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Acta n.º 16/2010 
 

 

 

 

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

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

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

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

Machado, Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes, Lino Dias Pereira, Blandina da 

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

de Sousa Gonçalves dos Santos, Carlos Manuel Frazão Vitorino e Filipa Duarte Vieira 

Pimenta Alves Esperança. 

Esteve ausente o Senhor Vereador António Carlos Batista Martinho Gomes, por 

motivos de férias 

Esteve ausente a Senhora Vereadora Neusa Fernandina Sobrinho de 

Magalhães por motivos devidamente justificados. 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Sandra Reis, Assistente Técnica. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas e trinta e cinco minutos o Presidente deu início à reunião com a 
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Leiria ............................................................................................................................ 83 

 

 

 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção do munícipe Senhor António Monteiro 

 

O Senhor António Monteiro  mencionou algumas situações que o preocupavam, como 

munícipe da cidade de Leiria, nomeadamente: o apuramento dos custos da construção 

do Estádio Municipal e responsabilizar os responsáveis dos respectivos desvios, criar 

uma maior aproximação entre munícipes e eleitos, e o ruído existente na cidade de 

Leiria até tarde.  

Alertou, ainda para a água que saí dos ares condicionados para os passeios 

públicos, e embora achasse que os eventos se podiam realizar, os serviços do 

Município não deviam permitir que os automóveis estacionassem em cima dos 

passeios. 

Por fim, questionou se os autocarros podiam estacionar em frente aos portões 

da Rodoviária do Tejo. 

O Senhor Presidente  explicou que, relativamente à situação do ruído, o 

Município em conjunto com outras entidades, estava a realizar um levantamento de 

todas situações, fiscalizando os estabelecimentos e inventariando situações de ruído e 

um conjunto de obrigações que não estavam a ser cumpridas. Depois de identificadas 

e analisadas as situações irão tomar decisões.  

Mais explicou que as iniciativas o Município estavam limitadas até à meia-noite. 

 

Intervenções do munícipe Senhor Anjos Fernandes 

 

O Senhor Anjos Fernandes recomendou à oposição para estar mais atenta às 

intervenções dos munícipes e questionar mais o executivo. 

Mais manifestou a sua indignação pela forma como decorreu a sua exposição 

no Teatro José Lúcio da Silva e pelas declarações proferidas pelo Senhor Director do 

Teatro. 

Referiu, ainda, que no dia 20 de Maio, tinha combinado com os Senhores 

Vereadores António Martinho e Blandina Oliveira e que estes não compareceram por 

motivos de falta de transporte, tendo ele se oferecido para os ir buscar. 

Por fim, referiu que seria a última vez que viria às reuniões de Câmara para 

intervir. 
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O Senhor Presidente , na sequência da ausência do Senhor Vereador António 

Martinho, respondeu que a Rua de Valverde colocava-se em 2 planos; a possibilidade 

de um sentido ascendente ou descendente e/ou dois sentidos com a inserção de 

lombas. 

No primeiro caso, a rua com um sentido, a questão foi equacionada pelos serviços à 

Freguesia e constatou-se que em tempos houve um só sentido, que não foi sustentado 

nem pela Junta de Freguesia nem pelos utentes da via e moradores do local. No 

segundo cenário, a possibilidade de execução de lombas numa Rua com ao fluido 

como a Rua do Valverde enfardada entre construções iria causar efeitos de ruído que 

seriam insuportáveis para os residentes. Além disso existem experiências negativas 

nomeadamente na Rua Comissão da Iniciativa e da Rua D. Alves Correia da Silva. 

Mais referiu que a solução prevista para resolver a situação será a implementação de 

sinalização vertical e horizontal com indicação de paragem obrigatória e velocidade 

máxima de 30 Km/hora. Esta é a informação prestada pelo Senhor Vereador António 

Martinho no sentido de propor à Câmara Municipal esta solução. 

 

Intervenções do munícipe Senhor Rui Rei 

 

O Senhor Rui Rei manifestou o seu desagrado pela localização de um 

contentor de Monos e Monstros, em frente ao cemitério da Azoia, informando que a sua 

habitação se encontrava junto a esse local. 

Mais lamentou que desde 2007, reclamava esta situação e até ao momento 

ainda não fora resolvida, pedindo que retirassem aquele contentor do local, onde se 

encontrava. Deu um prazo de uma semana para o Município resolver a questão, caso 

contrário, ele, próprio, resolvê-lo-ia 

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira explicou que, os contentores dos 

Monos e Monstros estavam espalhados pelas várias Freguesias, tendo sido os locais 

indicados pelas próprias Freguesias.  

Mais referiu que após ter recebido as reclamações do Senhor Rui Rei, procurou junto 

da Freguesia de Azoia encontrar outro local alternativo afastado da população e das 

respectivas habitações, e o que fora comunicado ao Município era que de momento 

não havia espaço público alternativo ao existente, sugerindo que se pedisse o espaço 

necessário a um particular. 

A Senhora Vereador Blandina Oliveira  mencionou ainda que ninguém gostava 

de ter os contentores nas proximidades das suas habitações mas teria de se ponderar 

se existia ou não outras alternativas mais adequadas. No entanto, continuariam a 

procurar outro local mais adequado, dizendo que estava receptiva a sugestões para a 

futura localização, e o facto de a Freguesia não ter indicado um local, não significava 

que não se estivesse a tentar encontrar soluções.  
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O Senhor Presidente  concluiu que, apesar da Junta de Freguesia não ter 

indicado um local alternativo, sugeriu que a solução será um espaço particular, portanto 

deve-se estudar soluções. 

 

Intervenção do Senhor Presidente 

 

I – O Senhor Presidente  comunicou que iria ser distribuído pelos Vereadores os 

custos suportados pela autarquia com a exposição «Alma Nua» do Senhor Anjos 

Fernandes. 

 

II – O Senhor Presidente  informou de uma iniciativa que se iria realizar no âmbito da 

comunidade intermunicipal e tinha a ver com uma candidatura que foi efectuada ao 

programa RUCI, e que envolvia a realização, este ano, em Leiria do contra-relógio da 

Volta a Portugal em Bicicleta no dia 14 de Agosto. 

 

III – Por fim, o Senhor Presidente  comunicou que fora adjudicado o estudo de 

avaliação do modelo de gestão das infra-estruturas desportivas à Consultora Delloite. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Carlos Vitorino 

 

O Senhor Vereador Carlos Vitorino  afirmou que depois de ouvir os comentários do 

Senhor António Monteiro e Senhor Anjos Fernandes, referiu que eles fizeram alusão a 

uma situação que ele também partilhava, a título de exemplo, referiu que o evento que 

se realizou na Praça Rodrigues Lobo, o Mundialódromo, notou-se uma certa desordem, 

pouca organização, essencialmente após os jogos.  

O Senhor Vereador Carlos Vitorino  pensava e recomendava ao Município que 

planeasse melhor estas acções, valorizava pessoalmente a dinamização da cidade, 

mas de facto, existia falta de planeamento municipal em gerir este fenómeno da 

animação, porque quem estabelecia o programa tinha de zelar para que tudo corresse 

bem, sob pena de gerar comentários menos favoráveis. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes  explicou que o Mundialódromo foi uma iniciativa 

que teve como promotor uma rádio local e uma empresa de produção que 

apresentaram ao Município a possibilidade de ter durante o decorrer do Mundial um 

ecrã gigante na Praça Rodrigues Lobo, a exemplo de 2004, em que a Câmara aparecia 

associada à iniciativa validando a ocupação do espaço, com insufláveis explorados por 

uma IPSS, facultando, também, barracas de comercialização de bebidas e seriam 

essas as contrapartidas, haveria publicidade com uma empresa de automóveis que 

pudesse ser patrocinadora do evento. 
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Numa primeira análise, verificou-se uma forte adesão das pessoas à Praça Rodrigues 

Lobo para assistirem aos jogos, principalmente nos jogos em que Portugal participava.  

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes  mencionou que, do ponto de vista global, 

correu positivamente, mas se deveria ter mais cuidado com aquele recinto, em edições 

futuras. 

 

Intervenção do Senhor Vereador José Benzinho 

 

O Senhor Vereador José Benzinho  informou que tiveram conhecimento através da 

comunicação social e da página da internet da SAD da União Desportiva de Leiria que, 

a União Desportiva de Leiria iria jogar no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa na 

próxima época, solicitando desta forma ao Senhor Presidente que lhe disponibilizasse 

cópia do contrato para poder analisar, ao que o Senhor Presidente respondeu que não 

tinha conhecimento do que o Senhor Vereador estava a falar.  

 

 

 Ordem do dia   

 

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

 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras parti culares  

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 823/05 – Centro Paroquial Paulo VI 

DLB N.º 1030/10  | De CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PAULO VI, com sede no Largo 

Cónego Maia, Sé, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para 

alteração de um estabelecimento de creche e jardim-de-infância, sito no local supra 

mencionado. 

