

Nos 3 (três) Dias Úteis seguintes à notificação de reembolso, as partes acordarão na 

identificação de 2 (duas) instituições de referência, para calcularem o montante da 

indemnização a liquidar pela parte devedora no momento do reembolso antecipado do 

Mútuo. 

Na falta de acordo, cada uma das partes indicará à outra, nos 2 (dois) Dias Úteis 

seguintes, a identificação de 1 (uma) instituição de referência para proceder ao cálculo. 

Na falta de indicação por uma das Partes, será o direito atribuído à outra Parte que, 

assim, designará as 2 (duas) instituições de referência. 

A indemnização de reembolso antecipado aplicável será a que resultar da média 

aritmética das indemnizações apresentadas pelas instituições de referência.  

9.3. O montante da indemnização de reembolso antecipado assim fixado é 

comunicado ao Mutuário no Dia de Fixação, até às 11H00 (onze horas), hora de Madrid. 

Na mesma data, o Mutuário comunica a sua decisão por escrito ao Mutuante até às 

11H30 (onze horas e trinta minutos), hora de Madrid. Em caso de resposta negativa ou 

na falta de resposta no prazo fixado, o reembolso não é efectuado.  

Em caso de acordo por parte do Mutuário, a indemnização de reembolso antecipado 

torna-se imediatamente exigível, devendo ser paga pelo Mutuante ou pelo Mutuário na 

Data de Vencimento de Juros em que ocorrer o reembolso antecipado do Mútuo. O 

pagamento da indemnização deverá ser liquidada pela parte devedora em 

conformidade com o disposto no artigo 22.º. 

9.4. Se de acordo com o estabelecido na alínea 7.6 do Contrato de Mútuo, o Mutuário 

pretender alterar as suas condições financeiras, esta modificação implicará o cálculo 

imediato da indemnização fixada na alínea 9.1, a qual poderá ser integrada nas novas 

condições financeiras propostas pelo Mutuante e aceites pelo Mutuário. 

ARTIGO 10 JUROS DE MORA 
Todas as quantias devidas e não pagas na sua data de vencimento vencerão juros à 

taxa EONIA, acrescida de uma margem de 3% (três por cento) a contar da sua data de 

vencimento até ao respectivo pagamento integral. 

ARTIGO 11 DECLARAÇÕES  
11.1. O Mutuário declara: 

11.1.1. Que tem todos os poderes e capacidade necessários para assinar o 

presente Contrato e que todas as autorizações e aprovações exigidas para a assinatura 

e cumprimento do presente Contrato foram obtidas e se mantêm em vigor, à excepção 

do visto do Tribunal de Contas mencionado na alínea 5.1.2 supra, o qual deverá ser 

obtido antes da Data de Cotação; 
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11.1.2. Que todas as obrigações para si resultantes do presente Contrato a vinculam 

validamente; em especial, todas as condições de forma exigidas para assegurar a sua 

validade e o seu carácter vinculativo, bem como todas as formalidades que possam 

revelar-se necessárias para os mesmos fins (registos, depósitos e outras) foram 

respeitadas ou cumpridas; 

11.1.3. Que nem a assinatura do presente Contrato, nem a execução de qualquer 

uma das suas disposições é incompatível com as leis e regulamentos a que se encontra 

sujeito ou com qualquer Contrato ou acto de qualquer natureza que o vincule; 

11.1.4. Que não existem factos susceptíveis de constituir um Caso de Exigibilidade 

Antecipada, nem factos que possam fundamentar o vencimento ou exigibilidade 

antecipada relativamente a qualquer outro empréstimo ou crédito subscrito pelo 

Mutuário, quer perante o Mutuante, quer perante quaisquer terceiros; 

11.1.5. Que não existe qualquer litígio no qual esteja envolvido, susceptível de pôr 

em causa a sua capacidade para cumprir as obrigações para si decorrentes do presente 

Contrato, nem, tanto quanto é do seu conhecimento, existe ameaça de tal litígio; 

11.1.6. Que a quantia sacada será afectada ao financiamento citado no artigo 2.º. 

ARTIGO 12 COMPROMISSOS 
O Mutuário compromete-se irrevogavelmente, a contar da data do presente Contrato e 

enquanto forem devidas quaisquer quantias em capital, juros ou outras, no âmbito do 

presente Contrato, a respeitar as disposições seguintes: 

12.1. O Mutuário disponibilizará ao Mutuante: 

12.1.1. Todas as informações sobre qualquer litígio, arbitragem ou processo relativo 

a montantes susceptíveis de, no seu conjunto ou isoladamente, afectarem gravemente 

a importância ou o valor do património do Mutuário, logo que tal litígio, arbitragem e/ou 

processo, ou qualquer suspeita ou ameaça dos mesmos, seja conhecido ou levado ao 

conhecimento do Mutuário; e 

12.1.2. No mês seguinte à sua aprovação, o relatório anual e as contas do Município 

de Leiria, bem como as informações financeiras ou de outra natureza, que esteja 

obrigado a preparar de acordo com a regulamentação aplicável ou que o Mutuante 

possa razoavelmente solicitar; e 

12.2. O Mutuário deverá obter todas as autorizações que eventualmente se tornem 

necessárias após a assinatura do presente Contrato para poder cumprir as suas 

obrigações nos termos do mesmo. 

12.3. O Mutuário deverá imediatamente prevenir o Mutuante logo que tome 

conhecimento de qualquer acontecimento que possa eventualmente vir a constituir ou 

que constitua um Caso de Exigibilidade Antecipada nos termos do presente Contrato, 

bem como de todos os factos relativos ao mesmo. 

12.4. O Mutuário compromete-se a que os montantes das receitas provenientes do 

Estado, à excepção dos subsídios, comparticipações e receitas consignadas, sejam 
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total e exclusivamente depositados na conta bancária mencionada na carta emitida nos 

termos da alínea 5.1.3, sendo que sempre que o Mutuário pretenda utilizar outra conta 

poderá fazê-lo desde que o Mutuário tenha entregue ao Mutuante cópia, com carimbo 

de recepção pelo destinatário, de nova carta elaborada nos termos do modelo que 

figura como anexo 3, devendo as receitas acima referidas ser total e exclusivamente 

depositadas nesta nova conta. 

ARTIGO 13 ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS 
13.1. Circunstâncias novas 

As condições de remuneração do Mutuante ao abrigo do presente Contrato foram 

fixadas em função da regulamentação creditícia, fiscal, monetária e profissional a que 

se encontra sujeito na data do presente Contrato e, em geral, do enquadramento 

jurídico, fiscal e monetário em vigor. Por conseguinte, se a adopção, a entrada em vigor 

ou a alteração de uma disposição legislativa ou regulamentar, ou qualquer interpretação 

destas por parte das autoridades competentes, levar a um encargo significativo de 

qualquer natureza, tal como, por exemplo (mas sem restrições) reservas obrigatórias ou 

rácios prudenciais mais exigentes, e que tenha como efeito um aumento do custo de 

refinanciamento do Mutuante ou uma redução da sua remuneração líquida: 

13.1.1. O Mutuante deverá comunicar ao Mutuário, por escrito, o montante de tal 

aumento de custos ou de redução de receitas; 

13.1.2. As Partes acordarão de boa fé entre si, no prazo máximo de um mês, qual a 

solução a tomar para resolver o assunto de uma forma satisfatória para ambas; 

13.1.3. Se não se chegar a acordo durante esse período de negociações, o 

Mutuante poderá solicitar o reembolso antecipado do Mútuo acrescido dos respectivos 

juros e das eventuais indemnizações de reembolso antecipado e demais custos e 

despesas, nos termos do artigo 9.º do presente Contrato, ficando estipulado que será 

considerado como Dia de Fixação o 5.º (quinto) Dia Útil posterior à data de reembolso 

do Mútuo. 

13.2. Ilegalidade 

Se em virtude da adopção, da entrada em vigor, da modificação duma disposição 

legislativa ou regulamentar ou de qualquer interpretação das mesmas por parte das 

autoridades competentes o cumprimento das obrigações do Mutuante emergentes do 

presente Contrato se tornar impossível ou ilegal: 

13.2.1. O Mutuante deverá avisar o Mutuário por escrito da ocorrência de tais factos; 

13.2.2. As Partes deverão negociar durante um prazo máximo de 8 (oito) dias úteis; 

13.2.3. Caso não seja estabelecido qualquer acordo no final do período de 

negociação, o Mutuário procederá ao reembolso antecipado do Mútuo até à segunda 

Data de Vencimento de Juros seguinte, acrescido dos respectivos juros e das eventuais 

indemnizações de reembolso antecipado definidas na alínea 9.1 do presente Contrato e 
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demais custos e despesas, ficando estipulado que será considerado como Dia de 

Fixação o 5.º (quinto) Dia Útil posterior à data de reembolso do Mútuo. 

ARTIGO 14 EXIGIBILIDADE ANTECIPADA 
14.1. Cada um dos factos seguintes constituirá um Caso de Exigibilidade Antecipada: 

14.1.1. O Mutuário não pagar, na data de vencimento prevista qualquer quantia 

devida nos termos do presente Contrato, quer se trate do reembolso do capital, do 

pagamento de juros ou do pagamento de qualquer quantia devida a qualquer outro título 

ao abrigo do presente Contrato, salvo se tal falta de pagamento for devida 

exclusivamente a um atraso puramente técnico na transferência dos fundos e desde 

que o montante em questão seja efectivamente pago no prazo previsto na alínea 14.2; 

14.1.2. O Mutuário não cumprir integral e pontualmente qualquer uma das suas 

obrigações e/ou compromissos emergentes do presente Contrato; 

14.1.3. Caso qualquer uma das declarações feitas pelo Mutuário no presente 

Contrato seja na presente data ou posteriormente venha a revelar-se falsa ou inexacta 

ou incompleta, por acção ou por omissão; 

14.1.4. A utilização do presente mútuo para fim diferente daquele para o qual foi 

concedido; 

14.1.5. A ocorrência de qualquer outra circunstância que, no entender do Mutuante, 

determine uma degradação da situação económico-financeira do Mutuário susceptível 

de colocar em grave risco o reembolso do presente crédito. 

14.2. Se se verificar um Caso de Exigibilidade Antecipada, o Mutuante pode exigir de 

pleno direito o pagamento de todas as quantias em dívida a título de capital, juros 

remuneratórios, penalizações, juros de mora, despesas e custos acessórios.  

As quantias que se tornem devidas desta forma vencerão juros até ao seu integral 

pagamento à taxa definida no artigo 10.º. 

No caso de se verificar a exigibilidade, procede-se também de pleno direito ao cálculo, 

pelo Mutuante, e ao pagamento, pela parte devedora, eventualmente por compensação, 

da indemnização definida na alínea 9.2, sendo que o Dia de Fixação passa então a ser 

o 5.º (quinto) dia útil seguinte à data em que se verifique o Caso de Exigibilidade 

Antecipada. 

ARTIGO 15 TAXA OU ÍNDICE DE SUBSTITUIÇÃO 
Se um dos índices de referência no presente Contrato desaparecer ou deixar de ser 

cotado, calculado ou publicado e não for substituído por um outro índice publicado pelas 

autoridades competentes, a taxa aplicável será igual à média aritmética das taxas 

oferecidas na data de fixação do índice de referência (artigo 7.º) cerca das 11 (onze) 

horas (hora de Madrid), por 2 (dois) estabelecimentos financeiros de referência, 

escolhidos pelo Mutuante, em Madrid, no mercado interbancário em euros, para um 

depósito com uma duração de 6 (seis) meses e um montante pelo menos igual ao do 

capital do Mútuo em dívida nessa data. 
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Se forem obtidas menos de 2 (duas) cotações, a taxa aplicável será a média aritmética 

das taxas oferecidas na data de fixação do índice de referência (artigo 7.º), cerca das 

11 (onze) horas (hora de Madrid), pelo menos por 2 (dois) intervenientes de primeira 

linha, escolhidos pelo Mutuante, no mercado monetário da moeda com curso legal em 

Portugal, para um depósito com uma duração de 6 (seis) meses e um montante pelo 

menos igual ao do capital do Mútuo em dívida nessa data, salvo se algum deles não 

escolher no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso em que será o outro a escolher 

ambos. 

ARTIGO 16 CESSÃO 
16.1. O Mutuário compromete-se a não ceder os direitos e obrigações para si 

emergentes do presente Contrato. 

16.2. O Mutuante poderá ceder os seus direitos a qualquer outro estabelecimento de 

crédito, sujeito ao consentimento prévio, expresso ou tácito, do Mutuário. 

16.3. Sem necessidade de consentimento do Mutuário, o presente Contrato poderá ser 

cedido a qualquer sociedade que integre directa ou indirectamente o grupo Dexia, 

especificando-se que esta eventual cessão poderá não modificar a entidade jurídica 

encarregada de gerir ou proceder à cobrança das quantias devidas ao abrigo deste 

Contrato. 

ARTIGO 17 AUSÊNCIA DE RENÚNCIA - EXERCÍCIO DE DIREITOS 
O facto do Mutuante não exercer ou não exercer de forma atempada qualquer direito 

que lhe seja conferido pelo presente Contrato não constitui nem será interpretado como 

uma renúncia ao direito em causa. 

Os direitos estipulados no presente Contrato não excluem quaisquer outros direitos 

previstos na lei, com os quais se acumulam. 

ARTIGO 18 IMPOSTOS E TAXAS 
18.1. Todos os direitos, impostos e taxas, presentes ou futuros, de qualquer natureza 

inerentes ao presente Contrato ou dele decorrentes, são por conta do Mutuário e, por 

conseguinte, por ela pagos ou deduzidos dos fundos pagos ou reembolsados por ele ao 

Mutuante, em caso de desembolso por este último, e suportados pelo Mutuário em 

termos finais.  

18.2. Caso o Mutuário deva efectuar uma dedução ou retenção na fonte de natureza 

fiscal, a quantia devida pelo Mutuário será acrescida, de pleno direito, do montante 

necessário para que, após tal dedução ou retenção, o Mutuante receba uma quantia 

líquida igual à que teria recebido caso tal dedução ou retenção não tivesse sido 

efectuada. 

ARTIGO 19 INDEMNIZAÇÃO EM CASO DE FALTA DE PAGAMENTO 
Sem prejuízo de outras indemnizações eventualmente aplicáveis nos termos do 

presente Contrato, o Mutuário compromete-se a indemnizar o Mutuante por qualquer 

prejuízo, despesa ou falta de ganho (danos emergentes e lucros cessantes), 
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designadamente com a liquidação ou reutilização de depósitos obtidos de terceiros, 

sofridos pelo Mutuante em consequência do não pagamento atempado pelo Mutuário 

de qualquer quantia devida ao abrigo do presente Contrato, ou em consequência de um 

Caso de Exigibilidade Antecipada. 

ARTIGO 20 COMUNICAÇÕES 
20.1. Todas as comunicações, pedidos ou notificações que devam ser efectuados em 

virtude do presente Contrato serão validamente realizados se forem enviados por uma 

parte à outra por correio registado com aviso de recepção, ou por telecópia confirmada 

por carta, para os endereços e números seguintes: 

Câmara Municipal de Leiria Dexia Sabadell, S.A. – Sucursal em Portugal 

Departamento Administrativo e 
Financeiro 
 

Direcção de 
Operações 
 

Direcção 
Comercial 
 

Largo da República 

2414-006 Leiria 

Portugal 

 

Avenida de Liberdade, 180 E – 3.º Dto 

1250-146 Lisboa 

Portugal 

Telefone : (+351) 244 839 500 Telefone: (+ 351) 213 951 516 

Telecópia: (+351) 244 839 556 Telecópia: (+ 351) 213 977 733 

Qualquer modificação dos dados supra só será oponível depois de ser comunicada, nos 

termos aqui previstos. 

20.2. Todos os prazos previstos no presente Contrato em relação às comunicações 

entre as partes começam a correr no dia seguinte ao da recepção da telecópia de 

notificação ou, caso não seja enviada telecópia, no dia do aviso de recepção do correio 

registado.  

ARTIGO 21 DESPESAS 
O Mutuário reembolsará prontamente o Mutuante de todas as despesas e custos 

suportados por este, designadamente honorários e despesas de advogados e 

consultores, para a tomada das medidas necessárias ao cumprimento pelo Mutuário 

das suas obrigações e à preservação dos direitos do Mutuante. 

ARTIGO 22 PAGAMENTOS 
22.1. Quaisquer quantias devidas pelo Mutuário ao Mutuante serão pagas em Euros e 

depositadas na conta aberta em nome de DEXIA SABADELL, S.A. – Sucursal em 

Portugal no banco DEXIA SABADELL, S.A., com o número 0231-0002-21-1096153961, 

IBAN ES95 0231-0002-21-1096153961 e o SWIFT: DSBLESMM, ou em qualquer outra 

conta que seja previamente comunicada pelo Mutuante ao Mutuário. 

22.2. Quaisquer quantias devidas pelo Mutuante ao Mutuário serão pagas em Euros e 

depositadas na conta aberta em nome do Mutuário em Leiria na Caixa Geral de 
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Depósitos sob o número: 0393002333632, NIB: 003503930000233363233, IBAN: PT50 

003503930000233363233, SWIFT: CGDIPTPL ou em qualquer outra conta que seja 

comunicada pelo Mutuário ao Mutuante com pelo menos 10 (dez) Dias Úteis de 

antecedência. 

22.3. Qualquer pagamento devido em virtude do presente Contrato numa data que não 

seja um Dia Útil será efectuado no Dia Útil seguinte, salvo se esse dia recair no mês 

civil seguinte, caso em que deverá ser efectuado no Dia Útil imediatamente anterior. 

22.4. Os pagamentos efectuados pelo Mutuário serão imputados, sucessivamente, a 

juros moratórios, comissões, impostos, despesas, custos, juros remuneratórios e 

capital. 

22.5. O Mutuante fica desde já autorizado a compensar quaisquer quantias em dívida 

com recurso a contas-correntes, depósitos de dinheiro ou valores ou títulos de que o 

Mutuário seja um dos titulares. Para o mesmo efeito, o Mutuante fica desde já 

igualmente autorizado a proceder à venda de valores depositados pelo Mutuário, 

ficando desde já mandatado para celebrar e subscrever os necessários Contratos, 

certificados de venda e/ou qualquer outra documentação que se mostre necessária. 

ARTIGO 23 TAXA ANUAL EFECTIVA 
De acordo com as disposições do Decreto-Lei n.º 220/94, de 23 de Agosto, a taxa anual 

efectiva compreende, para além dos juros, as despesas, comissões, ou remunerações 

de qualquer natureza, quer directas, quer indirectas. Trata-se duma taxa anual 

proporcional à taxa do período, postecipada e expressa para cem unidades monetárias. 

A taxa do período é calculada em termo actuariais, garantindo, segundo o método dos 

juros compostos, a igualdade entre, por um lado, as somas mutuadas e, por outro lado, 

todos os pagamentos devidos pelo Mutuário ao abrigo deste crédito a título de capital, 

juros e despesas diversas. 

O Mutuário reconhece ter procedido pessoalmente a todas as estimativas que considera 

necessárias para avaliar o custo efectivo global do Mútuo.  

A título informativo, as partes declaram que, na presente data, a Taxa Anual Efectiva é de 

…% (….) ao ano, com base na taxa fixa calculada à data de assinatura do Contrato. 

Fica expressamente entendido que esta taxa é meramente indicativa e não vincula nem 

o Mutuante nem o Mutuário. 

ARTIGO 24 EFEITOS DO CONTRATO 
O presente Contrato produzirá efeitos entre as partes a contar da data de obtenção do 

visto do Tribunal de Contas. 

ARTIGO 25 LEI APLICÁVEL 
O presente Contrato rege-se e será interpretado em conformidade com o direito 

português. 

ARTIGO 26 FORO 
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Em caso de diferendo sobre a interpretação ou execução do presente Contrato, as 

partes desenvolverão esforços de boa fé para encontrar uma solução. Na falta de 

acordo, quaisquer litígios serão submetidos às jurisdições portuguesas sendo 

competentes os Tribunais da Comarca de Lisboa. 

Feito em 4 (quatro) originais, um dos quais é destinado ao Tribunal de Contas. 

LISBOA, […] ([…]) de Julho de 2008 (dois mil e oito) 

O MUNICÍPIO DE LEIRIA 

 

 

Dr.ª Isabel Damasceno Campos 

Presidente da Câmara Municipal 

DEXIA SABADELL, S.A. – Sucursal em 

Portugal 

 

Dr. Luc Seguin 
Gerente 

ANEXO 1 
Deliberações 

Da Câmara Municipal de Leiria: 

• De 14 (catorze) de Abril de 2008 (dois mil e oito); 

• De 29 (vinte e nove) de Abril de 2008 (dois mil e oito); 

• De 8 (oito) de Julho de 2008 (dois mil e oito); 

Da Assembleia Municipal de Leiria: 

• De 27 (vinte e sete) de Junho de 2008 (dois mil e oito); 

 

ANEXO 2 
 Dexia Sabadell, S.A. – Sucursal em Portugal 

 Direcção de Operações 

 

 

 Telefone : 213 951 516 

 Telecópia: 213 977 733 

AVISO DE UTILIZAÇÃO 
Contrato de Mútuo n.º […] datado de […] ([…]) de […] de 2008 (dois e mil e oito). 

Referimo-nos ao Contrato de mútuo celebrado entre o Município de Leiria na qualidade 

de Mutuário, e a Vossa sociedade, na qualidade de Mutuante. 

Tendo sido cumpridas todas as condições suspensivas estabelecidas no artigo 5.º e 

declarando manterem-se exactas as declarações previstas no artigo 11.º e não ter-se 

verificado nem perdurar nenhum facto susceptível de constituir um Caso de 

Exigibilidade Antecipada, nos termos do artigo 6º do Contrato supracitado, solicitamos a 

V. Exas. a disponibilização de um Saque com as seguintes características:  

Montante do Saque: [●] ([●]) euros 

Data de Disponibilização: [●] de [●] de 200[●]  
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contidas no artigo 11.º do Contrato. 

Os termos utilizados neste Aviso têm o significado que lhes é atribuído no artigo 1.º do 

Contrato. 

Leiria, [●] de [●] de 200[●] 

O MUNICÍPIO DE LEIRIA 

 

Dr.ª Isabel Damasceno Campos 

Presidente da Câmara Municipal 

 

ANEXO 3 
Exmo(a). Senhor(a) Gerente 

[●] 
[●] 
 [●],[●] de [●] de 20[●]  
Assunto: Movimentação da Conta nº [●] 
Pela presente carta, vem o Município de Leira, em cumprimento do estipulado no 

Contrato de Financiamento de que se junta cópia, instruir irrevogavelmente V. Exas. no 

sentido de, por uma ou mais vezes, em caso de incumprimento do contrato supra 

referido e à primeira e simples solicitação do Dexia Sabadell, S.A. – Sucursal em 

Portugal, transferirem da nossa conta nº [●], aberta nessa agência, quaisquer quantias 

que lhes sejam solicitadas pelo referido Dexia Sabadell, S.A. – Sucursal em Portugal, 

ao primeiro pedido escrito dirigido a V. Exas., no qual o Dexia Sabadell, S.A. – Sucursal 

em Portugal deverá indicar apenas o montante a transferir, a conta para onde deverão 

ser transferidas as quantias que solicite, ficando vedado à [nome do banco] a 

apreciação da oportunidade ou justiça do pedido, devendo proceder à transferência 

solicitada imediatamente após a recepção do respectivo pedido do Dexia Sabadell, S.A. 

– Sucursal em Portugal.  

Caso o montante existente na identificada conta não seja suficiente para satisfazer 

integralmente o pedido do Dexia Sabadell, S.A. – Sucursal em Portugal, deverá a 

totalidade do saldo existente ser transferido para a conta indicada pelo Dexia Sabadell, 

S.A. – Sucursal em Portugal, acompanhado de explicação para o não cumprimento 

integral do pedido. 

Solicitamos ainda que qualquer transferência efectuada em cumprimento das presentes 

instruções seja comunicada ao Município de Leiria, acompanhada de cópia do 

respectivo pedido de transferência apresentado pelo Dexia Sabadell, S.A. – Sucursal 

em Portugal e, sendo caso disso, da explicação comunicada por V. Exas. ao Dexia 

Sabadell, S.A. – Sucursal em Portugal para o não cumprimento integral do pedido 

apresentado por este. 
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A transferência directa das quantias respectivas, da nossa conta para o Dexia Sabadell, 

S.A. – Sucursal em Portugal, porque implica a realização das operações contabilísticas 

previstas no n.º 2.6.1 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, envolverá a comunicação 

prévia do [nome do banco] a esta Câmara com vista ao processamento da despesa, 

correspondente ao valor das verbas a transferir. 

Com os melhores cumprimentos, 

O MUNICÍPIO DE LEIRIA 

 

Dr.ª Isabel Damasceno Campos 

Presidente da Câmara Municipal 

ANEXO 4 
MINUTA 
Este documento é só indicativo e não vincula o Dexia Sabadell, S.A. – Sucursal 
em Portugal 
CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

Exma. Senhora Presidente 

Dr.ª Isabel Damasceno Campos 
Nº Fax : (+351) 244.839.562 

Lisboa, [●] de [●] de 20[●] 
Fax de Confirmação de Cotação 
Exma. Sr.ª Presidente, 

Em cumprimento do estabelecido na alínea 4.2 do artigo 4.º do Contrato de Mútuo 

subscrito entre o Dexia Sabadell, S.A. – sucursal em Portugal e o MUNICÍPIO DE 

LEIRIA, no dia [●] de [●] de 2008, (o “Mútuo”) temos o grato prazer de lhe comunicar as 

condições financeiras seguintes que completam e se integram nos termos do Mútuo. 

Montante: : [●] euros 

Período de Utilização: : de [●]/[●]/2008 até [●]/[●]/2008 

Datas de vencimentos: : Primeiro vencimento em [●] de [●] de 200[●], o 

segundo vencimento em [●] de [●] de 200[●], as 

datas de vencimento seguintes sucedem-se com 

intervalos regulares de 6 (seis) meses em [●] de [●] 
e [●] de [●] de cada ano. 

Data de Primeira Amortização: [●]/[●]/20[●] 

CONDIÇÕES FINANCEIRAS 

 
Taxa de Juro aplicável durante  
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o período de utilização: Euribor 1 (um) mês + 0,29% (zero vírgula vinte e 

nove por cento - ([●]/[●]/2008 – [●]/[●]/2008). 
Taxa de Juro aplicável após o 
período de utilização: [●]% ([●] por cento) - ([●]/[●]/2008 – [●]/[●]/2008). 

 A taxa fixa supra indicada foi calculada com base na taxa swap para o prazo 

equivalente ao do empréstimo, acrescida de um spread de 0,29%.  

Base de cálculo de Juros: Actual/360 
Outras indemnizações: Produzida a Aceitação da Cotação, se o Mútuo vencer 

antecipadamente por qualquer motivo, ou em caso de não utilização do Mútuo até à 

Data de Utilização, o Mutuário deverá pagar ao Mutuante a indemnização calculada 

segundo o disposto na alínea 9.2 do Artigo 9.º do Mútuo, considerando-se para este 

efeito o “Dia da Fixação”, respectivamente, o dia seguinte ao da data de vencimento 

antecipado ou a Data de Utilização, se a data assim determinada não coincidir com um 

Dia Útil, a data considerada será o anterior Dia Útil. 

Nos termos da alínea 4.2 do artigo 4.º do Mútuo, agradecíamos que rubricasse cada 

uma das páginas do presente documento e devolvendo-nos o mesmo, assinado para o 

seguinte número de fax 213 977 733. 

Aguardando por uma resposta de V. Exa., subscrevemo-nos com elevada consideração 

e estima, apresentando os nossos melhores cumprimentos. 

DEXIA SABADELL, S.A. - Sucursal em Portugal 

 

[●] 
[●] 
 

O MUNICÍPIO DE LEIRIA 

 

Dr.ª Isabel Damasceno Campos 

Presidente da Câmara Municipal 

*** 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 
«PAGAR A TEMPO E HORAS» 

ENTRE 
O ESTADO PORTUGUÊS, representado pelo Director-Geral do Tesouro e Finanças, 

Dr. Carlos Manuel Durães da Conceição, de acordo com a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 34/2008, de 22 de Fevereiro, e do Despacho n.º 6871-B/2008, de 22 de 

Fevereiro, na qualidade de mutuante (doravante designado abreviadamente por 

MUTUANTE); 

E 
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O MUNICÍPIO DE LEIRIA, com sede em Largo da República, 2414-006 Leiria, pessoa 

colectiva de direito público n.º 505.181.266, neste acto representado por Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, na qualidade de mutuário (doravante designado 

abreviadamente por MUTUÁRIO); 

No âmbito do Programa “Pagar a Tempo e Horas”, aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 34/2008, de 22 de Fevereiro, (doravante designada 

abreviadamente por RCM) é celebrado e reciprocamente aceite o presente contrato de 

empréstimo, que se rege pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira 
(Montante do empréstimo) 

Ao abrigo do disposto no artigo 128.º da Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro, no 

artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 41/2008, de 10 de Março, e na RCM, pelo presente 

contrato, nos termos e condições nele previstos, o MUTUANTE concede ao MUTUÁRIO 

um empréstimo de EUR 3.814.400 (três milhões oitocentos e catorze mil e quatrocentos 

euros). 

Cláusula Segunda 
(Finalidade) 

1. O empréstimo concedido pelo MUTUANTE ao MUTUÁRIO destina-se ao 

pagamento das dívidas a fornecedores constantes da lista anexa ao presente 

contrato, com vista à redução do prazo médio de pagamentos a fornecedores do 

MUTUÁRIO, obrigando-se este a não utilizar o empréstimo para outro fim. 

2. Nos termos do n.º 1 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 41/2008, de 10 de Março, o 

presente empréstimo é complementar ao empréstimo de EUR 5.721.600 (cinco 

milhões setecentos e vinte e um mil e seiscentos euros) concedido ao MUTUÁRIO, 

com a mesma finalidade, por Dexia Sabadell, SA, em (…/…/…). 

Cláusula Terceira 
(Objectivos de redução do prazo médio de pagamentos a fornecedores) 

1. Com vista à redução progressiva e sustentada do prazo médio de pagamentos a 

fornecedores do MUTUÁRIO, são estabelecidos pelo presente contrato objectivos 

anuais de prazos de pagamento, de acordo com o disposto no n.º 39 do Anexo à 

RCM, até 2017. 