A operação urbanística insere-se em espaço urbano, em ZEP – Zona Especial 

de Protecção do Castelo de Leiria e Capela de S. Pedro. 

Foram efectuadas consultas às seguintes entidades, cujo conteúdo dos 

pareceres deve ser transmitido ao requerente: 

a) No âmbito da localização e utilização: 

1) IGESPAR - Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico 

(folhas 114 e 115); 

2) S.S – Segurança Social (folhas 98 e 99); 

3) DREC – Direcção Regional de Educação do Centro (não emitiu parecer). 

b) Outras unidades orgânicas internas 

1) DHRU – Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana (folha 37). 
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Não consta no processo o projecto de segurança contra incêndios aprovado 

pela Autoridade Nacional de Protecção Civil, conforme solicitado no ofício n.º 8345 

datado de 2006/08/10 (folha 72). 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2010/06/24, com o seguinte teor: 

Após análise do processo verificou-se que obteve parecer desfavorável emitido 

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

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

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

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

177/01, de 4 de Junho. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/06/24 

(folha 117), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou 

por  unanimidade  notificar o requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do 

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

oferecer sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou  informar o requerente, de que caso o projecto de arquitectura 

venha a ser reformulado, o mesmo carecerá de parecer favorável da DREC – Direcção 

Regional de Educação do Centro, bem como do Projecto de Segurança Contra 

Incêndios, aprovado pela Autoridade Nacional de Protecção Civil. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 510/07 – Pedro José dos Santos 

Bernardo e outra 

DLB N.º 1031/10  | De PEDRO JOSÉ DOS SANTOS BERNARDO, residente na Praceta 

João Pereira, n.º 107, 2.º direito, Guimarota, freguesia de Leiria, referente ao projecto 

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

vedação, num terreno inserido no loteamento n.º 9/97, tendo para o local sido emitido o 

Alvará de Autorização de Construção n.º 119/10, em 2010/03/02, válido até 2011/03/02, 

sito na Rua Vale de Lobos, Lote 14, na localidade de Telheiro, freguesia de Barreira. 

O projecto cumpre com os parâmetros urbanísticos definidos no Alvará de 

Loteamento n.º 4/2000. 

O local em causa encontra-se abrangido por zona de servidão da E.P. – 

Estradas de Portugal. No entanto, dado que se trata de uma parcela de terreno inserido 

em loteamento, e se trata de uma alteração a uma construção já autorizada, não há 

lugar a consulta à referida entidade. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, concordando com a 

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/06/30, 

constante do respectivo processo (folhas 573 e 574), e face ao disposto no artigo 20.º 

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

4 de Setembro, deliberou por unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da 

operação urbanística acima referida, condicionado à apresentação no prazo de 6 

meses, para efeitos de licenciamento os projectos de engenharia das especialidades e 

elementos a seguir indicados:  

1.º projecto de estabilidade que inclua o projecto de escavação e contenção periférica. 

2.º ficha electrotécnica ou projecto de alimentação e distribuição de energia eléctrica, 

quando exigível nos termos da lei. 

3.º projecto de instalação de gás. 

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

5.º projecto de águas pluviais. 

6.º projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações.  

7.º projecto acústico. 

8.ºprojectos para cumprimento do sistema de certificação energética, acompanhados 

da respectiva declaração de conformidade regulamentar, nomeadamente: 

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

Comportamento Térmico em Edifícios). 

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

Climatização em Edifícios). 

9.º planta do piso 3 relativa ao plano de acessibilidades. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 603/08 – AÍVEMFLECHA, LDA. 

DLB N.º 1032/10  | De AÍVEMFLECHA, LDA, com sede na Rua Afonso Lopes Vieira, n.º 

162, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para alteração de 

estabelecimento comercial para serviços, sito na Rua Afonso Lopes Vieira, Quinta de 

Porto Moniz, Lote E 2, freguesia de Leiria, acompanhado da informação pelo 

Departamento de Operações Urbanísticas comunicando que a firma requerente não se 

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

da proposta de indeferimento, tomada em reunião de 2008/12/09, cujo conteúdo lhe foi 

transmitido através do oficio n.º 14343/08, datado de 2008/12/12. 

A operação urbanística insere-se num lote urbano do loteamento n.º 30/92, não 

cumprindo com os parâmetros urbanísticos nele definidos.  

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, considerando que a firma 

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 
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arquitectura da operação urbanística acima referida, ao abrigo do disposto na alínea a) 

do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que 

lhe foi dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, pelos motivos já referidos na 

deliberação tomada em reunião de 2008/12/09, transmitidos através do ofício n.º 

14343/08, datado de 2008/12/12. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 166/09 – Américo Azevedo Pereira 

DLB N.º 1033/10  | De AMÉRICO AZEVEDO PEREIRA, residente na Rua Vasco da 

Gama, n.º 12, na localidade e freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura 

para alteração de edifício existente destinado a comércio e serviços, visando a 

cobertura a tardoz, em substituição de coberturas já existentes, sito na Rua Vasco da 

Gama n.º 6 a 14, na localidade e freguesia de Leiria. 

O local insere-se na Zona Especial de Protecção ao Castelo e Centro Histórico 

da Cidade de Leiria, tendo obtido os pareceres favoráveis da Divisão de Habitação e 

Reabilitação Urbana e Direcção Regional de Cultura do Centro e cujos conteúdos 

devem ser transmitidos ao requerente. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/07/02, 

constante do respectivo processo (folha 113), e face ao disposto no artigo 20.º do 

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

de Setembro, deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da 

operação urbanística acima referida e autorizar o respectivo licenciamento, 

condicionado ao seguinte: 

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

2.º previamente à emissão da respectiva licença apresentar: 

2.1. termo de responsabilidade do coordenador dos projectos, elaborado nos termos do 

n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção 

conferida pela Lei n.º 60/2007 de 4 de Setembro, atestando a compatibilidade entre 

o projecto de arquitectura e as especialidades entregues;  

2.2. documento de inscrição na ANET do técnico autor da ficha de segurança contra 

incêndios,  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 284/10 – BANCO BPI, SA 

DLB N.º 1034/10 |  De BANCO BPI, SA, com sede social na Rua Tenente Valadim, n.º 

284, freguesia de Lourdelo do Ouro, concelho do Porto, referente ao projecto de 

arquitectura para alteração de uma fracção para uma agência bancária, sita na Rua 

Vale de Lobos, lote 3, r/c esquerdo, Guimarota, freguesia de Leiria, inserida em espaço 
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urbano, sem outras condicionantes ao nível do Plano Director Municipal e cumprindo 

com os parâmetros urbanísticos nele definidos. 

A pretensão contempla alterações na fracção A, existindo o Alvará de Utilização 

n.º 324/05, constante em sede do processo n.º 515/98, referente ao licenciamento do 

edifício misto, de comércio e habitação existente.  

Existem ainda os seguintes processos: 

— proc. n.º 276/06, referente ao pedido para alteração de uso de fracção B (r/c direito), 

para comércio e artigos para animais. 

— proc. n.º 819/07, referente ao pedido de alteração de uso de fracção A (r/c 

esquerdo), para comércio de frutaria, processo que deu origem à Participação n.º 

118/09, uma vez que se verificou no local que a fracção estava a ser ocupada pelo 

uso de uma agência bancária.  

A operação urbanística está inserida numa parcela de terreno definida como lote 

3, em sede de processo de loteamento n.º 21/88, ao qual corresponde o alvará n.º 

816/96, com 2 aditamentos, sendo que nenhum deles incide sobre o lote em questão, 

verificando-se assim o enquadramento da pretensão no loteamento. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/06/24, 

constante do respectivo processo (folha 70), e face ao disposto no artigo 20.º do 

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

de Setembro, deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da 

operação urbanística acima referida, condicionado à apresentação no prazo de 6 

meses, para efeitos de licenciamento, dos projectos de engenharia das especialidades 

a seguir indicados: 

1.º ficha electrotécnica, ou projecto eléctrico consoante o decorrente da legislação 

aplicável; 

2.º projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações; 

3.º projecto para cumprimento do sistema de certificação energética, nomeadamente, 

nos termos do RSECE (Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em 

Edifícios. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 428/07 - Pereira & Cardoso - 

Empreendimentos Imobiliários, Lda. 

DLB N.º 1035/10 |  De PEREIRA & CARDOSO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, 

LDA., com sede social na Rua de S. Vicente, n.º 9, na localidade e freguesia de 

Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura para construção de edifício 

destinado a habitação, com demolição do existente, a situar na Rua do Fundador, na 
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localidade e freguesia de Parceiros, numa zona definida no Regulamento do Plano 

Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

O presente pedido foi apresentado em sede de audiência prévia na sequência 

da deliberação de 2007/09/13 no sentido do indeferimento. 

Considera-se de aceitar a solução agora apresentada de piso recuado dado que 

se mantém a leitura de dois pisos no plano da fachada junto ao arruamento do lado Sul, 

correspondente às construções existentes na zona. 

 O pedido foi objecto de consulta ao INIR - Instituto de Infra-estruturas 

rodoviárias, IP não tendo, no entanto, esta entidade emitido o respectivo parecer pelo 

que se entende como favorável nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 19.º do 

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. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/06/19, 

constante do respectivo processo (folha 186), 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 apresentar, no prazo de seis meses, os seguintes projectos de especialidade: 

1.1. estabilidade; 

1.2. redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais; 

1.3. eléctrico se for o caso, nos termos do aplicável; 

1.4. telefones; 

1.5. isolamento acústico; 

1.6. verificação de comportamento térmico; 

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

como áreas envolventes do edifício, devendo prever a construção de colector para 

drenagem das referidas águas até a um meio receptor adequado com indicação da 

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

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

Agosto; 

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

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

virem a ser deterioradas com a construção, e de acordo com o estabelecido no artigo 

45.º Regulamento de Operações Urbanísticas do Município de Leiria; 

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

3.1. efectuar a pavimentação da zona de arruamento destinada a passeio, 

estacionamento e alargamento de via, devendo os trabalhos serem 

acompanhados pelos Serviços de Fiscalização de Obras Municipais (DOM), bem 
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como proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser 

danificadas durante a obra; 

3.2. efectuar a cedência ao domínio público do espaço acima indicado (alargamento de 

via, passeios e estacionamento do lado Sul) devendo apresentar Certidão da 

Conservatória rectificada em relação ao mesmo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise do processo de informação prévia n.º 2 4/10 – C.J.L. – Transacções 

Imobiliárias e Investimentos, SA 

DLB N.º 1036/10  | De C.J.L. - TRANSACÇÕES IMOBILIÁRIAS E INVESTIMENTOS, 

SA, com sede social na zona industrial de Condeixa-a-Nova, Sebal Grande, freguesia 

de Condeixa-a-Nova, referente ao pedido de informação prévia para a viabilidade de 

construção de um edifício de habitação colectiva e restauração, composto por dois 

pisos de cave para estacionamento, um estabelecimento de restauração e cinco fogos 

habitacionais T3, a situar na Rua da Restauração/Rua Henrique Sommer, freguesia de 

Leiria. 

As parcelas de terreno onde se insere a operação urbanística, encontram-se em 

zona definida no Plano Director Municipal como área consolidada, prevista no artigo 

45.º, situando-se na proximidade de um estabelecimento escolar, dentro do perímetro 

da área crítica de recuperação e reconversão do centro histórico da cidade de Leiria, de 

acordo com a cartografia apresentada e respectiva marcação. 

A pretensão obteve pareceres favoráveis condicionados por parte da Autoridade 

de Saúde (folhas 36 e 37) e da Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana (folhas 33 

e 34), dos quais deve ser dado conhecimento à firma requerente. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2010/07/01, com o seguinte teor: 

Analisado o pedido de viabilidade ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 

555/99 de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007 de 4 

de Setembro, verificou-se que, dado o afastamento proposto às estremas do terreno 

delimitado, o edifício não respeita o afastamento mínimo previsto no artigo 60.º do 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas entre vãos de compartimentos habitáveis, 

dos fogos de habitação colectiva, uma vez que a proposta apresenta 3,00m à estrema, 

sendo o mínimo admissível de 5,00m, do vão à estrema. 

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

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

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

de Setembro, uma vez que a operação urbanística pretendida não é viável nos moldes 

em que é apresentada. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, concordando com a 

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/07/01 

(folhas 39,40 e 41), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de Dezembro, na redacção dada pelo Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, deliberou por  

unanimidade  notificar a firma requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do 

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

oferecer sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou  informar a firma requerente de que, no caso de apresentar 

proposta reformulada, respeitando os índices e garantindo o enquadramento 

urbanístico no local, que permita obstar aos motivos de inviabilidade acima dispostos, 

deverá ter em conta o seguinte: 

1.º a operação pretendida está sujeita ao procedimento de controlo administrativo de 

licenciamento, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, na 

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

proceder à anexação das matrizes abrangidas pela implantação do edifício proposto; 

2.º a pretensão deverá ser sujeita a parecer da Autoridade de Saúde e da Divisão de 

Habitação e Reabilitação Urbana, devendo ter em atenção os pareceres favoráveis 

condicionados, emitidos pelas referidas entidades para a proposta de viabilidade 

apresentada;  

3.º dada a proximidade a um estabelecimento escolar (cerca de 50,0m), será viável a 

instalação de um estabelecimento de restauração, mas não é viável a instalação de 

estabelecimentos de bebidas;  

4.º a criação de estacionamento em cave deverá ter em conta as medidas de segurança 

contra incêndio em edifícios, previstas no Decreto-Lei n.º 220/2008 de 12 de Novembro, 

devendo os lugares de estacionamento e espaços de manobra ser dimensionados, 

permitindo um estacionamento possível e eficaz, e tendo em atenção o respeito das 

normas para pessoas com mobilidade condicionada, previstas no Decreto-Lei n.º 

163/06 de 8 de Agosto, nomeadamente no que concerne às escadas de acesso ao piso 

térreo; 

5.º deverão ser respeitadas todas as normas e demais legislação em vigor, 

nomeadamente Regulamento Geral das Edificações Urbanas, Regulamento de 

Operações Urbanísticas deste Município, Decreto-Lei n.º 220/2008 de 12 de Novembro 

(RJ-SCIE), Decreto-Lei n.º 163/06 de 8 de Agosto (acessibilidade a pessoas com 

mobilidade condicionada) e Código Civil. 

Deliberou ainda  informar a firma requerente, de que o terreno está abrangido 

pelo perímetro de área crítica de recuperação e reconversão do centro histórico da 

cidade de Leiria, ao qual se aplica o disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 9.º do 

Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Leiria (isenção de taxas). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.3. Análise dos seguintes processos de loteamento  

1.3.1. Processo de loteamento n.º 37/92 - Luís Hele no Sismeiro 

DLB N.º 1037/10  | De Célia Maria Antunes Sismeiro, residente na Rua do Barracão, n.º 

72, na localidade de Talos, freguesia de Colmeias, referente ao projecto de alteração 

ao loteamento situado na localidade e freguesia acima indicadas. 

As alterações incidem sobre o lote 2 e consistem, essencialmente, na criação de 

um alpendre com 20 m2, no aumento da área de implantação de 160 m2 para 270 m2 

(não havendo porém lugar a aumento de área de afectação para efeitos de cálculo do 

índice de construção), na definição da área de construção para habitação, garagem e 

alpendre (sendo a área de habitação reduzida de 320 m2 para 300 m2) e na redefinição 

dos polígonos de implantação. 

Atendendo a que se verifica a redução da área de afectação para efeitos de 

cálculo de índice de construção, o requerente não está obrigado a efectuar cedência de 

áreas destinadas a zona verde e equipamento para o domínio municipal nem ao 

pagamento de qualquer compensação. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas, a pretensão tem enquadramento nos artigos 47.º e 57.º do Regulamento 

do Plano Director Municipal, constando ainda do processo declaração de autorização 

dos proprietários do lote 1 (folha 17). Deste modo considera-se que a pretensão se 

encontra em condições de merecer a respectiva aprovação. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/06/24, constante do 

respectivo processo (folha 49), deliberou por  unanimidade  ao abrigo do disposto do 

artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada 

pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, aprovar o projecto referente à operação 

urbanística acima referida e autorizar o respectivo licenciamento, condicionado ao 

seguinte: 

1.º requerer a emissão do aditamento ao alvará de licença de loteamento no prazo de 

um ano, apresentando para o efeito os seguintes elementos: 

1.1. um exemplar da planta de síntese completa e actualizada da operação de 

loteamento em base transparente, quatro exemplares em suporte de papel e um 

exemplar em suporte digital. Mais se refere que o quadro síntese de áreas deve 

incluir as características do lote 1, conforme representado na folha 42 do processo, 

cuja cópia deverá ser remetida ao requerente. 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.3.2. Processo de loteamento n.º 37/94 - Imobiliár ia Roda, Lda. (e outros) 

DLB N.º 1038/10  | De ELSA MARGARIDA DA COSTA MARCELO, com endereço 

postal para a Rua de S. Cristóvão, n.º 4, na localidade e freguesia de Caranguejeira (ao 

c/ Arquitecto Marco Guarda), referente ao projecto de alteração ao loteamento situado 

na Av.ª Dr. Francisco Sá Carneiro, Quinta da Cascalheira, Marinheiros, freguesia de 

Marrazes. 

As alterações incidem sobre o lote 6 e consistem, essencialmente, na alteração 

de uso de comércio, para comércio e ou serviços da fracção “D” do Piso 0. 