2. Para os efeitos do presente contrato, o prazo médio de pagamento a fornecedores 

(PMP) do MUTUÁRIO define-se pelo disposto nos n.ºs 6, 7 e 56 do Anexo à RCM. 

3. Para o ano de 2008, o MUTUÁRIO estabelece como objectivo praticar um PMP de 

289 dias. 

4. Para os anos de 2008 a 2012, os objectivos de prazos de pagamentos e o 

respectivo grau de cumprimento estabelecem-se com base no PMP do ano anterior 

e de acordo com a tabela seguinte: 

Grau de cumprimento do objectivo 
CMLeiria/Acta n.º 14, de 2008.07.08 
Im-DA-15-09_A00 
 



994 (40) 
 

 
 Superação Cumprimento Incumprimento

PMP do ano anterior 

inferior a 45 

PMP<30d 30d≤PMP<40d PMP≥40d 

PMP do ano anterior 

Superior ou igual a 

45 

Redução do 

PMP superior a 

25% 

Redução do PMP 

no intervalo 

[15%;25%] 

Aumento do PMP 

ou redução inferior 

a 15% 

5. Para os anos de 2013 a 2017, o objectivo é manter o PMP abaixo do maior dos 

seguintes valores: 

5.1.O PMP registado no ano de 2012; 

5.2. 40 dias. 

Cláusula Quarta 
(Modo e prazo de utilização) 

1. O capital mutuado será integralmente disponibilizado até ao quinto dia útil após 

recepção da comunicação do MUTUÁRIO do visto do Tribunal de Contas à 

contracção do presente empréstimo e do pedido de desembolso a que se refere o 

n.º 37 do Anexo à RCM, através de uma única transferência para a conta do 

MUTUÁRIO, com o NIB 0035003930000233363233. 

2. O MUTUÁRIO efectua o pagamento das dívidas a fornecedores constantes da lista 

anexa ao presente contrato até 30 dias após recepção da comunicação do visto do 

Tribunal de Contas à contracção do presente empréstimo. 

Cláusula Quinta 
(Prazos) 

 O presente empréstimo tem um prazo correspondente ao dobro do prazo do 

empréstimo concedido pela Instituição de Crédito ao abrigo deste programa 
Cláusula Sexta 

(Juros) 
1. O capital mutuado vence juros remuneratórios à taxa base Euribor a 6 meses em 

vigor na data de início de cada período de contagem de juros, arredondada para a 

milésima de ponto percentual mais próxima e acrescida das alterações referidas nos 

pontos 2 a 4 da presente Cláusula. 

2. À taxa de juro base referida no ponto anterior serão deduzidos 0,2 pontos 

percentuais por cada ano do período de 2008 a 2012 em que o objectivo de prazos 

de pagamento definido na Cláusula Terceira tenha sido superado. 

3. À taxa de juro base, referida no ponto 1 da presente Cláusula, serão acrescidos 0,2 

pontos percentuais por cada ano do empréstimo em que o objectivo de prazos de 

pagamento definido na Cláusula Terceira não tenha sido cumprido. 

4. Cumulativamente, à taxa de juro base referida no ponto 1 da presente Cláusula, 

serão acrescidos 0,1 pontos percentuais por cada ano do período de 2008 a 2012 

em que o PMP tenha aumentado face ao ano anterior. 
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5. Os juros são calculados dia a dia, numa base anual de 360 dias. 

6. O 1.º período de contagem de juros tem início (…) meses após [a data do visto do 

Tribunal de Contas sobre o contrato com a Instituição de Crédito ou a data da 

assinatura do contrato, consoante a que determina a entrada em vigor do referido 

contrato bancário] e tem vencimento em 15 de Dezembro de 2013. 

7. Os restantes juros serão contados e pagos semestral e postecipadamente a 15 de 

Junho e 15 de Dezembro de cada ano. 

8. O MUTUANTE comunica anualmente ao MUTUÁRIO, até 31 de Maio, as deduções 

ou acréscimos à taxa de juro base a aplicar, em função do disposto nos números 

anteriores da presente Cláusula e do grau de cumprimento dos objectivos 

estabelecidos na Cláusula Terceira e tendo por base os dados disponibilizados nas 

páginas electrónicas da Direcção-Geral do Orçamento e da Direcção-Geral das 

Autarquias Locais, a que se referem as alíneas a) dos n.ºs 19 e 20 do Anexo à 

RCM, respectivamente.    

Cláusula Sétima 
(Reembolso) 

O empréstimo será reembolsado pelo MUTUÁRIO, em 10 prestações semestrais de 

capital, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira prestação em 15 de Dezembro de 

2013 e as restantes nos semestres subsequentes, e a última em …(15 de Junho ou 15 

de Dezembro de ...)  . 

Cláusula Oitava 
(Modo de reembolso) 

O pagamento do capital e dos juros a realizar pelo MUTUÁRIO, nos termos do presente 

empréstimo, deverá ser efectuado por crédito em conta a indicar previamente pela 

Direcção-Geral do Tesouro e Finanças. 

Cláusula Nona 
(Mora) 

Em caso de atraso no pagamento por parte do MUTUÁRIO, ao montante em dívida será 

aplicada a taxa de juro fixada na Cláusula Sexta do presente contrato, acrescida de 

uma sobretaxa de 2%, até à data do efectivo pagamento, sem prejuízo do 

accionamento de outras garantias. 

Cláusula Décima 
(Garantias) 

De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 41/2008, de 10 de 

Março, em caso de incumprimento por parte do MUTUÁRIO, este reconhece ao 

MUTUANTE o direito de solicitar, à entidade competente para o efeito, a redução das 

transferências correntes e de capital do Orçamento do Estado para o MUTUANTE, 

devendo o montante retido por este efeito ser afecto ao reembolso do montante em 

dívida. 
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Cláusula Décima Primeira 
(Reembolso antecipado) 

O MUTUÁRIO poderá efectuar o reembolso antecipado do empréstimo, total ou 

parcialmente, ficando, no entanto, sujeito ao pagamento de uma prestação de juros 

adicional, cujo valor é obtido pela aplicação da taxa de juro anual correspondente a 

metade da taxa base referida no n.º 1 da Cláusula Sexta, acrescida das alterações 

referidas nos números 2 a 4 dessa Cláusula, sobre o valor a amortizar, pelo período de 

empréstimo decorrido, até ao limite da data de início do primeiro período de contagem 

de juros. 

Cláusula Décima Segunda 
(Exigibilidade Antecipada) 

1. O MUTUANTE pode exigir ao MUTUÁRIO o reembolso da totalidade ou de parte do 

presente empréstimo, sem que para tal seja necessário qualquer procedimento ou 

formalidade judicial, no caso do produto do empréstimo ser utilizado para um fim 

diferente do previsto na Cláusula Segunda do presente contrato. 

2. Ao montante a reembolsar acrescem juros diários contados a partir da data de 

utilização dos fundos prevista na Cláusula Quarta até à data do efectivo reembolso, 

à taxa Euribor a 6 meses em vigor na data do pedido de reembolso, acrescida da 

sobretaxa máxima legal, que neste momento é de 4%. 

Cláusula Décima Terceira 
(Compromissos) 

De acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 41/2008, de 10 de 

Março, o MUTUÀRIO compromete-se a facultar ao MUTUANTE todos os elementos que 

vierem a ser solicitados, directa ou indirectamente, para verificação do cumprimento das 

obrigações estipuladas no presente contrato, designadamente os objectivos de prazos 

de pagamentos e a aplicação do produto do financiamento. 

Cláusula Décima Quarta 

(Alterações ao contrato) 
Qualquer alteração ao presente contrato deverá revestir a forma de documento escrito 

assinado pelos outorgantes. 

Cláusula Décima Quinta 
(Comunicações) 

Todas as comunicações e notificações a serem feitas entre as partes, nos termos do 

presente empréstimo, devem, sob pena de nulidade, ser efectuadas para os seguintes 

endereços: 

- MUTUANTE: Direcção-Geral do Tesouro e Finanças  

Rua da Alfândega, 5 – 1º 

1149 – 008 Lisboa; 

Tel: 21 88 46 000 
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Fax: 21 88 46 200 

E-mail: apoiosfinanceiros@dgtf.pt  

- MUTUÁRIO: Município de Leiria 

Largo da República 

2414-006 Leiria 

Tel.: 244 839 500 

Telecópia: 244 839 556 

Endereço-e: presidente@cm-leiria.pt  

Cláusula Décima Sexta 
(Assinatura) 

1. Por acordo entre os outorgantes foi utilizada a teletransmissão (telefax) do texto do 

presente contrato, por ocasião da sua assinatura. 

2. Os outorgantes reconhecem plena validade e valor probatório ao presente 

documento, assinado por aquele meio de teletransmissão. 

3. Este procedimento de assinatura será seguido da assinatura de dois exemplares 

idênticos ao presente documento, e que substituirão, para todos os efeitos, o 

exemplar assinado por telefax. 

Cláusula Décima Sétima 
(Vigência) 

O presente contrato produz efeitos na data da sua assinatura, por todos os outorgantes, 

e cessará quando se verificar o pagamento integral da dívida resultante do empréstimo. 

*** 

O presente contrato é feito em dois exemplares que serão assinados pelos outorgantes, 

ficando cada um deles na posse de um exemplar. 

Lisboa, ___de _____de 2008 

O ESTADO, 

…………………………… 

Carlos Manuel Durães da Conceição 

Leiria, ___de _____de 2008 

O MUNICÍPIO, 

………………………………… 

Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa  

ANEXO – PAGAMENTOS A EFECTUAR AOS FORNECEDORES 

IDENTIFICAÇÃO DOS 

FORNECEDORES 

Facturas 

Nome N.º Data de 

Emissão 

Montante a 

pagar 

*** 

Os Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda 

Caleira e Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista apresentaram uma 

justificação de voto, que se transcreve:  
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«Os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista entendem face às 

condições contratuais do empréstimo relativo ao Programa “ Pagar a Tempo e Horas”, 

justificar o seu voto de apoio, nos seguintes termos: 

Tem sido manifesto, por erros de gestão, a dificuldade da Câmara Municipal de 

Leiria, em honrar, atempadamente, os compromissos com os fornecedores da 

Autarquia. 

Essa prática tem prejudicado inúmeros fornecedores da Autarquia, os quais 

acabam por ser o suporte financeiro da Autarquia; 

Num Estado de Direito não é minimamente aceitável que haja dívidas a 

fornecedores com mais de 30 meses, o que demonstra a má qualidade da gestão que 

esta maioria PSD/CDS vem executando; 

Sendo assim, não temos outra alternativa para apoiar os fornecedores credores 

da Autarquia, que não seja aprovar, a contracção de um empréstimo, ao abrigo do 

programa em causa, de modo a minimizar as dívidas a fornecedores.» 

*** 

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

as cláusulas contratuais nos termos acima transcritos com o banco Dexia Sabadell, SA 

e com o Estado Português e conferir poderes à Senhora Presidente para proceder à 

sua assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2.4. Pagamento à ADSE de segundas vias das Receitas Orçamentais (RO) 
DLB N.º 0860/08 | Presentes as segundas vias das Receitas Orçamentais n.ºs 

0971920040422 e 1914920040730, emitidas em 23 de Abril e 31 de Julho de 2004, 

respectivamente, relativamente aos cuidados de saúde prestados aos funcionários e/ou 

respectivos agregados familiares, inscritos através da Divisão de Recursos Humanos. 

Após confirmação do extracto de conta corrente emitido pela ADSE, constatou-

se que os originais das referidas Receitas Orçamentais (RO) nunca deram entrada na 

SAACOP, desconhecendo-se os motivos. 

Considerando que as mesmas se encontram por regularizar, e que se 

encontram devidamente confirmadas pelo responsável da Divisão de Recursos 

Humanos, solicita-se autorização para se proceder no presente ano económico ao seu 

lançamento contabilístico, bem como ao seu pagamento, em virtude das mesmas não 

terem figurado no mapa da dívida dos anos transactos.  

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

490/08, de 17 de Janeiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto da alínea d) do n.º 

7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por maioria, com os 

votos de abstenção dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, 
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Dra. Lucinda Caleira e Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, autorizar o 

lançamento no ano económico de 2008, bem como o pagamento à ADSE das segundas 

vias das Receitas Orçamentais (RO) n.ºs 0971920040422 e 1914920040730, emitidas 

em 23 de Abril de 2004 e 31 de Julho de 2004, das importâncias de €3.105,80 e 

€6.859,84 (Isentas de IVA), respectivamente. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

2.2.5. Pagamento à empresa Condop-Construção e Obras Públicas, SA 
DLB N.º 0861/08 | Presentes as segundas vias das facturas n.ºs 1925 e 1926, emitidas 

em 15 de Junho de 2007, relativas a trabalhos efectuados na empreitada «Trabalhos 

Complementares de Reabilitação do Mercado Municipal do Pedrógão – Coimbrão». 

Considerando que as mesmas nunca deram entrada na SAACOP, 

desconhecendo-se os motivos, e tendo em conta que se encontram emitidas de acordo 

com os respectivos autos de medição, considerando ainda que as mesmas se 

encontram por regularizar, solicita-se autorização para se proceder no presente ano 

económico ao seu lançamento contabilístico, bem como ao seu pagamento, em virtude 

das mesmas não terem figurado no mapa da dívida dos anos transactos.  

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

1927/08, de 4 de Janeiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto da alínea d) do 

n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por maioria, com 

os votos de abstenção dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, 

Dra. Lucinda Caleira e Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, autorizar o 

lançamento no ano económico de 2008, bem como o pagamento à Condop, SA, das 

segundas vias das facturas n.ºs 1925 e 1926, emitidas em 15 de Junho de 2007, das 

importâncias de €31.901,87 e €22.067,52, com IVA incluído, respectivamente. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2.6. Pagamento à empresa Novis Telecom, SA  
DLB N.º 0862/08 | Presente a segunda via da factura n.º 19463922072005, emitida em 

8 de Julho de 2005, relativa ao serviço de Internet no mês de Junho de 2005 nos 

diversos espaços culturais. 

Considerando que a mesma nunca deu entrada na SAACOP, desconhecendo-

se os motivos, considerando ainda que a mesma se encontra devidamente confirmada 

pelo responsável da DMAT e por regularizar, solicita-se, assim, autorização para se 

proceder no presente ano económico ao seu lançamento contabilístico, bem como ao 

seu pagamento, em virtude da mesma não ter figurado no mapa da dívida dos anos 

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

2097/08, de 4 de Junho. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto da alínea d) do 

n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por maioria, com 

os votos de abstenção dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, 

Dra. Lucinda Caleira e Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, autorizar o 

lançamento no ano económico de 2008, bem como o pagamento à Novis Telecom, SA, 

da segunda via da factura n.º 19463922072005, emitida em 8 de Julho de 2005, da 

importância de €172,79, com IVA incluído. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2.7. Doação de diverso equipamento informático 
DLB N.º 0863/08 | Presente um ofício remetido pelo Agrupamento de Escolas de 

Colmeias (ENT. 2008/14020), no qual este informa que receberam pelo Instituto de 

Segurança Social, I.P. – Centro Distrital de Leiria, a título de doação e para instalação 

no Jardim-de-infância Boa Vista, o seguinte equipamento: 

— 2 Computadores HP, Vectra VE; 

— 1 Monitor Fujitsu E-155; 

— 1 Monitor Samtron 55e. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com a competência que lhe 

é conferida pelo estipulado 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 Boa Vista, Freguesia de Boa Vista. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2.8. Resumos de tesouraria 
DLB N.º 0864/08 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo 7 de Julho de 2008, 

apresentando um Total de Disponibilidades de €7.004.991,12 sendo de Operações 

Orçamentais €6.324.722,78 e de Operações de Tesouraria €680.268,34, que se 

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

A Câmara tomou conhecimento. 

 
 
Ponto três 

 D e p a r t a m e n t o  de  Desenvolvimento  Económico,  Espaços  Verdes  e  Ambiente  
 
3.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Promoção do 
Desenvolvimento 
3.1.1. Proposta de procedimentos sobre remoção de publicidade 
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DLB N.º 0865/08 | Com o objectivo de ser dada boa execução às deliberações de 

Câmara que decidirem ordenar a remoção de publicidade afixada sem licenciamento 

municipal e, nos casos de incumprimento por parte dos responsáveis por essa mesma 

publicidade, o Sector de Licenciamentos Diversos (SLD) submete à aprovação da 

Câmara, a seguinte proposta de procedimentos, que mereceram parecer de 

concordância da Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães, para serem aplicados com 

efeitos após 15 de Julho do corrente ano: 

«PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS PARA REMOÇÃO DE PUBLICIDADE NOS 
TERMOS DO ARTIGO 20.º, N.ºs 4 E 5 DO REGULAMENTO MUNICIPAL DA 

PUBLICIDADE (RMP) 
Com o objectivo de estabelecer os procedimentos a tomar quando o responsável pela 

publicidade não procedeu à remoção da mesma, no seguimento da notificação da 

deliberação de Câmara que, em cumprimento do disposto no artigo 20.º, do RMP 

(Regulamento Municipal da Publicidade) ordenou a remoção de publicidade afixada 

sem licenciamento ou em desrespeito pelos seus termos, na área do concelho de Leiria, 

estiveram reunidos, no dia 25 de Junho corrente, pelas 10 horas 30 minutos, no Salão 

Nobre do Edifício-sede deste Município, a Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães e 

os seguintes funcionários: 

⎯ Dr.ª Leonor Correia, Chefe da Divisão Jurídica 

⎯ Eng.ª Manuela Oliveira, Coordenadora funcional da Divisão de Espaços Verdes 

⎯ Eng.º Francisco Morais, Chefe da Divisão de Equipamento, Máquinas e Oficinas 

⎯ Eng.º João Martins, funcionário da DASU 

⎯ Dr.ª Maria Filomena Carvalho, funcionária do Sector de Licenciamentos Diversos 

⎯ Dr.ª Lurdes Novo, funcionária do Sector de Licenciamentos Diversos 

⎯ Veríssima Gonçalves, funcionária do Sector de Licenciamentos Diversos  

⎯ David Arede, Fiscal Municipal  

⎯ Susana Botelho, Fiscal Municipal 

que irão assinar este documento, tendo sido acordados os seguintes procedimentos: 

1. Da notificação da deliberação que ordenou a remoção, deverá constar: 

1.1. A comunicação do conteúdo da deliberação, indicando claramente a que 

publicidade se refere; 

1.2. O prazo para proceder à remoção e que, se não cumprir, será a Câmara a 

promover a remoção, cobrando-lhe as respectivas despesas, acrescidas do 

pagamento da taxa de €0,52 por m2 e por dia ou fracção, devida pela guarda 

do material removido em instalações deste Município, conforme consta do 

artigo 34.º da Tabela de Taxas em vigor no Município; 
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1.3. Caso não proceda ao levantamento do material removido, no prazo de 30 dias 

a contar da data da notificação, reverterá o mesmo para o Município de Leiria, 

sem direito a qualquer indemnização; 

2. Mensalmente, as funcionárias do Sector de Licenciamentos Diversos irão preparar 

os processos dos quais conste a notificação válida da deliberação que ordenou a 

remoção da publicidade; 

3. As funcionárias do Sector de Licenciamentos Diversos enviarão (por correio 

electrónico – ce) aos Fiscais Municipais (Ambiente e Espaços Verdes, conforme a 

localização da publicidade a remover), os processos que se destinam à remoção; 

4. Os Fiscais Municipais irão contactar o Sr. Eng.º Morais ou quem o substitua, para 

acerto da data das operações de remoção; 

5. Os funcionários do Sector de Licenciamentos Diversos notificarão o proprietário da 

publicidade do dia e hora designados para a realização do acto da remoção. Muito 

próximo da data marcada para a remoção os Fiscais Municipais, em deslocação ao 

local, irão verificar se a publicidade se mantém afixada. Caso já tenha sido removida 

pelo particular o processo será devolvido (ce) ao Sector de Licenciamentos Diversos 

com essa indicação. Caso se mantenha seguir-se-á a remoção; 

6. No acto da remoção estarão presentes os Fiscais Municipais (os afectos à divisão 

do Ambiente se a publicidade se situar na zona urbana de Leiria e os afectos à 

Divisão de Espaços Verdes se a publicidade se situar fora dessa zona urbana) para 

indicarem qual a publicidade ou suporte a remover, elaborando o respectivo auto de 

remoção, nos termos do modelo anexo (Anexo I) e identificarem (etiquetarem) os 

materiais removidos com o número do registo do processo (se houver) a que se 

refere a publicidade em causa.  

7. As funcionárias do Sector de Licenciamentos Diversos providenciarão a notificação 

do responsável pela publicidade removida, para, no prazo de 30 dias úteis a contar 

da data dessa notificação, proceder ao pagamento das despesas apuradas aquando 

da remoção, bem como da taxa diária de guarda do material; 

8. Após o pagamento, pelo responsável da publicidade, das despesas de remoção e 

guarda, as funcionárias do Sector de Licenciamentos Diversos, emitem guia para 

levantamento do material armazenado, conforme modelo anexo (Anexo II), 

indicando local, dia e hora para esse efeito; 

9. No acto de entrega do material, a guia referida no número anterior será assinada 

pelo funcionário responsável pela guarda e entrega do mesmo, bem como pela 

pessoa que o recebe. O original da guia será arquivado no respectivo processo 

existente no Sector de Licenciamentos Diversos.  

Na mesma reunião ficou também estabelecido que, sempre que dum processo de 

licenciamento de publicidade ou de ocupação de espaço público conste Participação 

de contra-ordenação o Sector de Licenciamentos Diversos dará conhecimento à 
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Divisão Jurídica da conclusão do processo de licenciamento e a Divisão Jurídica 

dará conhecimento ao Sector de Licenciamentos Diversos da decisão que for 

tomada no processo de contra-ordenação. 

Em 2008/06/26 

 (seguem-se as assinaturas dos presentes na reunião)» 

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

e aprovar os procedimentos propostos, no âmbito da aplicação do artigo 20.º, n.ºs 4 e 5, 

do Regulamento Municipal da Publicidade (RMP) para vigorarem a partir de 15 de Julho 

de 2008. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.2. Publicidade. Isenção de pagamento de taxa  
DLB N.º 0866/08 | Presente a carta de ROSÓPTICA, ÓPTICA MÉDICA, LDA., com 

sede na Rua D. Maria da Graça Lúcio da Silva, n.º 11 (atrás do Teatro), nesta Cidade, 

de 2008/03/06, na qualidade de representante dos comerciantes situados naquela rua, 

alertando para os graves incómodos sentidos pelos comerciantes afectados pelas obras 

de remodelação do «Teatro José Lúcio da Silva», sito na Rua D. Maria da Graça Lúcio 

da Silva, nesta cidade.  

Sobre este assunto é presente, pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento 

Económico, Dr.ª Neusa Magalhães, a seguinte proposta: 

«Considerando que a actividade comercial assume relevante interesse no nosso 

concelho e em particular na nossa cidade, constituindo um pólo de desenvolvimento e 

expansão económica; 

Considerando a actual recessão económica e as dificuldades manifestadas 

pelos comerciantes designadamente aqueles que desenvolvem a sua actividade na Rua 

D. Maria da Graça Lúcio da Silva, onde as obras de remodelação do Teatro José Lúcio 

da Silva causaram incómodos de vária ordem. 

Considerando que, pelo n.º 1 do artigo 1.º e artigo 2.º do Regulamento Municipal 

de Publicidade, em vigor na área deste Município, todos os meios ou suportes de 

afixação ou inscrição de mensagens de publicidade, nos termos de Lei n.º 97/88, de 17 

de Agosto, dependem de prévio licenciamento da Câmara Municipal de Leiria; 

Considerando que a ocupação do espaço do domínio público carece igualmente 

de licenciamento. 

Propõe-se que: 

1 – A próxima renovação anual do alvará de publicidade e/ou ocupação pública, cujos 

titulares constam da relação anexa, seja isenta do pagamento da respectiva taxa, 

embora a mesma tenha de ser requerida e averbada no original do alvará; 

2 - Terminado esse prazo, as renovações seguintes pagarão a taxa que, nessa data, 

estiver em vigor.  
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A Câmara, depois analisar o assunto, ao abrigo do disposto da alínea a) do n.º 6 

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

concordar com a proposta apresentada e conceder isenção do pagamento da taxa de 

publicidade e/ou ocupação de espaço do domínio público, na próxima renovação do 

alvará de licença e submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal. 

Mais deliberou informar os interessados que a isenção do pagamento não 

dispensa a apresentação do pedido de renovação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.3. Publicidade (intenção de remoção) 
DLB N.º 0867/08 | No seguimento de vários processos de licenciamento de publicidade, 

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

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

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

nos termos  do artigo 20.º, dos n.º 2, 3 e 4 do Regulamento Municipal de Publicidade, 

notificando os requerentes, nos termos e para os efeitos dos artigos 100.º e 101.º do 

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

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

(audiência de interessados), as seguintes entidades: 

Registo Entidade Tipo de Publicidade Localização da 
Publicidade 

Int. 11074/03 Jornal de Noticias (Global 
Noticias) 

Dois anúncios luminosos 
afixados na fachada da 
sua área comercial 

Av. D. João III - Edifício 
2000, sala 3 e 4, Piso 3 

Ent. 7933/07 Decor X – Publicidade e 
Decoração Unipessoal, 
Lda 

Um painel monoface (de 
8x3) 

Av. das Comunidades 
Europeias (Junto à Repsol) 

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

manifestar a intenção de ordenar a remoção dos suportes publicitários supra 

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

de Publicidade, uma vez que os suportes publicitários afixados não se encontram 

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

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

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

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

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

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

de 31 de Janeiro (audiência de interessados), do teor da presente deliberação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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3.1.4. Remoção de publicidade (decisão final)  
DLB N.º 0868/08 | No seguimento das deliberações tomadas por esta Câmara 

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

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

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

Procedimento Administrativo. Não o tendo feito ou não tendo sido atendidos os 

argumentos invocados, são de novo, presentes os processos a seguir indicados, 

propondo-se que a Câmara, ao abrigo do disposto no artigo 20.º n.º 2 alínea a) 3, 4 e 5 

do Regulamento Municipal de Publicidade delibere ordenar a remoção da publicidade 

afixada sem prévio licenciamento, pelos mesmos motivos constantes das deliberações 

anteriores: 

Registo Entidade 
responsável 

Delib. da 
int. de 

remoção 
(data) 

Data de 
visita ao 

local 

Tipo 
de 

Publicidade 

Localização 
da 

Publicidade 

Observ. 

Ent. 
28054/06 

Firma 
Faustino & 
Ferreira, Lda 

2008/03/04 2008/06/19 
(Fiscais 
Municipais) 

Um painel 
publicitário 

Praça da 
Portagem – A1, 
freguesia de 
Sta. Eufémia 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 4705 
de 2008/03/17 

Int. 
1900/08 

Centro Glass 
Com. e 
Aplicação de 
Vidros em 
Viaturas, Lda 

2008/04/14 Participação 
dos Fiscais 
Municipais 
nº 9254 de 
2008/02/12 

Um anúncio 
iluminado biface;  
Uma bandeira no 
Parque do 
Estabelecimento; 
Uma Placa na 
fachada 

Estrada das 
Moitas Altas, 
Pinheiros, 
freguesia de 
Marrazes 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 7149 
de 2008/04/21 

Int. 
1901/08 

Firma PLA 
Peças, Lda 

2008/04/14 Participação 
dos Fiscais 
Municipais 
nº 9253 de 
2008/02/12 

Um anúncio 
luminoso biface 
(Mupi); Uma 
bandeira no 
Parque do 
estabelecimento; 
Uma sequência 
de letras 
autocolantes nos 
vidros da 
fachada 

Estrada das 
Moitas Altas, 
Pinheiros, 
freguesia de 
Marrazes 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 7150 
de 2008/04/21 

Int. 
11795/03 

O Fred – 
Sandwich 
Bar, 
representado 
por Leonel 
Gonçalves 
Mendes 

2008/04/29 2008/06/25 
(Fiscais 
Municipais) 

Diversa 
publicidade 

Trav. 
Wenceslau de 
Morais, nº 14 - 
Leiria 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 8072 
de 2008/05/07 

Int. 
10522/03 

Restaurante 
“Club 
Triplex” 

2008/01/22 2008/06/25 
(Fiscais 
Municipais) 

Um anúncio 
iluminado de 
letras soltas; Um 
painel luminoso 
biface 

Edifício 2000 – 
Av. D. João III 

O proprietário 
da publicidade 
informa 
através da 
carta nº 4711 
de 
25/02/2008, 
que iria 
proceder à 
remoção da 
publicidade, 
no entanto 
não o fez até 

CMLeiria/Acta n.º 14, de 2008.07.08 
Im-DA-15-09_A00 
 



1006 (52) 
 

 
2008/06/25 

Int. 
11080/03 

Ourivesaria 
Campos, 
Lda 

2008/01/22 2008/05/02 
(Fiscais 
Municipais) 

Um toldo 
publicitário 

Av. Heróis de 
Angola, nº 54, 
Loja 6,  Leiria 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 2044 
de 2008/02/04 

Ent. 
9330/07 

Decor X – 
Publicidade 
e Decoração 
Unipessoal, 
Lda 

2008/02/07 2008/06/30 
(Fiscais 
Municipais) 

Painel 
publicitário 

Av. 
Comunidade 
Europeia 
(Junto à GALP) 
- Leiria 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 3504 
de 2008/02/26 

Int. 
11839/03 

Cabeleireiro 
Caprice 

2008/01/22 2008/06/19 
(Fiscais 
Municipais) 

Duas sequências 
de letras 

Centro 
Comercial 
Maringá 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 2036 
de 2008/02/04 

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

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

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

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

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

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

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

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

Regulamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.5. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Atribuição de lugares de terrado 
n.º 178 e n.º 179 
DLB N.º 0869/08 | Presente o requerimento da empresa ANTÓNIO EMANUEL 

CONFECÇÕES, LDA., com sede na Rua António José de Almeida, n.º 188, Esmoriz, 

concelho de Ovar, a solicitar a atribuição dos lugares cativos n.º 178 e 179 para venda 

de têxteis, no Mercado de Venda por Grosso do Falcão. 