O local insere-se no perímetro urbano da cidade de Leiria e em Áreas 

Habitacionais de Média Densidade, de acordo com o disposto no Plano Director 

Municipal. 

Decorreu o prazo para consulta pública sem oposição escrita dos interessados, 

conforme previsto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, articulado com o 

estabelecido no artigo 17.º do Regulamento de Operações Urbanísticas deste 

Município. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas, a pretensão enquadra-se nas disposições do Plano Director Municipal, e 

encontra-se em condições de merecer a respectiva aprovação. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/07/06, constante do 

respectivo processo (folha 37, pasta 5), deliberou por  unanimidade  ao abrigo do 

disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que 

lhe foi dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, aprovar o projecto referente à 

operação urbanística acima referida e autorizar o respectivo licenciamento, 

condicionado ao seguinte: 

1.º requerer a emissão do aditamento ao alvará de licença de loteamento no prazo de 

um ano, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do diploma legal acima referido, 

apresentando para o efeito os seguintes elementos: 

1.1. um exemplar da planta de síntese da operação de loteamento actualizada 

elaborada em base transparente, quatro exemplares em suporte de papel e um 

exemplar em suporte digital;  

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.3. Processo de loteamento n.º 27/97 - O.C.G.H. - Obras, Construções e Gestão 

de Habitação, Lda. 
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DLB N.º 1039/10  | De O.C.G.H. - OBRAS, CONSTRUÇÕES E GESTÃO DE 

HABITAÇÃO, LDA, com sede social em Rua Camilo Korrodi, Bloco 2 - 2.º E - 14, na 

localidade e freguesia de Marrazes, referente ao projecto de alteração ao loteamento 

situado na Rua D. Carlos I, na localidade de Sismaria, freguesia de Marrazes. 

As alterações incidem sobre as fracções do Piso 0 do Lote 1 e fracções B e C 

do Piso 0 do Lote 3 e consistem, essencialmente, na alteração de uso de comércio 

para comércio/serviços. 

Decorreu o prazo para consulta pública sem oposição escrita dos interessados, 

conforme previsto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, articulado com o 

estabelecido no artigo 17.º do Regulamento de Operações Urbanísticas do Município 

de Leiria. 

O local insere-se no perímetro urbano da Cidade de Leiria e encontra-se parte 

em Áreas Habitacionais de Baixa Densidade e parte em Áreas Habitacionais de Média 

Densidade, de acordo com o disposto no Plano Director Municipal. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas, a pretensão enquadra-se nas disposições do Plano Director Municipal e 

encontra-se em condições de merecer a respectiva aprovação. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/07/06, constante do 

respectivo processo (folha 30 da pasta 4), deliberou por  unanimidade  ao abrigo do 

disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que 

lhe foi dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, aprovar o projecto referente à 

operação urbanística acima referida e autorizar o respectivo licenciamento, 

condicionado ao seguinte: 

1.º requerer a emissão do aditamento ao alvará de licença de loteamento no prazo de 

um ano, de acordo com o n.º 1 do artigo 76.º do referido diploma legal, apresentando 

para o efeito os seguintes elementos: 

1.1. um exemplar da planta de síntese da operação de loteamento actualizada 

elaborada em base transparente, quatro exemplares em suporte de papel e um 

exemplar em suporte digital;  

1.2. certidões da Conservatória do Registo Predial válidas e actualizadas. 

Relativamente ao Lote 1, deverá verificar-se a inscrição do prédio na matriz, uma 

vez que, com a entrada em vigor do Código do IMI deixaram de existir prédios 

omissos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.4. Processo de loteamento n.º 15/00 - Vítor Man uel Nascimento Graveto (e 

outra) 
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DLB N.º 1040/10  | De LUÍS DOMINGUES JOÃO, residente em Ring 22, 63776 

Mombris, Alemanha, referente ao projecto de alteração ao loteamento situado na Praia 

do Pedrógão, freguesia de Coimbrão. 

As alterações incidem sobre o lote 4 e consistem essencialmente, na ampliação 

da área de construção abaixo da cota de soleira relativamente ao anexo, sendo a 

referida área destinada a arrumos. 

O local insere-se no perímetro do aglomerado urbano da Praia do Pedrógão e 

encontra-se cartografado no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais. 

Decorreu o prazo para consulta pública sem oposição escrita dos interessados, 

conforme previsto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, articulado com o 

estabelecido no artigo 17.º do Regulamento de Operações Urbanísticas deste 

Município 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas, e uma vez que não se verifica aumento de índice da construção, nos 

termos do previsto no artigo 47.º do Regulamento do Plano Director Municipal, e não 

excedendo o proposto a área de implantação já prevista no alvará de loteamento, a 

pretensão encontra-se em condições de merecer a respectiva aprovação. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/07/06, constante do 

respectivo processo (folha 38 da pasta 5), deliberou por  unanimidade  ao abrigo do 

disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que 

lhe foi dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, aprovar o projecto referente à 

operação urbanística acima referida e autorizar o respectivo licenciamento, 

condicionado ao seguinte: 

1.º requerer a emissão do aditamento ao alvará de licença de loteamento no prazo de 

um ano, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do diploma legal acima referido, 

apresentando para o efeito os seguintes elementos: 

1.1. um exemplar da planta de síntese da operação de loteamento actualizada 

elaborada em base transparente, quatro exemplares em suporte de papel e um 

exemplar em suporte digital;  

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.5. Processo de loteamento n.º 25/87 - Faustino Rodrigues Manso Júnior (e 

outro) 
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DLB N.º 1041/10  | De SIMÕES SILVA & FILHOS, LDA., com sede social na Rua dos 

Vasos, n.º 5, na localidade de Cruz da Areia, freguesia de Leiria, referente ao projecto 

de alteração ao loteamento situado em Cruz D’Areia, freguesia de Leiria. 

As alterações incidem sobre os lotes 8 e 10 e consistem, essencialmente no 

seguinte: 

1- Ampliação da área de construção e implantação em cave nos lotes 8 e 10 de 

100,00m2 e 110,00m2, para 160,00m2 e 160,00m2, respectivamente. 

2-Redimensionamento das áreas de construção acima do solo (no lote 8 alterada de 

230,00m2 para 240,00m2 e no lote 10 alterada de 250,00m2 para 240,00m2), 

mantendo-se a área global de construção anteriormente prevista no alvará para os 

dois lotes. 

O local insere-se no perímetro urbano da Cidade de Leiria e encontra-se 

cartografado no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Média Densidade. 

Decorreu o prazo para consulta pública sem oposição escrita dos interessados, 

conforme previsto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

redacção que lhe foi dada pela Lei 60/07, de 4 de Setembro, articulado com o 

estabelecido no artigo 17.º do Regulamento de Operações Urbanísticas deste 

Município. 

Analisado o pedido sob o ponto de vista urbanístico, bem como ao abrigo do 

disposto no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei 

n.º 60/07, de 4 de Setembro, não se verificando o aumento de índice da construção e 

nos termos do previsto no artigo 47.º do Plano Director Municipal, não se vê 

inconveniente no seu deferimento. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/07/06, constante do 

respectivo processo (folha 52 da pasta 7), deliberou por  unanimidade  ao abrigo do 

disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que 

lhe foi dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, aprovar o projecto referente à 

operação urbanística acima referida e autorizar o respectivo licenciamento, 

condicionado ao seguinte: 

1.º requerer a emissão do aditamento ao alvará de licença de loteamento no prazo de 

um ano, de acordo com o n.º 1 do artigo 76.º do referido diploma legal, apresentando 

para o efeito os seguintes elementos: 

1.1. um exemplar da planta de síntese da operação de loteamento actualizada 

elaborada em base transparente, quatro exemplares em suporte de papel e um 

exemplar em suporte digital;  

1.2. certidões da Conservatória do Registo Predial válidas e actualizadas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.4. Relatório da actividade desenvolvida pelos ser viços de fiscalização durante 

os meses de Maio e Junho 

DLB N.º 1042/10  | Presente o relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao 

serviço efectuado durante os meses de Maio e Junho. 