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

direito de ocupação dos lugares n.º 178 e179, à empresa António Emanuel Confecções, 

Lda., uma vez que o requerente reúne os requisitos expressos no artigo 13.º do 

Regulamento do Mercado Falcão, na alteração aprovada pela Assembleia Municipal em 

2003/04/17.  
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A atribuição dos lugares de venda é franca, não sujeitando o vendedor a 

qualquer outro pagamento para além da respectiva taxa mensal de ocupação, conforme 

foi aprovado pela Assembleia Municipal em sessão realizada em 2007/02/23, na 

alteração temporária do artigo 15.º, n.º 1.2 e 1.3 do regulamento do referido mercado, 

publicitada pelo edital n.º 47/2007, de 2007/03/05. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.6. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho  
DLB N.º 0870/08 | Presente o requerimento da ARICOP, ASSOCIAÇÃO REGIONAL 

DOS INDUSTRIAIS DE CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DE LEIRIA, com sede na 

Av. Marquês de Pombal, Lt. 7, 1.º, Leiria, a solicitar licença especial de ruído, para a 

realização no dia 2008/06/28, de acção de sensibilização denominada «Segurança na 

Construção», na parte do parque de estacionamento do Nerlei (orientado a Nascente), 

Leiria, no horário compreendido entre as 13 horas e as 19 horas, do qual consta o 

despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2008/06/24, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2008/06/24 da Senhora Presidente a deferir o pedido para a realização da 

referida acção de sensibilização no dia 2008/06/28, mediante emissão da licença 

especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.7. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho  
DLB N.º 0871/08 | Presente o requerimento de LICÍNIA MARIA RIBEIRO DOS REIS, 

residente na Rua do Capital, 64, Porto do Carro, freguesia de Maceira, deste concelho, 

na qualidade de representante da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

da Maceira, com sede na Rua de Leiria, Maceira, a solicitar licença especial de ruído, 

para a apresentação de música ao vivo (Baile), nos dias 27, 28 e 29 de Junho, a ter 

lugar na sede da Associação, no horário compreendido entre as 20 horas e as 3 horas 

do dia seguinte, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 

2008/06/24, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2008/06/24 da Senhora Presidente a deferir o pedido para os dias 27, 28 e 

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

 

3.1.8. Alargamento de horário. Ratificação de despacho  
DLB N.º 0872/08 | Presente o requerimento subscrito por Instituna – Tuna Mista do 

Instituto Politécnico de Leiria, Trovantina – Tuna Masculina do Instituto Politécnico de 

Leiria, Noctuna – Tuna Feminina do Instituto Politécnico de Leiria, Tuma´Acanénica – 

Tuna Mista da Escola Superior de Educação de Leiria e a Tuna Académica do Isla de 
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Leiria, todas sedeadas neste concelho, a solicitar o alargamento de horário de 

funcionamento do estabelecimento Beat Club, sito nesta cidade, até às 6 horas do dia 

2008/06/27, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 

2008/06/20 a indeferir o pedido, por não se enquadrar em nenhuma comemoração de 

relevo, sendo dispensada a audiência dos interessados, por ser urgente a tomada de 

decisão, ao abrigo do artigo 103.º, n.º 1, alínea a) do Código do Procedimento 

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

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

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

despacho de 2008/06/20 da Senhora Presidente a indeferir o pedido de alargamento de 

horário até às 6 horas do dia 2008/06/27, por não se enquadrar em nenhuma 

comemoração de relevo, tendo sido dispensada a audiência dos interessados, por ser 

urgente a tomada de decisão, ao abrigo do artigo 103.º, n.º 1, alínea a) do Código do 

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

Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 
 Divisão de Acção Educat iva Municipal  

 

4.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão da Acção 
Educativa Municipal 
4.1.1. Componente de Apoio à Família – 1.º CEB. Tempos Livres de Verão 2008 
DLB N.º 0873/08 | Presente proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura, Dr. 

Vítor Lourenço, que é do seguinte teor: 

«A Câmara Municipal de Leiria tem aprovado, em anos anteriores, um conjunto 

de mecanismos de apoio que permitem o enriquecimento dos programas e actividades 

complementares à acção educativa, nomeadamente nas férias de Verão. 

Estas actividades têm assumido um papel importante no desenvolvimento integral e 

saudável das crianças, bem como na prevenção de comportamentos desviantes. 

Considerando: 

— A necessidade de integrar todas as crianças, principalmente aquelas cujas 

famílias mais necessitam; 

— A importância da criação de mecanismos facilitadores para a frequência das 

crianças abrangidas pela Acção Social Escolar;» 

Propõe-se, como critérios de apoio para a «Componente de Apoio à Família – 

1.º CEB. Verão 2008» a desenvolver pelos parceiros das comunidades educativas 

(Agrupamentos de Escolas, Associações de Pais e Juntas de Freguesia), o seguinte: 
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CRITÉRIOS APOIO CML OBS. 

Refeições Extensão dos programas regulares existentes – 

durante a actividade lectiva; 

(valores aprovados 

anteriormente pela CML) 

alunos carenciados – Escalão A - €30,00/mês 

(20 dias); 

N.º alunos envolvidos 

no programa 

alunos carenciados – Escalão B - € 15,00/mês 

(20 dias); 

 

* De acordo com critérios 

Acção Social Escolar 

NOTA: apoio até um máximo de 40 dias (2 meses) 

O processo desenvolve-se em duas fases: 

1.ª fase - comunicação aos serviços do Município de Leiria do projecto a 

desenvolver, actividades previstas, listagem de alunos beneficiários e custo efectivo da 

refeição. 

2.ª fase – No final do programa, as entidades apresentarão o relatório de 

actividades/questionário a fornecer pela Divisão de Acção Educativa Municipal e 

comprovativo de frequência dos alunos beneficiários (registo de assiduidade). 

A transferência de verbas só se efectivará após a apresentação do relatório de 

actividades a este Município de Leiria. 

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

2416/08, de 3 de Julho. 

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

da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro e das alíneas l) do n.º 1, e d) do n.º 4, ambas do artigo 64.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, deliberou por unanimidade aprovar os critérios e valores constantes da 

proposta apresentada. 

Mais deliberou que a transferência de verba, decorrente da aplicação dos 

critérios, se efective após apresentação de documentos comprovativos de despesa e 

informação da Divisão de Acção Educativa Municipal aos Serviços Financeiros. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.2. Aldeia de Natal 2007. Candidatura ao PRIME. Rectificação 
DLB N.º 0874/08 | Retirado 

 

4.1.3. Programa de Generalização do Inglês e de outras Actividades de 
Enriquecimento Curricular no 1.º CEB, ano lectivo de 2007/2008. Utilização de 
espaços e acompanhamento de alunos 
DLB N.º 0875/08 | Presente proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura, Dr. 

Vítor Lourenço, que é do seguinte teor: 
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«Considerando a existência do Programa de Generalização do Ensino de Inglês 

nos 3.º e 4.º anos e de outras actividades de enriquecimento curricular, no 1.º ciclo do 

ensino básico público, aprovado por Despacho n.º 12591 (2.ª série), publicado no Diário 

da República n.º 115, de 16 de Junho de 2006. 

Considerando o elevado número de turmas em desdobramento de horário, no 

concelho de Leiria, e a necessidade de utilizar outros espaços (alternativos da 

comunidade); 

Considerando que as actividades de enriquecimento curricular dos alunos da 

EB1 de Marinheiros decorreram nas salas do Estádio Municipal de Leiria, de Janeiro a 

Junho de 2008; 

Considerando o Regulamento de cedência e utilização do Estádio Municipal de 

Leiria, aprovado por deliberação camarária de 2006/06/16. 

Considerando, ainda, a colaboração da Freguesia de Carvide na criação de 

condições para o bom funcionamento do programa na EB1 de Moinhos de Carvide, de 

Fevereiro a Junho de 2008. 

Propõe-se a atribuição das verbas conforme quadro que se apresenta:  

Entidade Total Escola(s)/Obs. 
€8.089,08 

a) 
Espaços utilizados pelos alunos da EB1 de 
Marinheiros  

 
LEIRISPORT  

 
€665,50 

a) 

Actividades realizadas no dia 2 de Junho 
(EB1 Caxieira, Monte Redondo, Souto da Carpalhosa, 
Reixida, Cortes, Campo Amarelo, EB1,2,3 Santa 
Catarina da Serra) 

Freguesia de Carvide €150,00 EB1 Moinhos de Carvide (Acompanhamento de 
alunos) 

a) de acordo com Regulamento de cedência e utilização do Estádio Municipal de Leiria, 

aprovado por deliberação camarária de 2006/06/16. 

Classificação Económica Valor 

11/0450109 Juntas Freguesia €150,00 

11/0602039901 Outras despesas €8.754,58 

Os valores implicados nestas despesas foram objecto das propostas de 

cabimento n.º s 2412/08 e 2411/08, ambas de 3 de Julho. 

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

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

do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela 

Lei n.º 5 – A/2002, de 11 de Janeiro, e com o Despacho n.º 12591 (2.ª série), 16 de 

Junho de 2006, deliberou por unanimidade concordar com a proposta acima referida 

e aprovar os valores nela constantes, sendo a transferência conforme se indica: 

Entidades Total OBS. 

LEIRISPORT €8.754,58 IVA incluído-21% 

Freguesia de Carvide €150,00  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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4.1.4. Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB. Ano lectivo de 
2008/2009. Acordos de Colaboração 
DLB N.º 0876/08 | Presente a minuta de Acordo de Colaboração a celebrar entre o 

Município de Leiria e os Agrupamentos de Escolas do concelho de Leiria, no âmbito do 

Despacho n.º 14460/2008 (2.ª série), de 26 de Maio, cujo teor de transcreve: 

«ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Considerando a importância das actividades de enriquecimento curricular no 1.º 

ciclo do ensino básico para o desenvolvimento das crianças e para o seu sucesso 

escolar futuro. 

Considerando a experiência alcançada com o Programa de Generalização do 

Ensino de Inglês nos 3.º e 4.º anos e de outras actividades de enriquecimento curricular, 

no 1.º ciclo do ensino básico público, nos anos lectivos 2006/2007 e 2007/2008. 

Considerando a existência do programa das actividades de enriquecimento 

curricular do 1.º ciclo do ensino básico regulado pelo Despacho n.º 14460/2008, de 26 

de Maio. 

Considerando que os municípios dispõem de atribuições no domínio da 

educação e os seus órgãos de competências para apoiar o desenvolvimento de 

actividades complementares de acção educativa, na educação pré-escolar e no ensino 

básico, em conformidade com o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º, conjugada 

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

Considerando que compete à câmara municipal apoiar ou comparticipar no 

apoio às actividades complementares no âmbito de projectos educativos, conforme 

preceitua a alínea l) do n.º 1 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. 

Entre o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 505181266, representado pela 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, 

com poderes para o acto, conforme deliberação tomada pela Câmara Municipal de 

Leiria, em sua reunião de ____ de Julho de 2008, como primeiro outorgante, 

Agrupamento de Escolas ______________, com sede em _______________, 

Freguesia __________, contribuinte fiscal n.º ______________, representado pelo seu 

Presidente, __________________________, como segundo outorgante é celebrado, ao 

abrigo do disposto no artigo 67.º e na alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º, ambos da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, o presente acordo de colaboração, o qual passará a reger-se pelas cláusulas 

seguintes: 

Cláusula Primeira 
Para efeitos do presente acordo de colaboração, o Município de Leiria constitui-se como 

entidade promotora das actividades de enriquecimento curricular, doravante designadas 
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por AEC, nas escolas do 1.º ciclo do ensino básico do Agrupamento de Escolas 

__________________. 

Cláusula Segunda 
As AEC a desenvolver, durante o ano lectivo, bem como o horário semanal, o local de 

funcionamento e o número de alunos em cada actividade, constam dos anexos ___, 

___, ___, os quais passam a fazer parte integrante do presente protocolo. 

Cláusula Terceira 
O Município de Leiria compromete-se a: 

a) Disponibilizar os espaços educativos que constituem seu património para o 

desenvolvimento das actividades de enriquecimento curricular, incluindo 

espaços para a prática desportiva, mediante marcação; 

b) Definir e planificar as AEC em parceria com o Agrupamento de Escolas 

________________; 

c) Disponibilizar os professores para garantir a realização das AEC, assim como os 

respectivos materiais de apoio ao desenvolvimento das mesmas; 

d) Facultar ao Agrupamento, aquando do processo de recrutamento, o currículo 

dos professores; 

e) Proceder, enquanto entidade promotora, ao acompanhamento periódico do 

desenvolvimento das actividades; 

f) Assegurar os transportes dos alunos para os locais onde decorrem as 

actividades (casos de desdobramentos de horário ou gestão de turmas); 

g) Facilitar o processo de supervisão e articulação pedagógica 

(agrupamento/entidades/professores); 

h) Apoiar o Agrupamento, ou outras entidades parceiras do programa, na criação 

de condições para o acompanhamento dos alunos, de acordo com as 

necessidades; 

i) Transferir verbas para o Agrupamento de Escolas quando este disponibiliza 

recursos humanos para a realização de uma ou mais actividades de 

enriquecimento curricular (valor idêntico ao praticado no Município em resultado 

de concurso). 

 Cláusula Quarta 
1. O Agrupamento de Escolas _____________, através da sua Direcção Executiva, 

compromete-se a colaborar com a entidade promotora na criação de condições para o 

bom funcionamento do programa. 

2. Compromete-se, ainda, a: 

a) Definir e planificar as AEC conjuntamente com o Município de Leiria, de acordo 

com os objectivos definidos no Projecto Educativo, e enquadrá-las no respectivo 

Plano de Actividades; 
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b) Flexibilizar o horário da actividade curricular de “forma moderada” (pelo menos 2 

tempos semanais), com manchas horárias distintas nos diferentes 

estabelecimentos de ensino do Agrupamento; 

c) Garantir a supervisão pedagógica das AEC, nomeadamente no que diz respeito 

à articulação horizontal e vertical, à programação das actividades, 

acompanhamento, e avaliação, no quadro da sua autonomia; 

d) Disponibilizar recursos humanos e espaços existentes no conjunto das escolas 

que o integram; 

e) Providenciar no sentido de garantir uma gestão partilhada dos recursos 

existentes no conjunto das escolas que o integram; 

f) Assegurar o acompanhamento dos intervalos/recreios previstos na planificação 

das actividades; 

g) Disponibilizar toda a informação necessária aos encarregados de educação, 

relativa às AEC; 

h) Garantir o funcionamento das actividades pelo menos até às 17h 30min, sempre 

que das propostas apresentadas não resulte uma ocupação educativa dos 

alunos durante todos os dias da semana, podendo ter acesso directo a 

financiamento; 

i) Aceitar eventuais parcerias a estabelecer entre o Município de Leiria, as 

Associações de Pais, Juntas de Freguesia ou IPSS – Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, destinadas ao desenvolvimento de actividades integradas 

numa componente de apoio à família; 

Cláusula Quinta 
O presente acordo de colaboração é válido para o ano lectivo 2008-2009, podendo ser 

revisto por mútuo acordo das partes e será automaticamente renovado, por igual 

período (cada ano lectivo), se nenhuma das partes o denunciar com pelo menos 

sessenta dias de antecedência. 

Cláusula Sexta 
O presente acordo de colaboração está isento do Imposto de Selo por força do disposto 

na alínea a) do artigo 6.º, conjugada com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1 do 

artigo 3.º do Código do Imposto de Selo. 

*** 

Este acordo é feito em duplicado, ambos com valor de original, composto por 

____ páginas e pelos anexos ___, ___, ___, que se contêm em ________ páginas, e 

devidamente assinado por ambas as partes, depois de declararem ter lido, 

compreendido e aceite todas as suas cláusulas.» 