Secção de Fiscalização 

Actividades do mês de Maio/2010 

Departamento de Operações Urbanísticas  

Queixas 44 

Processos Fiscalizados 194 

Mandados de Notificação 2 

Embargos (Anexo A) 3 

AUTOS DE TRANSGRESSÃO  

Obras sem licença 6 

Obras em desacordo com a licença 0 

Outras transgressões 3 

 

Servi ço efectuado para o Departamento Jurídico  

Mandados de Notificação 4 

Processos de contra-ordenação 5 

 

Serviço efectuado para o Departamento de Parques e Es paços Verdes  

Processos Fiscalizados 56 

Autos de Notícia 0 

 

Serviço efectuado para a Divisão de A mbiente e Serviços Urbanos  

Processos Fiscalizados 6 

Participações 0 

 

Serviço efectuado para o Sector de Licenciamentos Div ersos  

Processos Fiscalizados (Publicidade) 128 

Processos Fiscalizados (Máquinas de Diversão) 26 

Processos Fiscalizados (Ocupação da Via Pública/Mapa 
Horário) 

11 

Participações 21 

Horários de Funcionamento 6 

Secção de Fiscalização 

Actividades do mês de Junho/2010 

Departamento de Operações Urbanísticas  

Queixas 33 

Processos Fiscalizados 221 

Mandados de Notificação 4 

Embargos (Anexo B) 1 

AUTOS DE TRANSGRESSÃO  
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Obras sem licença 4 

Obras em desacordo com a licença 0 

Outras transgressões 1 

 

Serviço efectuado para o Departamento Jurídico  

Mandados de Notificação 2 

Processos de contra-ordenação 7 

 

Serviço efectuado para o Depart amento de Parques e Espaços Verdes  

Processos Fiscalizados 61 

Autos de Notícia 3 

 

Serviço efectuado para a Divisão de Ambiente e Serviç os Urbanos  

Processos Fiscalizados 5 

Participações 0 

 

Serviço efectuado para o Sector de Licenciamentos Div ersos  

Processos Fiscalizados (Publicidade) 68 

Processos Fiscalizados (Máquinas de Diversão) 0 

Processos Fiscalizados (Ocupação da Via Pública/Mapa 
Horário) 

5 

Participações 11 

Horários de Funcionamento 0 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

 

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

 

2.1. Processo n.º T – 10/2006. Empreitada de amplia ção/reformulação do Centro 

Educativo de Monte Redondo. Revogação da deliberaçã o de Câmara de 15 de 

Junho de 2010. Aprovação de projecto, abertura de c oncurso público. Nomeação 

de júri de procedimento 

DLB N.º 1043/10  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de uma informação do Departamento de Obras Municipais de 21 de 

Junho de 2010 a propor: 

1- a revogação da deliberação de Câmara de 15/06/2010; que pela Resolução da 

Assembleia da República n.º 52/2010, de 7 de Junho, do Decreto-Lei n.º 29/2010, de 

1 de Abril, não permite que este tipo de concurso seja por ajuste directo;  

2- a aprovação do projecto, abertura de concurso público e nomeação de júri de 

procedimento. 

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

revogar a deliberação de Câmara de 15 de Junho de 2010, de acordo com o artigo 
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141.º do Código do Procedimento Administrativo, porquanto a mesma padece de um 

vício de violação de Lei. 

Mais deliberou  aprovar o respectivo projecto de execução, o programa de 

procedimento e caderno de encargos, o prazo de execução de 12 meses, o plano de 

prevenção e de gestão de resíduos da construção e demolição da obra, bem como a 

dispensa do estudo geológico/geotécnico e proceder à abertura de um procedimento de 

Concurso Público, nos termos do disposto da alínea b) do artigo 19.º Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de Janeiro, do Código dos Contratos Públicos. 

A referida despesa estima-se em €1.600.000,00 + IVA. 

O projecto/caderno de encargos do procedimento integra todos os elementos de 

solução da obra a realizar, conforme preconizado nos termos do n.º 1, 4 e 5 do artigo 

43.º do Código dos Contratos Públicos e da Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de Julho. 

O estudo ambiental não é obrigatório nos termos da legislação em vigor de 

acordo com o n.º 1 do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações 

introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 74/2001, de 26 de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 

69/2003, de 10 de Abril, Lei n.º 12/2004, de 30 de Março, e Decreto-Lei n.º 197/2005, 

de 8 de Novembro. 

Delibera ainda  de acordo com o artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, 

designar a composição do júri para integrarem no procedimento de concurso os 

seguintes elementos: 

— Fernando Eduardo Loureiro Malhó – Presidente; 

— José Luis Palricas – membro efectivo; 

— Filipe Ribeiro Silva - membro efectivo; 

— Hélia Maria Farto Ribeirete – suplente; 

— Sucena Maria G. Domingues Areia – suplente 

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

2544/10, de 2 de Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2. Processo n.º T – 67/2010. Empreitada de Constr ução da Variante dos 

Capuchos, Leiria. Abertura de concurso público. Nom eação de júri de 

procedimento 

DLB N.º 1044/10  | Presente uma informação do Departamento de Obras Municipais de 

6 de Julho de 2010, propondo a aprovação do programa de procedimento e caderno, 

do prazo de execução de 18 meses e do plano de prevenção e de gestão de resíduos 

da construção e demolição da obra.  

O projecto/caderno de encargos do procedimento integra todos os elementos de 

solução da obra a realizar, conforme preconizado nos termos do n.º 1, 4 e 5 do artigo 

43.º do Código dos Contractos Públicos e da Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de Julho. 
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O estudo ambiental não é obrigatório nos termos da legislação em vigor de 

acordo com o n.º 1 do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações 

introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 74/2001, de 26 de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 

69/2003, de 10 de Abril, Lei n.º 12/2004, de 30 de Março e Decreto-Lei n.º 197/2005, de 

8 de Novembro. 

A referida despesa estima-se em €3.000.000,00 + IVA 

Dada a natureza e dimensão dos trabalhos, propõe-se a realização de uma 

empreitada, adoptando o procedimento de Concurso Público, nos termos da alínea b) 

do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos. 

De acordo com o artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, designou para 

integrarem o júri do procedimento os elementos seguintes: 

— Fernando Eduardo Loureiro Malhó – Presidente; 

— Paulo Jorge Duarte Sousa – membro efectivo; 

— Filipe Ribeiro da Silva - membro efectivo; 

— Maria Angélica Pereira Gomes - Suplente 

— Sucena Maria G. Domingues Areia – Suplente 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e com base na informação prestada 

pelo Departamento de Obras Municipais deliberou por  unanimidade  aprovar o 

programa de procedimento e caderno de encargos, prazo de execução de 18 meses e 

do plano de prevenção e de gestão de resíduos da construção e demolição da obra, 

bem como dispensa do estudo ambiental, nos termos da legislação em vigor de acordo 

com o n.º1 do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas 

pelos Decreto-Lei n.º 74/2001, de 26 de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 69/2003, de 10 de 

Abril, Lei n.º 12/2004, de 30 de Março, e Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro e 

proceder à abertura de um concurso público, nos termos da alínea b), do artigo 19.º do 

Código dos Contratos Públicos. 

Mais deliberou  aprovar a composição do júri de procedimento. 

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

2578/10, de 6 de Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.3. Processo n.º T – 32/2010. Reconversão do Conve nto de Santo Agostinho. 

Informação para prorrogação de prazo de entrega de propostas 

DLB N.º 1045/10  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de uma informação do Júri do Procedimento, a propor a prorrogação de 

prazo para entrega de propostas do concurso público para a empreitada acima referida, 

nos temos e para os efeitos do disposto do artigo 64.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 

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

prorrogar o prazo para a entrega de propostas do concurso público para a empreitada 

acima referida, nos termos do artigo 64.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, 

pelo período de 10 dias 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

3.1. Análise do assunto relacionado com a Divisão A dministrativa 

Relatório da actividade desenvolvida pelo Serviço d e Execuções Fiscais durante 

o mês de Junho de 2010 

DLB N.º 1046/10  | Presente o relatório de actividades do Serviço 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 

 

51 
 

8,51% 
 

2.200,45€ 
 

5,79% 

Mercados    45 12,5% 1.960,17€ 16,9% 

Ocupação de via pública 5 66,6% 145,00€ 20,3% 

Remoção de Publicidade 1 - 95,28€ - 

Tramitação de PEF’ s  371   -11,0% - -  

Citação de e xecutados  148 -26,4% -  - 

PEF’ s  activos  6.640 -2,54% 368.800,64 €  -1,43% 

SMAS  6.338 -2,85% 347.004,07 € -1,72% 

Mercados 219 8,42% 11.396,13€ 8,41% 

Ocupação da via pública 48 -2,04% 936,37€ -11,75% 

Publicidade 14 -12,5% 1.485,49 €  -5,09% 

Limpeza de terrenos 11 - 3.606,62 € - 

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

Remoção de Publicidade 5 - 378,55 €   - 

Diversos 2 - 369,75 € - 

PEF’ s extintos por 
pagamento 

 

178 
 

-7,77% 
 

9.812,57€ 
 

-13,73% 

SMAS 146 -10,9% 8.050,19€ -17,25% 

Mercados  28 -3,45% 1.483,41€ -9,9% 

Ocupação da via pública 4 - 278,97€  -  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

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

3.2.1. Pagamentos 

DLB N.º 1047/10 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

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

Presidente, no período de 23 de Junho 2010 a 6 de Julho de 2010, correspondente às 

Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 5358, 5364, 5365, 5366, 5388 a 5394, 5397, 5400 a 