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

minuta do Acordo de Colaboração nos termos acima transcritos e conferir poderes à 

Senhora Presidente para proceder à sua assinatura. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto cinco 
 Departamento de Cultura,  Desporto e Juventude 

 
5.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Área da Cultura 
5.1.1. Actas do «IV Colóquio sobre História de Leiria e sua Região». Venda ao 
público 
DLB N.º 0877/08 | Presente uma informação da Divisão de Museus e Património 

solicitando a venda ao público da publicação «Actas do IV Colóquio sobre História de 

Leiria e sua Região» editada e financeiramente suportada pelo Município. Trata-se de 

uma compilação de diversos trabalhos de investigação acerca da história 

contemporânea de Leiria, de grande interesse para o público em geral e investigadores 

na área. 

Mais se propõe o preço de venda ao público de €11,10, acrescido de IVA à taxa 

legal.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, atento o disposto na alínea t) do n.º 1 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da citada Lei com o n.º 1 do artigo 16.º 

da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais), deliberou por 
unanimidade autorizar a venda ao público da publicação «Actas do IV Colóquio sobre 

História de Leiria e sua Região» e fixar o seu preço de venda ao público em €11,10 

(onze euros e dez cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.2. Apoio aos Ranchos Folclóricos.1.ª Prestação de 2008 
DLB N.º 0878/08 | Tendo em conta os critérios de atribuição de apoios estabelecidos no 

Protocolo assinado entre a Câmara Municipal de Leiria e a Associação de Ranchos da 

Região de Leiria e, atendendo ao relevante papel cultural desempenhado por estes 

agentes culturais na divulgação dos usos e costumes de Leiria e sua Região propõe-se, 

de acordo com os critérios previamente estabelecidos no referido protocolo, que seja 

atribuída a 1.ª prestação de montante fixo do apoio a atribuir anualmente aos Ranchos 

Folclóricos do Concelho de Leiria, de acordo com o mapa anexo, utilizando para isso a 

verba prevista no Plano para 2008, na Rubrica 12/40701-0208-A-325 – Apoio a 

Organismos Promotores de Cultura – Ranchos Folclóricos, tendo sido objecto da 

proposta de cabimento n.º 2361/08, 30 de Junho. 

GRUPO FREGUESIA 1.ª PRESTAÇÃO 
(€) 

Rancho Folclórico do Freixial Arrabal 1.500,00 
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Rancho Folclórico” Rosas da Primavera” - Vale do Horto Azoia 1.500,00 
Rancho Folclórico “Grupo Alegre e Unido” Bajouca 1.500,00 
Rancho Folclórico da Barreira Barreira 1.500,00 
Rancho Folclórico “As Tecedeiras” Bidoeira de Cima 1.500,00 
Rancho Folclórico Típico da Boavista Boa Vista 1.000,00 

Rancho Folclórico dos Soutos Caranguejeira 1.500,00 
Rancho Folclórico Roseiras do Vale da Rosa Caranguejeira 1.000,00 
Rancho Folclórico “Rosas do Lis” Carreira 1.000,00 
Rancho Folclórico “Flores do Verde Pinho” Coimbrão 1.500,00 
Rancho Folclórico Infantil “As Papoilas” da Igreja Velha Colmeias 1.000,00 
Rancho Folclórico de Santa Maria de Famalicão Cortes 1.000,00 

Rancho Folclórico da Região de Leiria Leiria 1.500,00 
Rancho Folclórico “ As Pinhoeiras”- A- do- Barbas Maceira 1.500,00 
Rancho Folclórico “da Costa” Maceira 1.500,00 
Rancho Folclórico da Maceira  Maceira 1.500,00 
Rancho Folclórico ”Roda Viva” – Telheiro Maceira 1.500,00 
Rancho Folclórico Típico Pinheirense – Pinheiros Marrazes 1.000,00 
Rancho Folclórico “Os Malmequeres” – Mata dos 
Milagres 

Milagres 1.000,00 

Rancho Folclórico e Etnográfico da Mata dos Milagres Milagres 1.500,00 
Rancho Folclórico “Rosas da Alegria” – Sismaria Monte Redondo 1.500,00 

Rancho Folclórico ”Estrelas das Várzeas” Monte Real 1.000,00 
Rancho Folclórico Flores do Campo(A.C.D.R. - Casal da 
Quinta) 

Milagres 1.000,00 

Rancho Folclórico ”Flores da Primavera” Ortigosa 1.000,00 
Rancho Folclórico dos Parceiros Parceiros 1.500,00 
Rancho Folclórico de S. Guilherme - Magueigia Santa Catarina da 

Serra 
1.500,00 

Rancho Folclórico” Juventude Amiga dos Conqueiros” Souto da 
Carpalhosa 

1.500,00 

Rancho Folclórico e Etnográfico do Souto da Carpalhosa Souto da 
Carpalhosa 

1.500,00 

Rancho Folclórico Vale do Lis – Barreiros Amor 1.000,00 
Total  38.000,00 

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

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir aos ranchos folclóricos 

os apoios constantes do quadro anexo, no valor total de €38.000,00. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.3. Doação de espólio ao m|i|mo – Museu da Imagem em Movimento 
DLB N.º 0879/08 | Presente a proposta de doação ao M|i|mo feita pela Senhora Estrela 

Vieira de um espólio de material de laboratório de fotografia que pertenceu ao Sr. 

Carlos José Alexandre. 

O Museu da Imagem em Movimento compromete-se a assegurar o seu 

condicionamento, conservação e divulgação como património técnico de interesse para 

a história do cinema no âmbito da sua missão. 

Discrimina-se, de seguida, a listagem do espólio a integrar no acervo do Museu: 
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— 1 Projector de Filme Noris Super 200; Noristar 1:1 / F = 25; Noris – Projektion 

Nürnberg 110 – 240 volt / 160 W; lampe: 12v /100; 50/60 Hz; Nr 85561; cor: creme, 

com pega de transporte fabricado na Alemanha; 

— 1 Marginador Durst S.A. Bolzand Bozen; D 243; 24x30 cm; 10x12; Ins: 1651; 

194096; cor: cinzenta e preto; 

— 1 Prensa / Esmaltadeira Beha; 1932; Busher; Apparateb; K.G.; Nevenrade i W; Fabr: 

9588; Watt 330 / volt 110/220 volt; Cor: cinzento; 

— 1 Proveta graduada Paterson; U.S. Fluid Ounces; English fl. Oz; 

— 1 Cronómetro Hauck; com cabo de ligação à corrente; Cor: cinzento; 

— 1 Lupa dupla com suporte em metal preto; 

— 1 Lâmpada Philips (grande formato); typ 13345E/479; 220 v / 250W (...); com caixa 

original de cartão; fabricada na Holanda; cor: vermelha; 

— 1 Rolo Apparatebeu Büscher K.G.; Neuenrade I.W.; type labor; Gr II / 200 mm; com 

cabo em madeira trabalhado; 

— 1 Flash Metz; com bateria e correia de transporte; cor: cinzento; 

— 1 Carregador Metz; 120 v /220 v; Ecablitz 502; carregador pertencente ao flash 

Metz; 

— 1 peça não identificada; com uma etiqueta com o número 10222; 

— 1 Projector de luz; model 91; para Lâmpada DWA; 650 W / 120 V; 5.6 amp; 

fabricado nos Estados Unidos; cor: preta; 

— 1 Prensa VinkoPress n.º 106; com mecanismos de rodas dentadas; cor: azul; com 

muitos vestígios de ferrugem; 

— 1 Ampliador de Fotografia Kindermann & CO. G.m.b. H; v 250 / W 150; Lente: 

scheneider Kreuznach, comprar 1:4,5 / 105; 7630244; com ligação à corrente com 

interruptor; base em madeira rectangular; fabricado na Alemanha; cor: verde; 

— 1 Leitor de som óptico Radiola Stereo; 2 bobines com película; tampa superior solta; 

caixa envolvente em madeira castanha; interior com muita sujidade; 

— 1 chave e 1 “zipper” comprido; 

— 1 Canivete com cabo azul. 

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 espólio para instalação no M|i|mo, Museu da Imagem em 

Movimento a agradecer à Senhora Estrela Vieira a amável gentileza do seu acto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.4. Cedência das instalações do Castelo ao Orfeão de Leiria. Concerto dos 
Corais do Orfeão de Leiria e do Coro Masculino Alma de Coimbra 
DLB N.º 0880/08 | Presente o pedido do Orfeão de Leiria para a cedência das 

instalações do Castelo de Leiria (ENTFE. 2008/4796) no dia 17 de Julho, no âmbito de 
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um concerto partilhado pelos Corais do Orfeão de Leiria e pelo coro masculino Alma de 

Coimbra a qual mereceu de acordo com o Regulamento vigente, a seguinte informação 

por parte da Divisão de Museus e Património: 

— «Sugere-se a isenção de taxa de ocupação, por se tratar de um evento de 

interesse para a comunidade; 

— O evento deverá ser acompanhado por 2 funcionários do Município, fora do 

horário de abertura ao público; 

— Neste caso, deve o Município suportar as despesas dos funcionários municipais 

necessários ao acompanhamento do evento; 

— Número máximo de participantes – 150; 

— Toda a logística será suportada pela entidade requerente; 

— Deve o requerente garantir todas as condições de higiene e segurança 

necessárias ao bom uso do espaço; 

— Deverão ser observadas todas as regras constantes do Regulamento de 

cedência do Castelo, a remeter ao requerente; 

— O requerente deve indicar uma pessoa, ligada ao evento para permanecer junto 

à entrada do Castelo, a fim de identificar as pessoas afectas ao evento, 

nomeadamente membros da organização e convidados.» 

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

n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

autorizar a cedência gratuita das instalações do Castelo no dia 17 de Julho de 2008 ao 

Orfeão de Leiria, devendo observar-se os condicionalismos constantes da referida 

informação e do respectivo Regulamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.5. Praça Viva 2008 
DLB N.º 0881/08 | O evento «Praça Viva», que se realiza desde o ano 2000, consiste 

num programa de animação de exterior nas noites de Verão.  

Tendo em conta o interesse 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, assim como de fruição cultural e de 

promoção/captação de novos públicos. 

Atendendo ao facto de ter sido sugerido por proprietários de vários 

estabelecimentos da Praça Rodrigues Lobo, pensou-se, a exemplo dos primeiros anos 

da iniciativa, descentralizar o projecto, dividindo os espectáculos por 3 lugares públicos 

de grande afluência: o Pátio do Centro Cultural do Mercado de Sant’Ana, o Jardim Luís 

de Camões e a Praça Rodrigues Lobo, sendo que os espectáculos nesta, são da 

responsabilidade dos estabelecimentos de restauração da zona. O programa 

CMLeiria/Acta n.º 14, de 2008.07.08 
Im-DA-15-09_A00 
 



1018 (64) 
 

 
desenvolver-se-á entre 4 de Julho e 30 de Agosto, nas noites de fim-de-semana e 

véspera de feriado.  

Assim, para este ano contamos com os seguintes espectáculos: 

Julho 
Dia 04 | Acordeões em Sintonia – Pátio do Centro Cultural Mercado de Sant’Ana 

Dia 05 | Dixie Boys - Pátio do Centro Cultural Mercado de Sant’Ana  

Dia 11 | Música na Praça - Praça Rodrigues Lobo 

Dia 12 | Uxu kalhus - Pátio do Centro Cultural Mercado de Sant’Ana  

Dia 18 | Música na Praça - Praça Rodrigues Lobo 

Dia 19 | João Miguel – Música - Pátio do Centro Cultural Mercado de Sant’Ana  

Dia 25 | Música na Praça - Praça Rodrigues Lobo 

Dia 26 | Strella de Dia - Pátio do Centro Cultural Mercado de Sant’Ana  

Agosto 
Dia 01 | Catavento – Teatro das Beiras - Pátio do Centro Cultural Mercado de Sant’Ana  

Dia 02 | Música na Praça - Praça Rodrigues Lobo 

Dia 08| Miss Easy no Trio Pedalo - Praça Rodrigues Lobo 

Dia 09 | Ela Não É Francesa Ele Não É Espanhol - Pátio do Centro Cultural Mercado de 

Sant’Ana  

Dia 14 | Grupo Folclórico Concórdia e Reconciliação, de Sidi Bel Abees, da Argélia - 

Jardim Luís de Camões 

Dia 15 | Tânia Pataco – Projecto Fado - Pátio do Centro Cultural Mercado de Sant’Ana  

Dia 16 | Música na Praça - Praça Rodrigues Lobo 

Dia 22 | I Música na Praça - Praça Rodrigues Lobo 

Dia 23 | Abelha Mágica - Pátio do Centro Cultural Mercado de Sant’Ana  

Dia 29 | Melech Mechaya - Pátio do Centro Cultural Mercado de Sant’Ana  

Dia 30 | | Música na Praça - Praça Rodrigues Lobo 

As condições de apresentação dos espectáculos serão as seguintes: 

Locais: Pátio do Centro Cultural Mercado de Sant’Ana, Jardim Luís de Camões e Praça 

Rodrigues Lobo 

a) Horários de ensaios técnicos durante a tarde – 15h 00min às 20h 00min 

b) Horários de espectáculo e desmontagens – das 21h 30min às 24h 00min 

c) 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 Centro 

Cultural Mercado de Sant’Ana, Jardim de Camões e Praça Rodrigues Lobo, no âmbito 

do evento «Praça Viva», devendo 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 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.   
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude  
5.2.1. Apoio logístico ao «XV Sarau de Ginástica do Ateneu Desportivo de Leiria». 
Ratificação de despacho 
DLB N.º 0882/08 | Presentes as cartas do Ateneu Desportivo de Leiria (ENT. 

2008/14060, de 19 de Junho e ENTFE. 2008/4609, de 17 de Junho), solicitando a 

colaboração do Município de Leiria para a realização do evento em epígrafe, a ter lugar 

no dia 5 de Julho de 2008, na Praça da Fonte Luminosa em Leiria. 

Considerando que o Ateneu Desportivo de Leiria, movimenta cerca de 200 

jovens ginastas, pertencentes às diversas áreas de intervenção, designadamente 

motricidade infantil, formação e competição; 

Considerando a importância da realização deste Sarau de encerramento para 

todos os ginastas do concelho e de outros clubes congéneres, como o culminar de mais 

uma época desportiva; 

Considerando a relevância em promover actividades de índole desportiva, 

nomeadamente divulgando a modalidade de Ginástica, junto do público em geral e em 

local acessível a toda a população leiriense. 

Assim, para fazer face às necessidades logísticas que envolvem este evento, 

propõe a Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, a atribuição dos 

seguintes apoios: 

— Oferta de 120 t-shirts e sacos de plástico com o brasão do Município de Leiria, 

para os ginastas participantes, e 4 azulejos pintados alusivos à cidade de Leiria, 

para os clubes convidados; 

— Transporte do material de ginástica do Pavilhão dos Silvas para a Praça da 

Fonte Luminosa, às 14h 30min de dia 5 de Julho e regresso após a conclusão 

do Sarau, pelas 23h 30min; 

— Transporte e colocação de 30 grades metálicas, do Estádio Municipal de Leiria 

para a Praça da Fonte Luminosa, no dia 4 de Julho e regresso no dia 7 de Julho; 

— Cedência de corrente eléctrica na Praça da Fonte Luminosa e respectiva 

solicitação de baixada de luz entre os dias 4 e 7 de Julho (para o reforço da 

iluminação e som); 

— Reforço da iluminação na zona de competição no dia 5 de Julho, entre as 20h 

30min e as 24h 00min e respectiva montagem de 4 projectores no dia 4 de Julho 

e desmontagem no dia 7 de Julho; 

— Transporte e colocação de 20 vasos com plantas, para decoração do espaço, no 

dia 4 de Julho e regresso no dia 7 de Julho; 
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— Solicitação de reforço da limpeza na Praça da Fonte Luminosa, após a 

conclusão da actividade (após as 24h 00min); 

— Solicitação de reforço policial durante a realização das actividades (entre as 18h 

00min e as 24h 00min). 