5432, 5514, 5545, 5546, 5596, 5600, 5604, às Ordens de Pagamento de Tesouraria 

n.ºs 483, 493, 494, 496, 497, 503, 509, 510, 514, 515, 529, às Ordens de Pagamento 

de Facturas n.ºs 2283, 3244, 3390, 3462, 3473, 3535, 3572, 3573, 3575 a 3577, 3579 a 

3581, 3583, 3584, 3587 a 3589, 3599, 3600, 3603, 3604, 3606, 3608 a 3614, 3616 a 

3622, 3624 a 3632, 3723, 3725, 3726, 3731, 3733 a 3735, 3740 a 3745, 3747 a 3752, 

3754 a 3757, 3759 a 3764, 3767 a 3769, 3776 a 3785, 3788 a 3790, 3816, 3839, 3843,  

3870, 3878, 3882, 3884, 3885, 3954 a 3957, 3960, 3962, 3965, 3971, 3974, 3978, 

3987, 3988, 4001, 4020, 4031, 4051, 4052, 4059 a 4062, 4067, 4070, 4077, 4079, 

4081, 4082, 4084, 4085, 4094, 4097, 4098, 4124, 4127,4140, 4149, 4166,  4364, 4365, 

4381, 4383 a 4396, 4398, 4402 a 4410, 4435 a 4438, 4442, 4448 a 4451, 4468, 4472, 

4484, 4580, 4595, 4606, 4650, 4667 a 4671, 4677, 4681 a 4686 a 4690, 4694 a 4696, 

4698,  4704 a 4707, 4709 a 4713, 4715, 4716, 4720 a 4723, 4726 a 4728, 4742, 4753, 

4756 a 4758, 4780, 4784, 4790, 4793, 4799 a 4801, 4803, 4809, 4822, 4827, 4836 a 

4841, 4844, 4851, 4875 a 4877, 4883, 4885, 4925, 4944 a 4947, 4955, 4959, 4972, 

5026 a 5028, 5030, 5046, 5055, 5098, 5136, 5151 a 5154, 5156, 5162 a 5167, 5190, 

5211, 5236, 5237, 5240, 5249, 5253, 5257, 5275, 5281, 5284, 5286, 5289, 5291, 5293, 

5295, 5298, 5305 a 5307, 5309, 5311 a 5335, 5341, 5347, 5349 a 5357, 5359 a 5362, 

5367, 5368, 5370 a 5387, 5395, 5396, 5398, 5399, 5433 a 5469, 5471 a 5473, 5477 a 

5495, 5500, 5503 a 5505, 5509, 5513, 5515, 5516, 5524, 5525, 5527, 5531, 5534, 5541 

a 5543, 5557 a 5559, 5564 a 5565, 5586, 5593, 5598, 5599, 5601, 5602, 5607, 5612, 

5614, 5617 a 5620, 5623 e 5632, no valor total de €3.274.983,58.   

 

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

DLB N.º 1048/10  | Presente a XIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2010 que se consubstancia na 13.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 12.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 12.ª 

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

POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.  

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com a alínea d) do 

n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por  maioria , com o voto de abstenção da 

Senhora Vereadora Isabel Gonçalves e com os votos contra dos Senhores Vereadores 

José Benzinho, Carlos Vitorino, Filipa Alves, eleitos pelo Partido Social-Democrata, 

ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente, de 7 de Julho, que autoriza a XIII 

Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2010, com 

inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €608.858,86 cada, e a XIII 
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alteração ao Orçamento da Despesa para o presente ano de 2010, com 

inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €810.797,54 cada, tal 

como proposto.  

 A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

3.2.3. Anulação e constituição de fundos de maneio 

DLB N.º 1049/10  | Considerando que a entrada em vigor do novo Regulamento de 

Organização dos Serviços Municipais implica adaptar os fundos de maneio às novas 

estruturas orgânicas. 

Reconhecendo a necessidade de constituição de fundos de maneio para 

pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis. 

Considerando que para operacionalizar esta adaptação é necessário extinguir 

os fundos de maneio existentes e criar fundos de maneio novos. 

Propõe-se a anulação dos seguintes fundos de maneio aprovados em reunião de 

câmara de 2010-01-12: 

1 A favor da Coordenadora Técnica, Sr.ª Maria Manuela Batista Vieira, e da Assistente 

Técnica, Sr.ª Maria Antonieta Santos, da Secção de Apoio Administrativo à 

Aquisição de Bens e Serviços, no montante de €820,00, correspondendo às 

seguintes dotações: 

0103/02.01.21 Outros Bens ……..…………………………………………….…€100,00 

02/02.01.21 –  Outros Bens…………………………… ………..……..……...…€100,00 

02/02.02.25 –- Outros Serviços…………………. …………………………..……€50,00 

02/02.01.08 – Material de Escritório……………………...……………………….€100,00 

03/02.01.21 –  Outros Bens…………………………………………………….….€200,00 

05/02.01.21  –  Outros Bens………………….…………………..………………….€50,00 

08/02.01.21  –  Outros Bens………………….………………………….………….€100,00 

10/02.01.21  –  Outros Bens………………...…………………………...…..……….€20,00 

12/06.02.03.99.04 – Acções Juvenis - Festival da Irreverência………..………….€30,00 

12/06.02.03.99.04 – Acções Juvenis - Abril Juvenil……………………….….…….€70,00 

Os fundos de maneio associados ao Festival da Irreverência e ao Abril Juvenil 

devem ser repostos após a realização dos eventos. 

2 A favor da Assistente Técnica, Sr.ª Maria da Graça Monteiro Videira, da Secção de 

Apoio Administrativo ao Departamento de Equipamento e Oficinas, no montante de 

€200,00, correspondendo à seguinte dotação: 

09/02.01.21 –  Outros Bens…………………..………………………….……….…€200,00 

3 A favor da Coordenadora Técnica, Sr.ª Teresa Maria Jorge Jordão, da Secção de 

Apoio Administrativo à Divisão da Cultura e Gestão de Espaços Culturais e à Divisão 

de Museus e Património, no montante de €150,00, correspondendo às seguintes 

dotações: 
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12/02.01.21 –  Outros Bens…… .........................................................................  €70,00 

12/02.01.04  – Limpeza e Higiene.. ....................................................................  €30,00 

12/02.02.20  – Outros trabalhos especializados .................................................  €50,00 

4 A favor da Técnica Superior, Dr.ª Susana Vieira, da Secção de Apoio Administrativo 

ao Património, no montante de €1.200,00, correspondendo à seguinte dotação: 

02/02.02.25 – Outros Serviços ....................................................................... €1.200,00 

5 A favor do Assistente Técnico, Sr. Tiago Luis, da Divisão de Protecção Civil e 

Bombeiros, no montante de €150,00, correspondendo à seguinte dotação: 

13/02.01.21 – Outros bens (PRC n.º)  ............................................................... €150,00 

6 A favor do Técnico de informática – Grau 1 Nível 1, Sr. Cristiano Pereira Alves, da 

Divisão de Modernização Administrativa e Tecnológica, no montante de €50,00, 

correspondendo à seguinte dotação: 

02/02.01.21 – Outros bens .................................................................................. €50,00 

7 A favor da Assistente Técnica, Sr.ª Silvia Teresa Gomes Leal, do Núcleo de Apoio 

Administrativo à Divisão de Parques e Espaços Verdes, no montante de €40,00, 

correspondendo à seguinte dotação: 

10/02.01.21 – Outros bens .................................................................................. €40,00 

10/02.02.25 – Outros serviços ............................................................................. €40,00 

8 A favor da Assistente Técnica, Sr.ª Ana Bela Santos, da Secção de Apoio 

Administrativo à Divisão de Acção Social e Família, no montante de €40,00, 

correspondendo à seguinte dotação: 

11/02.01.21 – Outros bens .................................................................................. €40,00 

Assim, e de acordo com o estabelecido no ponto 1 do artigo 25.º da Norma de 

Controlo Interno, aprovada a 27 de Novembro de 2007, propõe-se a constituição dos 

seguintes fundos de maneio: 

1 Divisão de Aprovisionamento e Património, a favor da Coordenadora Técnica, Sr.ª 

Maria Manuela Batista Vieira, e da Assistente Técnica, Sr.ª Maria Antonieta Santos, 

correspondendo às seguintes dotações: 

0103/02.01.21  –  Outros Bens (PRC n.º 2621)………………… …………………€100,00 

2102/02.01.21 –  Outros Bens (PRC n.º 2622)……… ……...………….…….....…€300,00 

2102/02.02.25 –- Outros Serviços (PRC n.º 2623)  …………………………..…..…€50,00 

2102/02.01.08 – Material de Escritório (PRC n.º 2624)………………………. ……100,00 

14/02.01.21  –  Outros Bens (PRC n.º 2625)…………………..……………….. ….€50,00 

2107/02.01.21 – Outros Bens (PRC n.º 2626)………………………..…… ..…….€100,00 

2114/02.01.21 – Outros Bens (PRC n.º 2627)…………………….. …..…...……….€20,00 

2 Divisão de Máquinas, Viaturas e Oficinas a favor da Assistente Técnica, Sr.ª Maria 

da Graça Monteiro Videira, correspondendo à seguinte dotação: 

2107/02.01.21 – Outros Bens (PRC n.º 2628)…………… ……….….……….……€200,00 
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3 Divisão de Cultura a favor da Coordenadora Técnica, Sr.ª Teresa Maria Jorge 

Jordão, correspondendo às seguintes dotações: 

2110/02.01.21 –  Outros Bens (PRC n.º 2629) ...................................................  €70,00 

2110/02.01.04  – Limpeza e Higiene (PRC n.º 2630) ..........................................  €30,00 

2110/02.02.20  – Outros trabalhos especializados (PRC n.º 2631) .....................  €50,00 

4 Divisão de Museus, Património e Bibliotecas a favor da Assistente Técnica, Sr.ª 

Alcina Maria Ferreira Silva, correspondendo às seguintes dotações: 

2111/02.01.21 –  Outros Bens (PRC n.º 2632) ...................................................  €70,00 

2111/02.01.04  – Limpeza e Higiene (PRC n.º 2633) ..........................................  €30,00 

2111/02.02.20  – Outros trabalhos especializados (PRC n.º 2634) .....................  €50,00 

5 Divisão de Aprovisionamento e Património a favor da Técnica Superior, Dr.ª 

Susana Vieira correspondendo à seguinte dotação: 

2102/02.02.25 – Outros Serviços (PRC n.º 2635)… ……………………  €1.200,00 

6 Divisão de Protecção Civil e Bombeiros a favor do Assistente Técnico, Sr. Tiago 

Luis, correspondendo à seguinte dotação: 

19/02.01.21 – Outros bens (PRC n.º 2637)  ...................................................... €150,00 

7 Divisão de Informática a favor do Técnico de informática – Grau 1 Nível 1, Sr. 

Cristiano Pereira Alves, correspondendo à seguinte dotação: 

2103/02.01.21 – Outros bens (PRC n.º 2639) ..................................................... €50,00 

8 Divisão de Parques e Espaços Verdes a favor da Assistente Técnica, Sr.ª Silvia 

Teresa Gomes Leal, correspondendo à seguinte dotação: 

2114/02.01.21 – Outros bens (PRC n.º 2640) ..................................................... €40,00 

2114/02.02.25 – Outros serviços (PRC n.º 2645)  ............................................... €40,00 

1 Divisão de Assuntos Sociais a favor da Assistente Técnica, Sr.ª Ana Bela Santos, 

correspondendo à seguinte dotação: 

2117/02.01.21 – Outros bens (PRC n.º 2644) ..................................................... €40,00 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na 

alínea d) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, de acordo com o disposto nos pontos 2.3.4.3 e 

2.9.10.1.11 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, 22 de Fevereiro, e com a Norma de Controlo 

Interno, aprovada a 27 de Novembro de 2007, deliberou por unanimidade  anular os 

fundos de maneio aprovados na reunião de Câmara de 12 de Janeiro de 2010 e 

autorizar a constituição dos fundos de maneio acima indicados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.4. Anulação de contrato de fornecimento de água , instalação n.º 21888, Rua 

Conde Ferreira, Leiria 

DLB N.º 1050/10  | Considerando que o Município de Leria é o titular do contrato de 

fornecimento de água n.º 21888, onde está instalada a sede da Freguesia de Leiria; 
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Considerando que o Município é titular deste contrato na sequência da 

instalação da Delegação Escolar numa sala da Freguesia de Leiria em 1991.  

Considerando que, actualmente, a Delegação Escolar funciona nas instalações 

do antigo Liceu Rodrigues Lobo, propriedade do Estado. 

Considerando que apesar da mudança das instalações por parte da Delegação 

Escolar o contrato não foi cancelado, continuando o Município a suportar os custos do 

consumo de água, que entre 2002.08.09 e 2010.02.03, ascenderam a €1.670,40. 

Considerando que existia um contador de água na Rua Conde Ferreira em 

nome da Freguesia de Leiria, mas que, actualmente está desactivado. 

Considerando que a Freguesia de Leiria utiliza o contador com o n.º 70544 para 

os seus consumos, ao qual corresponde o contrato de fornecimento de água n.º 21888. 

Face ao exposto deve o Município de Leiria proceder à anulação do referido 

contrato, e notificar a Freguesia de Leiria para proceder à celebração de um contrato 

com os SMAS de Leiria. 

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

concordar com o teor da informação e proceder à anulação do contrato de fornecimento 

de água n.º 21888 e notificar a Freguesia de Leiria. 

 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.5. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 1051/10  | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 6 de Julho 2010, 

apresentando um Total de Disponibilidades de €6.679.772,74 sendo de  Operações 

Orçamentais €5.656.271,68 e de Operações de Tesouraria €1.023.501,06, que se 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

 

 

Ponto quatro 
��������  D iv i são  de Reab i l i tação Urbana  

 

Análise do assunto relacionado com a Divisão de Rea bilitação Urbana 

Minuta de contrato de concessão de apoio financeiro  do programa PRECH – 

Programa de Reabilitação dos Edifícios do Centro Hi stórico 

DLB N.º 1052/10 | Presente a minuta do contrato no âmbito de concessão de apoio 

financeiro do programa PRECH – Programa de Reabilitação dos Edifícios do Centro 

Histórico referente ao ano de 2009, que se transcreve: 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DO PROGRA MA PRECH – 

PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DO CENTRO HI STÓRICO 
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Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, na cidade de Leiria, 

N.I.P.C. 505 181 266, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Leiria, 

Raul Miguel de Castro, no uso dos poderes conferidos pelo artigo 68.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, como primeiro outorgante  

e 

Condomínio do prédio sito na Rua Vasco da Gama n.ºs 17,19,21 e Praça Rodrigues 

Lobo n.º 7,8,9,10,11 e 12, Leiria, contribuinte fiscal número 901 584 100, como 

segundo outorgante, é celebrado o presente contrato de concessão de apoio financeiro 

do programa “PRECH – Programa de Reabilitação dos Edifícios do Centro Histórico”, 

que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

O presente contrato tem por objecto a concessão pelo primeiro outorgante ao segundo 

outorgante de uma comparticipação financeira, no montante €65.663,67 (sessenta e 

cinco mil, seiscentos e sessenta e três euros e sessenta e sete cêntimos), incluindo IVA 

à taxa legal em vigor, destinada a obras de beneficiação, remodelação, renovação, 

restauro ou reparação em superfícies e elementos exteriores no seu imóvel, sito na Rua 

Vasco da Gama n.ºs 17, 19, 21 e Praça Rodrigues Lobo n.º 7, 8, 9, 10, 11 e 12, deste 

Concelho, nos termos do Regulamento do Programa PRECH – Programa de 

Reabilitação dos Edifícios do Centro Histórico, do Município de Leiria. 

Cláusula Segunda 

1. A entrega das importâncias até ao montante global da comparticipação 

anteriormente referida, serão efectuadas pelo Município de Leiria, ao segundo 

outorgante, mediante a respectiva fiscalização para confirmação da realização dos 

trabalhos. 

2. O pagamento da comparticipação financeira será efectuado logo que as obras 

estejam concluídas, mediante requerimento do interessado e após vistoria e respectivo 

relatório elaborado pela Comissão prevista no artigo 16.º do Regulamento Municipal do 

Programa. 

3. O pagamento da comparticipação financeira poderá, no caso do requerente estar ao 

abrigo da situação indicada no n.º 3 do artigo 5.º e a seu pedido, ser efectuada em três 

prestações, da seguinte forma:  

a) A primeira fracção, até 15%, sob a forma de adiantamento, após a 

confirmação do início da obra;  

b) A segunda fracção, de 50%, mediante prova de conclusão de 50% dos 

trabalhos executados;  

c) A terceira fracção, com o valor do remanescente, após a emissão da licença 

de utilização, nos casos em que se aplique, ou confirmação da conclusão dos 

trabalhos pelos serviços do Município de Leiria 
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4. O não cumprimento pontual por parte do beneficiário de qualquer das obrigações 

para si resultantes do presente contrato de reabilitação, confere ao Município de Leiria 

o direito de suspender o pagamento de qualquer parcela ainda a entregar a título de 

comparticipação a fundo perdido e a resolver o presente contrato. 

Cláusula Terceira 

1. O orçamento aprovado inclui todos os trabalhos e serviços necessários à completa 

realização da obra. 

2. O Município de Leiria reserva-se o direito de proceder à apreciação técnica da 

oportunidade das alterações extraordinárias às obras em curso, designadamente 

trabalhos a mais e revisão de preços, nos termos da legislação em vigor. 