Propõe-se ainda, a autorização de realização de horas extraordinárias inerentes 

à concretização dos diversos serviços, a executar pelos funcionários afectos à DECVOA 

e indicados pelo respectivo Chefe de Divisão Eng. Francisco Morais. 

Face ao exposto, foi proferido despacho pela Senhora Presidente da Câmara 

em 4 de Julho de 2008, relativo à autorização do apoio logístico supracitado e a 

respectiva realização de trabalho extraordinário. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto do n.º 3 do artigo 

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

Janeiro, deliberou por unanimidade ratificar o despacho proferido pela Senhora 

Presidente de 4 de Julho de 2008, com vista à cedência do apoio logístico supracitado, 

bem como à autorização de realização de horas extraordinárias inerentes à 

concretização dos diversos serviços, a executar pelos funcionários afectos à DECVOA e 

indicados pelo respectivo Chefe de Divisão Eng.º Francisco Morais. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2.2. Jogos de Leiria 2008. Fase de freguesias. Torneio de chinquilho 
DLB N.º 0883/08 | Os Jogos de Leiria visam a promoção do desporto como factor de 

melhoria da saúde e bem estar das populações, através de estruturas organizacionais 

leves e descentralizadas em estreita ligação com as Freguesias, Associações de 

Modalidade, Colectividades, Escolas, entre outras entidades. 

Considerando que os Jogos de Leiria 2008 – Fase de Freguesias – Torneio de 

Chinquilho visam: 

— privilegiar a integração de todas as populações com maior dificuldade de 

acesso à prática desportiva, designadamente as populações das zonas 

periféricas do concelho, constituindo um momento de intercâmbio entre as 

diversas Freguesias; 

— integrar actividades desportivas de cariz fundamentalmente recreativo e que 

promovam o espírito de equipa e entre-ajuda; 

— recuperar os jogos e as actividades lúdicas tradicionais. 

Face ao exposto, realiza-se nos dias 13 e 14 de Setembro de 2008, na Freguesia 

de Monte Redondo, nas instalações do Grupo Cultural e Recreativo «Os Magníficos», a 

8.ª edição do Torneio de Chinquilho, integrado na Fase de Freguesias dos Jogos de 

Leiria 2008. 

Tendo em conta o sucesso das anteriores edições, as excelentes infra-estruturas 

e a vontade organizacional demonstrada pelo Grupo Cultural e Recreativo «Os 
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Magníficos», a Divisão do Desporto e Juventude do Município de Leiria em parceria 

com esta colectividade, pretende proporcionar um momento de promoção dos jogos 

tradicionais, juntando, em convívio, equipas de todas as freguesias do Concelho. Esta 

iniciativa concilia actividades de cariz desportivo e cultural que constituem um 

património que pretendemos manter vivo, dando estímulo à prática regular, 

especialmente do Chinquilho. 

Assim, e para fazer face às despesas inerentes a este evento, nomeadamente 

com a animação musical (ranchos), almoços, montagem de tabuleiros (serviço de 

máquina e compra de tabuleiros e fitos), propõe a Senhora Vereadora do Desporto, 

Eng.ª Isabel Gonçalves, a atribuição de um apoio financeiro no valor de €4.500,00 

(quatro mil e quinhentos euros) ao Grupo Cultural e Recreativo «Os Magníficos». 

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

CAE 12/040701 (2008-A-205 – Fase de Freguesias) e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 2364/08, de 30 de Junho. 

As restantes despesas inerentes à organização dos Jogos de Leiria – Fase de 

Freguesias – Torneio de Chinquilho, designadamente a divulgação e material 

promocional, logística e ofertas, estão de acordo com as Opções do Plano para 2008 e 

serão liquidadas com recurso à rubrica CAE 12/0602039903 (2008-A-2005 - Fase 

Freguesias) e foram objecto da proposta de cabimento n.º 2367/08, de 1 de Julho. 

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

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir ao Grupo Cultural e Recreativo 

«Os Magníficos» um apoio financeiro no valor de €4.500,00 (quatro mil e quinhentos 

euros). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto seis 
 Gabinete de Apoio ao Senhor Vereador Eng.º  Fernando Carvalho  

 

6.1. Alterações ao trânsito na Rua Barão de Viamonte. Ratificação de despacho 
DLB N.º 0884/08 | Presente o email da Agência para a Promoção e Desenvolvimento 

dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós relacionado com a realização, 

no centro de Leiria, de uma etapa do Campeonato do Mundo de Orientação de 

Veteranos. 

Considerando a perspectiva um forte afluxo de pessoas no fim-de-semana de 28 

e 29 de Junho a referida agência propôs-se incentivar o comércio tradicional e a 

restauração do Centro Histórico a permanecerem abertos. 
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Entendeu a agência que, para o sucesso desta acção, seria indispensável que 

no dia 28 no período da tarde e noite, e no dia 29 no período das 10 às 17 horas, fosse 

limitado o trânsito automóvel na Rua Barão Viamonte permitindo que os visitantes 

possam usufruir da visita às lojas, assim como permitir que os comerciantes exponham 

alguns dos seus produtos no exterior. 

Desta forma foi solicitado à Câmara Municipal que a Rua Barão Viamonte fosse 

encerrada ao trânsito no dia 28, no período das 18 às 23 horas. 

Considerando que, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei 159/99, de 

14 de Setembro, conjugada com a alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei 169/99, de 18 

de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, é da competência da 

Câmara Municipal a gestão da rede viária de âmbito municipal. 

Considerando ainda que não houve o tempo necessário para agendar a 

proposta para a reunião de Câmara anterior ao evento, a Senhora Presidente da 

Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização das alterações ao 

trânsito datado de 27 de Junho, a ser ratificado em Reunião de Câmara, nos termos do 

n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do artigo 68.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade ratificar o despacho da 

Senhora Presidente da Câmara Municipal.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

6.2. Pedido de avaliação da parcela de terreno a expropriar necessária à execução 
do Prolongamento da Avenida General Humberto Delgado até à Rua Luís Braille, 
na cidade de Leiria 
DLB N.º 0885/08 | Pelo Senhor Vereador de Obras Municipais, Eng.º Fernando 

Carvalho, foi proposto o envio, a um perito da lista oficial, dos elementos relativos à 

parcela a expropriar necessária à execução do prolongamento da Avenida General 

Humberto Delgado até à Rua Luís Braille, na cidade de Leiria, com vista ao 

cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 10.º do Código das Expropriações, aprovado 

pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro, o qual, como requisito prévio à resolução de 

expropriar, obriga à fixação da previsão dos encargos respectivos, baseada na 

avaliação documentada por relatório de perito da lista oficial, da livre escolha da 

entidade interessada na expropriação. 

Mais referiu o Senhor Vereador que os elementos identificadores da parcela 

constam de peças desenhadas e escritas que apresentou. 

A Câmara, depois de analisar todos os elementos e os esclarecimentos 

prestados pelo Senhor Vereador das Obras Municipais, Eng.º Fernando Carvalho, 

deliberou por unanimidade remeter ao Senhor Eng.º João de Almeida Eliseu, perito 

da lista oficial, os elementos necessários à realização da competente avaliação da 
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parcela e elaboração do relatório respectivo, atendendo a que tem sido este técnico a 

proceder a avaliações anteriores e da mesma natureza, com a competência e o rigor 

que se exigem neste tipo de situações. 

Mais deliberou solicitar ao mesmo técnico um relatório preliminar quanto à 

previsão dos encargos a suportar pelo Município de Leiria com a realização da referida 

avaliação, a título de honorários. 

Deliberou ainda que as peças desenhadas e escritas relativas à parcela a 

expropriar, as quais foram prestadas pela Divisão de Planeamento e Ordenamento do 

Território/Sector de Planos e Projectos Urbanísticos constituam anexo à presente 

deliberação e dela faça parte integrante (ANEXO C). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
 Gabinete de Apoio à Senhora Vereadora Dra.  Neusa Magalhães  

 
Pedido de avaliação das parcelas a expropriar necessárias à realização da 
operação de loteamento para instalação futura do «Parque Empresarial de Monte 
Redondo» 
DLB N.º 0886/08 | Pela Vereadora do Desenvolvimento Económico, Dra. Neusa 

Magalhães, foi proposto o envio, a um perito da lista oficial, dos elementos relativos às 

parcelas a expropriar necessárias à realização da operação de loteamento para futura 

instalação do «Parque Empresarial de Monte Redondo–Leiria», com vista ao 

cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 10.º do Código das Expropriações, aprovado 

pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro, o qual, como requisito prévio à resolução de 

expropriar, obriga à fixação da previsão dos encargos respectivos, baseada na 

avaliação documentada por relatório de perito da lista oficial, da livre escolha da 

entidade interessada na expropriação. 

Mais referiu a Senhora Vereadora que os elementos identificadores das parcelas 

constam de mapa que apresentou. 

A Câmara, depois de analisar todos os elementos e os esclarecimentos 

prestados pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, deliberou por 
unanimidade remeter ao Senhor Eng.º João de Almeida Eliseu, perito da lista oficial, os 

elementos necessários à realização da competente avaliação das parcelas e 

elaboração do relatório respectivo, atendendo a que tem sido este técnico a proceder a 

avaliações anteriores e da mesma natureza, com a competência e o rigor que se 

exigem neste tipo de situações. 
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Mais deliberou solicitar ao mesmo técnico um relatório preliminar quanto à 

previsão dos encargos a suportar pela Câmara Municipal de Leiria com a realização da 

referida avaliação, a título de honorários. 

Deliberou ainda que o mapa apresentado pela Senhora Vereadora do 

Desenvolvimento Económico, Dra. Neusa Magalhães, constitua anexo à presente 

deliberação e dela faça parte integrante (ANEXO D). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
 Gabinete de Apoio à Senhora Presidente 

 
Criação de Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) 
DLB N.º 0887/08 | No seguimento do ofício remetido pela Administração Regional de 

Saúde do Centro, I.P. a esta autarquia (ENT.2008/11799), relativa à Constituição de 

ACES – Agrupamentos de Centros de Saúde, e de posterior resposta da Autarquia 

(SAI. 2008/9353), vem a Senhora Presidente propor o envio do seguinte oficio, cujo 

conteúdo abaixo se transcreve: 

«Na sequência do vosso ofício datado de 20.05.2008 e em complemento da nossa 

comunicação de 28.05.2008, cumpre-nos transmitir o seguinte: 

1 – A Câmara Municipal de Leiria não se opõe à integração deste município no 

Agrupamento de Centros de Saúde Pinhal Litoral 2, com a delimitação geográfica 

proposta por V. Exas.; 

2 – É referido no texto preambular do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro, 

que o Decreto-Lei n.º 157/99, de 10 de Maio, “(…) visionário, estabelecia um modelo 

ideal de centro de saúde. Contudo, estava desajustado da realidade portuguesa, motivo 

pelo qual teve pouca ou nenhuma aplicação prática”. 

É também referido no supra texto preambular que “(…) uma das principais 

novidades da presente intervenção legislativa consiste na criação de agrupamentos de 

centros de saúde (ACES), serviços públicos de saúde com autonomia administrativa, 

constituídos por várias unidades funcionais (…)”, matérias explicitadas nos capítulos I e 

II do diploma; 

São igualmente aflorados, em sede de capítulo III e IV do Decreto-Lei n.º 

28/2008, de 22 de Fevereiro, respectivamente, os órgãos do ACES, e serviços de apoio, 

bem como os instrumentos de gestão inerentes à articulação e operacionalização do 

projecto. 

Posto isto, 

⎯ considerando as actuais restrições orçamentais que, transversalmente, limitam a 

acção de todos os agentes económicos, sociais e políticos de Portugal; 
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⎯ considerando os avultados recursos financeiros, logísticos e humanos 

imprescindíveis à aplicação pronta e eficaz, do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 28 de 

Fevereiro. 

urge colocar a seguinte questão que, cumulativamente, traduz uma preocupação: 

Estarão reunidas todas as condições para que, contrariamente ao sucedido no 

âmbito do “visionário” diploma de 1999, se consiga, articulada, coordenada e 

eficientemente “(…) dar estabilidade à organização da prestação de cuidados de saúde 

primários (…)”, bem como garantir “(…) a melhoria no acesso aos cuidados de saúde 

para se poderem alcançar maiores ganhos em saúde”, conforme objectivado no texto 

preambular do diploma? 

Com os melhores cumprimentos» 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar o envio 

do mesmo à Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.. 
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: 

 

 

Ponto um 
Visita do Embaixador de Moçambique em Portugal 
DLB N.º 0888/08 | A fim de participar numa reunião com empresários da região 

leiriense, com o propósito de estes serem incentivados a investir em Moçambique, o 

Embaixador daquele país em Portugal solicitou o apoio desta Câmara que, de parceria 

com a NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leiria, vai organizar, nas 

instalações daquela associação, no próximo dia 10 de Julho, pelas 15h00min, o referido 

encontro. 
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Face ao interesse de que se reveste tal iniciativa no concernente a boas 

perspectivas de âmbito empresarial para a região e uma vez que o embaixador de 

Moçambique manifestou vontade de apresentar cumprimentos à Senhora Presidente e 

agradecer a colaboração que foi prestada à iniciativa, foi marcada uma recepção neste 

edifício, às 12h00min, à comitiva da embaixada moçambicana.  

Atendendo à hora da recepção e ao início dos trabalhos na NERLEI, considera-

se oportuno que seja oferecido o almoço aos visitantes, que contará com a presença da 

Senhora Presidente e elementos da vereação, num total de 20 pessoas, no restaurante 

«O Cardápio do Visconde», que acarretará uma despesa de 150,00 euros. 

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

2396/08, de 2 de Julho. 

A Câmara, dado que considera de grande interesse o encontro que vai ser 

estabelecido com uma comitiva da embaixada de Moçambique em Portugal, que será 

liderada pelo seu Embaixador, dados os propósitos de tal reunião poderem ocasionar 

boas perspectivas de investimento a empresários da região naquele país, atendendo, 

igualmente, ao envolvimento que teve na preparação do encontro a realizar nas 

instalações da NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leiria, deliberou por 
unanimidade oferecer à comitiva da embaixada moçambicana em Portugal o almoço 

no dia da reunião (10 de Julho), a levar a efeito no restaurante «O Cardápio do 

Visconde», cujo valor está orçamentado em 150,00 euros. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
Pagamento suplementar de bolsa durante o período de estágio 
DLB N.º 0889/08 | As bolsas atribuídas a estudantes de S. Filipe, são pagas em 

décimos de 370,00 euros, em cada ano lectivo, de Outubro a Julho. 

Tendo o estudante Mário Vieira de Barros, concluído o 4.º ano do curso de 

«Solicitadoria» no final do ano lectivo de 2007/2008 e com ele a sua formação superior, 

tem contudo, para a validação do aludido curso, que frequentar um estágio, de carácter 

obrigatório, de Agosto a Outubro de 2008, estando tal frequência indigitada para a 

Conservatória de Registo Predial, nesta cidade. 

Atendendo aos parcos recursos económicos do formando e até porque outras 

situações análogas já foram atendidas pela Câmara, solicita-se que, a título 

excepcional, seja prorrogado o pagamento da bolsa a Mário Vieira de Barros, aos 

meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2008, no valor global de 1.110,00 euros, 

correspondente a 370,00 euros de cada mês, dado o estágio ser vinculativo para a 

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

2397/08, 2 de Julho. 

A Câmara, após analisar o assunto, atendendo a que o estágio a efectuar pelo 

estudante de S. Filipe Mário Vieira de Barros, na Conservatória do Registo Predial de 

Leiria é vinculativo para a conclusão da sua formação na área de «Solicitadoria» e 

ainda atendendo aos seus parcos recursos económicos, deliberou por unanimidade 

prorrogar, a título excepcional, o pagamento da sua bolsa nos meses de Agosto, 

Setembro e Outubro de 2008, no valor mensal de 370,00 euros, perfazendo o valor 

global de 1.110,00 euros.   
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 
Bolsas de Estudo a jovens de S. Filipe – Ano lectivo 2008/2009 
DLB N.º 0890/08 | No âmbito do Acordo de Cooperação e Amizade estabelecido em 

1992 com o Município de S. Filipe, da Ilha do Fogo, Cabo Verde, a Câmara, com o 

propósito de minorar a patente falta de quadros técnicos naquele território, deliberou, na 

sua reunião de 1994-12-21, conceder três bolsas de estudo a jovens de S. Filipe para a 

frequência de cursos na Escola Profissional de Leiria (EPL). 

Concluídos os respectivos cursos naquele estabelecimento de ensino 

profissional, dado o interesse revelado pelos alunos em enveredarem pelo ensino 

superior e face igualmente à solicitação do município de S. Filipe, a Câmara deliberou 

na sua reunião de 1998/08/12 conceder três bolsas de estudo no Instituto Politécnico de 

Leiria (IPL), após acordo estabelecido entre a Câmara Municipal de S. Filipe, IPL e esta 

Câmara, tendo iniciado no ano lectivo de 1998/1999 a aplicação das três bolsas. 

Mais tarde e a título excepcional, foram atribuídas mais duas bolsas 

suplementares, por deliberação da Câmara de 2001/08/16, cuja aplicação se iniciou no 

ano lectivo de 2001/2002, passando a serem cinco as bolsas atribuídas. 

Dado que no final do ano lectivo de 2005/2006, as beneficiárias das bolsas 

suplementares concluíram a sua formação, a partir do ano lectivo de 2006/2007 

voltaram a ser atribuídas apenas três bolsas, que contemplavam os estudantes Mário 

Vieira de Barros, na altura a frequentar o 3.º ano do curso de «Solicitadoria», Evandro 

Nelson Correia Nunes, que naquele ano lectivo transitou para o 2.º ano do curso de 

«Comunicação Social e Educação Multimédia», e Andrelina Sanches Fernandes que 

transitara, naquele ano lectivo, para o 2.º ano do curso de «Animação Cultural». 

Dado que estes estudantes obtiveram aproveitamento no ano lectivo de 

2007/2008, a sua formação é dada por concluída. 

Assim, face ao exposto, a Câmara deverá deliberar se pretende dar 

continuidade à formação superior a jovens de S. Filipe, a fim de ser desencadeada a 
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tramitação inerente às respectivas candidaturas junto do IPL para o ano lectivo de 

2008/2009, informando igualmente a Câmara de S. Filipe da decisão tomada, para, em 

caso de prosseguir a atribuição das bolsas, serem por ela indigitados os alunos que irão 

ser beneficiados. 

Resta informar que tem sido uma mais valia a formação superior a jovens de S. 

Filipe, que, na sua maioria, estão colocados naquela cidade, onde desempenham 

funções que muito têm contribuído para o desenvolvimento daquele município. 

A Câmara, após analisar o assunto, atendendo a que a falta de quadros 

superiores no município de S. Filipe ainda se faz sentir em diversas áreas, deliberou 
por unanimidade no âmbito do Acordo de Cooperação e Amizade celebrado com 

aquele município, conceder, no ano lectivo de 2008/2009, 3 bolsas de estudo a jovens 

de S. Filipe, cabendo à Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Cooperação 

desencadear junto do IPL e a Câmara Municipal de S. Filipe a tramitação inerente à 

formalização dos respectivos processos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro  
Processo n.º T – 48/07. Projecto no âmbito da intervenção do Polis em Leiria. 
Requalificação ambiental das Zonas 5 e 6 ( Fase  2 ) e Zona 4 – Leiria 
DLB N.º 0891/08 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de um relatório da Comissão de Análise, datado de 4 de Julho 2008, com 

o seguinte teor: 

«Na sequência da audiência prévia aos concorrentes conforme prevê o n.º 1 e 

n.º 2 do artigo 101.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, foi apresentada uma 

reclamação pelo concorrente A ENCOSTA, SA, datada de 2008/04/18. 

Analisada a exposição apresentada e após a análise aos programas de trabalho 

dos concorrentes, tendo em conta os aspectos referidos, entendemos o seguinte: 

Os concorrentes Matos & Neves, Lda. e Construções Vieira Mendes referem 

sempre, tanto nas suas memórias descritivas, como nos planos de pagamentos, como 

nos planos de equipamento e mão-de-obra um prazo de execução de 90 dias. 

O concorrente, ora reclamante, embora apresente um prazo de execução de 90 

dias prevê o início e o fim das obras, respectivamente para os dias 01/01 e 31/03 de 

2001, quando este concurso foi aberto em 26 de Fevereiro de 2008. 

Face ao exposto entendemos ser de manter as notas atribuídas aos três 

concorrentes, face a se considerar tratar-se de lapsos/ distracções sem qualquer 

consequência para a realização da empreitada, pois apresentam um bom plano de 

trabalhos com um bom grau de pormenorização e coerência quanto aos trabalhos a 

realizar. 
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Assim propõe-se a adjudicação definitiva ao concorrente MATOS & NEVES, LDA 

pelo valor da sua proposta no montante de €254.300,00 + IVA.» 

A Câmara, tomou conhecimento e depois de analisar o assunto, deliberou por 
unanimidade e em conformidade com o n.º 1 do artigo 110.º do Decreto-Lei n.º 59/99, 

de 2 de Março, adjudicar definitivamente a obra ao concorrente MATOS & NEVES, 

LDA., pelo valor de €254.300,00 + IVA. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco  
Festival Beach Action, na Praia do Pedrógão  
DLB N.º 0892/08 | Presente, pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico 

Dra. Neusa Magalhães, a proposta que a seguir se transcreve (Ent. 2008/10461): 

«Pela Junta de Freguesia do Coimbrão foi-nos remetido um pedido de apoio da 

Comissão de Comerciantes da Praia do Pedrógão, para organização conjunta de um 

evento musical no areal da Praia do Pedrógão, durante esta época balnear, 

designadamente, nos próximos dias 11 e 12 de Julho. 

Para o efeito, e tendo em vista a profissionalização da iniciativa e também 

contenção de custos, este Gabinete contactou directamente a UAC - Agência para a 

Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós 

para apresentação de proposta. 

A UAC apresentou uma proposta que pretende ser um festival de verão, 

denominado «Festival Beach Action», atraindo desse modo mais visitantes à Praia do 

Pedrógão, constituída por duas noites de concertos, no lugar de estacionamento, 

dinamização da praia também durante o dia com actividades desportivas associadas às 

práticas em ginásio. Para os mais jovens serão colocados dois insufláveis na zona do 

areal, um para crianças e outro para o público em geral.  

De acordo com o solicitado, e considerando o inegável interesse da iniciativa, 

propõe-se que o Município de Leiria coopere na realização desta iniciativa, 

designadamente: 

a) Solicitar autorização para a utilização do areal à CCRDC - Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e à Capitania do Porto da Nazaré; 

b) Atribuir um apoio financeiro no valor de €12.000,00 (doze mil euros) à UAC - 

Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e 

Porto de Mós; 

c) Autorizar a colocação do brasão da Autarquia em todos os meios de divulgação do 

evento; 

d) Acesso a electricidade, suportando os respectivos consumos, 

e) Divulgação da iniciativa através dos meios de que o Município tiver disponíveis; 
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f) Isenção de taxas pela ocupação do espaço durante o evento; 

g) Autorização de horário de espectáculos até às 2 horas. 

h) Solicitar colaboração à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria 

para estar presente no evento com os meios socorros necessários.» 

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

Rubrica 2008-A-160, 10/040701, e foi já objecto da proposta de cabimento n.º 

2395/2008, de 2 de Julho. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e nos termos da alínea b) do n.º 6 do 

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

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

 

 

Ponto seis  
Delegação de competências em juntas de freguesia. Adiantamento do pagamento 
DLB N.º 0893/08 | A Câmara Municipal de Leiria tem vindo a estabelecer desde 1999 

vários protocolos de delegação de competências em juntas de freguesia, de acordo com 

o disposto no n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e no n.º 1 do 

artigo 66.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, para execução, principalmente, de 

obras em arruamentos e equipamentos colectivos. 

Estes protocolos são firmados na sólida convicção desta Câmara Municipal que 

as juntas de freguesia podem, localmente, garantir a prestação de inúmeros serviços e 

a execução de pequenas obras de manutenção e/ou reabilitação ou de pequenos 

investimentos de uma forma mais rápida e eficaz e com maior racionalização de custos, 

assim como na vontade mútua de estabelecer parcerias para o desenvolvimento local, 

num quadro de progressiva aquisição de capacidades técnicas e humanas por parte 

das freguesias. 

Considerando que os procedimentos administrativos que decorrem da legislação 

geral e da aplicação da norma de controlo interno originam alguns atrasos nas 

transferências das verbas e que a esmagadora maioria das freguesias não têm os 

recursos necessários para proceder ao pagamento antes de receber a respectiva 

transferência, propõe-se proceder ao adiantamento de 95% do valor em falta para a 

finalização dos protocolos, para as delegações infracitadas. 

Este adiantamento será realizado ao abrigo da cláusula quarta dos Protocolos 

de Delegação de Competências, abrangendo as seguintes freguesias: 

Junta de 
Freguesia 

Objecto do Protocolo Valor para 
completar a 
execução 
financeira 

GOP 2008  Valor a 
transferir 

(95%) 

Cabimento 
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Bajouca Requalificação da Rua dos 

Carreiras no Moital, alargamento e 
preparação da Rua da Portelinha e 
Travessa da Serrada em Bajouca 
de Baixo 

€ 25.000,00 2007 I 220 € 23.750,00 PRC 
2249/08 

Bajouca EB1 da Bajouca - Ampliação e 
beneficiação de refeitório e cozinha 

€ 58.500,00 2006 I 210 € 55.575,00 PRC 
2508/08 

Barosa Requalificação da Rua da 
Salgueira, Rua Valinho da Cruz, 
Travessa da Salgueira, parte da 
Rua do Sobreiro e Passeios na 
Estrada da Barosa 

€ 7.179,60 2005 I 337 € 6.820,62 PRC 
2474/08 

Barosa Requalificação da Rua das Cervas 
e Rua de Baixo 

€ 25.000,00 2007 I 221 € 23.750,00 PRC 
2476/08 

Boa Vista Requalificação da Rua da Escola 
em Alqueidão, Travessa da Rua da 
Paz, Rua do Vale da Casa, Rua da 
Charneca, Rua da Fábrica em Boa 
Vista, Rua do Covão da Rosa em 
Machados 

€ 22.410,36 2007 I 223 € 21.289,84 PRC 
2477/08 

Caranguejeira Reabilitação do EB1 de Caldelas € 5.292,83 2005 I 412 € 5.028,19 PRC 
2480/08 

Carreira Requalificação da Rua do Mato 
(parte) e Rua da Junqueira (parte) 

€ 15.000,00 2007 I 225 € 14.250,00 PRC 
2481/08 

Chainça Requalificação da EB1 de 
Chainça/Ampliação de Espaço 
Para a Sala de Actividades e 
Tempos Livres 

€ 9.281,86 2005 I 406 € 8.817,77 PRC 
2483/08 

Chainça Beneficiação do Espaço Exterior 
da EB1 Chainça 

€ 37.500,00 2005 I 406 € 35.625,00 PRC 
4612/06 

Cortes Requalificação da Rua das 
Covinhas, Rua da Capela, Rua 
Principal, Rua dos Aluminios, Rua 
da Pedreira, Travessa dos Leais e 
Travessas à Rua Principal em 
Amoreira 

€ 25.000,00 2007 I 228 € 23.750,00 PRC 
2484/08 

Marrazes Requalificação da Rua do 
Cemitério( Rua de São Pedro), 
Rua Nossa Sra. de Fátima, Rua 
Nova da Seixeira, Rua da Fonte na 
Quinta de Santo António, Travessa 
da Baquelite Lis, passeios e 
arranjos diversos junto ao novo 
Centro de Saúde, acesso ao futuro 
Lar, rotunda da Mata 

€ 50.000,00 2007 I 230 € 47.500,00 PRC 
2486/08 

Monte Real Requalificação da Rua dos Cabos 
em Granja, Rua da Ermida em 
Serra de Porto Urso e Rua da 
Fonte em Segodim 

€ 25.000,00 2006 I 234 € 23.750,00 PRC 
2487/08 

Monte 
Redondo 

Beneficiação da EB1 de Monte 
Redondo 

€ 18.000,00 2006 I 310 € 17.100,00 PRC 
4613/06 

Regueira de 
Pontes 

Requalificação da Rua e Travessa 
Outeiro do Gaião, Rua do 
Lavradio, Rua do Outeiro, Rua da 
Pateira, Rua N.ª Sra. de Fátima, 
Rua e Travessa do Arnal 

€ 11.728,15 2005 I 357 € 11.141,74 PRC 
3871/07 

Sta. Catarina 
Serra 

Requalificação da Rua Central e 
Rua Principal em Sobral, Rua do 
Outeiro Gordo, Rua Frei David e 
Rua do Lagar em Ulmeiro, Rua dos 
Covões e Rua da Estrada Romana 
em Pedrome, Rua do Vale da Mó e 
Rua da Braia em Quinta da 
Sardinha, Rua dos Castanheiros 
em Donairia, Rua Central em 
Barreiria, Rua da Lagoa em 
Gordaria, Rua da Capela em 
Magueigia e Rua do Outeiro em 
Vale Sumo 

€ 23.368,00 2007 I 238 € 22.199,60 PRC 
2488/08 
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Sta. Catarina 
Serra 

EB1 Vale Sumo € 65.000,00 2007 I 270 € 61.750,00 PRC 
1844/07 

Souto da 
Carpalhosa 

Pintura da EB1 de Chã de 
Laranjeira 

€ 8.500,00 2008 I 221 € 8.075,00 PRC 
1653/08 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 

15.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e no n.º 1 do artigo 66.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, e a cláusula de adiantamento (cláusula quarta) consagrada em todos e 

cada um dos protocolos, deliberou por unanimidade aprovar a proposta de 

adiantamento de 95% do valor em falta para a execução financeira dos protocolos de 

delegação de competências supracitados e autorizar o seu pagamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Encerramento da reunião  

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezasseis horas mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a 

presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão Administrativa, mandei 

escrever e subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal______________________________________ 
A Chefe da Divisão Administrativa______________________________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 
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