Cláusula Quarta 

O Município de Leiria poderá, se assim o entender, ficar proprietária dos materiais 

substituídos, designadamente telhas, cantarias, etc. ficando esta responsável pela sua 

recuperação, limpeza, transporte e arrumo. 

Cláusula Quinta 

Durante a realização das obras, os beneficiários e empreiteiros obrigam-se à fixação de 

cartaz indicado pelo Município de Leiria, em local visível e resguardado dos trabalhos. 

A sua localização, formato e especificações são determinadas pela Divisão de 

Habitação e Reabilitação Urbana. 

Cláusula Sexta 

1. Será ainda entregue ao promotor pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana 

uma declaração tipo, a qual autorizará a realização das obras, uma vez que estas se 

integram no Programa PRECH – Programa de Reabilitação dos Edifícios do Centro 

Histórico. 

2. Esta declaração deverá ser exibida sempre que qualquer fiscal municipal o solicite. 

Cláusula Sétima 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato serão 

solucionadas por acordo das partes, com recurso às normas regulamentares e legais 

em vigor. 

Cláusula Oitava 

Faz parte integrante do presente Contrato o disposto no Regulamento do Programa 

PRECH – Programa de Reabilitação dos Edifícios do Centro Histórico, aprovado na 

sessão de Assembleia Municipal de 29 de Setembro de 2006. 

Cláusula Nona  

O presente contrato está isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) 

do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 

3.º do Código do Imposto do Selo. 

*** 
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Este contrato é feito em duplicado, composto por quatro páginas e devidamente 

assinado por ambas as partes, depois de declararem ter lido, compreendido e aceite 

todas as suas cláusulas. 

Leiria, ________________________ 

Primeiro Outorgante | Raul Castro 

Segundo Outorgante | _______________» 

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

concordar com o teor da minuta do contrato supracitado. 

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

2612/10, de 8 de Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
��������  D iv i são  de P laneamento  e  Gestão  de Equ ipamentos Ed uca t i vos  

 

Análise do assunto relacionado com a Divisão de Pla neamento e Gestão de 

Equipamentos Educativos 

Reordenamento da rede escolar. Encerramento de esco las. Ano lectivo 2010/2011 

DLB N.º 1053/10  | No âmbito do Acordo celebrado entre o Ministério da Educação (ME) 

e a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), propõe-se o 

estabelecimento do seguinte Acordo entre o Município de Leiria e a Direcção Regional 

de Educação do Centro, conforme se transcreve: 

ACORDO DREC/MUNICÍPIO DE LEIRIA 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2010, de 14 de Junho, definiu critérios e 

orientações para o reordenamento da rede escolar, com vista a adequar a dimensão e 

as condições das escolas à promoção do sucesso escolar e ao combate ao abandono, 

estabelecendo, neste quadro, o encerramento de escolas com menos de 21 alunos.  

O Ministério da Educação e a Associação Nacional de Municípios Portugueses 

(ANMP), no Acordo celebrado em 28 de Junho de 2010, reconhecem que, apesar do 

esforço de reordenamento da rede escolar iniciado em 2005, subsiste ainda um 

número significativo de escolas com menos de 21 alunos e que importa continuar a 

investir na procura das melhores condições e de soluções de carácter organizacional, 

que propiciem um trabalho didáctico e pedagógico mais rico. 

Assim, e na concretização dos pontos 2 a 7 da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 44/2010, e nos termos do Acordo com a ANMP, de 28 de Junho, a 

Câmara Municipal de Leiria (CML) e a Direcção Regional de Educação do Centro 

(DREC) acordam no seguinte: 

1.Encerramento das Escolas do 1.º ciclo do ensino básico a seguir indicadas: 
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Escolas já suspensas no ano lectivo de 2 009/11 

EB1 Número de Alunos 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano Total 

EB de Novas Figueiras 0 7 6 0 13 

EB de Pedrógão 0 2 2 0 4 

Total 0 9 8 0 17 

Escolas com menos de 21 alunos encerradas em 2010/11  

EB1 Número de Alunos 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano Total 

EB 1 de Barracão 1 2 3 2 8 

Total 1 2 3 2 8 

2. Transferência para o Município de Leiria de €300,00 por ano, e por aluno inscrito nas 

escolas atrás referenciadas para o ano lectivo 2010/2011; 

3. O disposto no ponto anterior é aplicável até ao final da frequência do 1.º ciclo do 

ensino básico daqueles alunos. 

A Directora Regional de Educação | ______________________ 

O Presidente da Câmara | Raul Castro» 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e, ao abrigo das disposições 

conjugadas na alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, 

da alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção dada pela Lei n.º 5A/2002, de 11 de Janeiro, e do n.º 4 da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 44/2010, de 14 de Junho, deliberou por  unanimidade  

aprovar o Acordo acima transcrito, autorizando o Senhor Presidente a proceder à sua 

assinatura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
��������  D iv i são  de Juventude e  Educação  

 

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

6.1. Apoio à Freguesia de Marrazes. Disponibilizaçã o de espaços para a 

Componente de Apoio à Família  

DLB N.º 1054/10  | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, uma proposta que 

é do seguinte teor: 

Considerando que a Lei n.º 5/97 (artigo 5.º e 6.º), refere que compete ao Estado 

“Criar uma rede pública de educação pré-escolar, generalizando a oferta dos 

respectivos serviços de acordo com as necessidades;” e que a Portaria n.º 583/97, de 

30 de Junho, nos seus pontos 5 e 6, refere que: “Quando os estabelecimentos de 

educação pré-escolar não disponham de estrutura física que ofereça condições para a 

concretização do alargamento do horário para o desenvolvimento de actividades de 

apoio à família, o director pedagógico e os pais ou encarregados de educação devem 
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procurar soluções alternativas nos recursos localmente existentes, salvaguardando 

sempre o bem-estar das crianças.” 

Considerando que os Jardins de Infância de Marinheiros e Gândara dos Olivais, 

estão integrados no Agrupamento de Marrazes, Território Educativo de Intervenção 

Prioritária (TEIP); 

Considerando a necessidade de garantir espaços condignos para o 

desenvolvimento da Componente de Apoio à Família – CAF, para os alunos destes 

Jardins de Infância, não dispondo estes estabelecimentos de ensino de espaços 

adequados para este efeito; 

Considerando que a Junta de Freguesia de Marrazes, é a entidade parceira com 

competência na gestão das CAF’s, no âmbito do Programa de Expansão e 

Desenvolvimento do Pré-escolar, e que tem assumido os encargos com os espaços 

disponibilizados localmente; 

Propõe-se a atribuição de uma verba de apoio, no valor de €2.625,00 (dois mil, 

seiscentos e vinte cinco euros), para fazer face aos custos com a utilização dos 

espaços pelas crianças inscritas nos programas (50), correspondendo a um apoio de 

€7,50 por aluno/mês, com efeitos a Janeiro de 2010. 

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

conjugadas das alíneas d) do n.º 1 do artigo 13.º e alíneas a) do n.º 1 e e) do n.º 3 do 

ambas do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, com a alínea l) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, 

de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade  concordar com a proposta apresentada 

e transferir para a Junta de Freguesia de Marrazes a verba de €2.625,00. 

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

2577/10, de 8 de Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
��������  D iv i são  da Cu l tu ra  

 
Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão da Cultura 

7.1. Adesão do Município de Leiria à Associação de D. Pedro e D. Inês  

DLB N.º 1055/10  | Em referência à ENT.441/2010 é presente uma informação da 

Divisão de Museus, Património e Bibliotecas do seguinte teor: 

«Decorrente de um ofício de 07/01/2010, a Associação de Amigos de D. Pedro e D.ª 

Inês, convidou o Município de Leiria para se associar. Trata-se de uma Associação sem 

fins lucrativos, fundada em 2004, com a missão de promover actividades sobre a 

temática histórica de D. Pedro e D.ª Inês de Castro, sendo a actual prioridade as 
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comemorações dos 650 anos da trasladação dos restos mortais de D.ª Inês de Castro 

de Coimbra para Alcobaça. Neste sentido, considera-se o seguinte:  

- Trata-se de uma proposta de adesão, como sócio, a uma associação legalmente 

constituída, cujos Estatutos seguem em anexo; 

- A proposta de adesão implica o pagamento de uma quota anual de €500,00. 

- Apesar de se tratar de uma associação exterior ao Município, a proposta de plano de 

acção pode potenciar o turismo (cultural) de Leiria, estando a realização de 

espectáculos subordinados a esta temática por Leiria; 

- Julga-se que seria pertinente solicitar aos requerentes que previssem a realização de 

espectáculos no Castelo de Leiria, cujo espaço tem elevado potencial histórico-

arquitectónico para ilustrar a época da tragédia Inesiana.” 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e considerando de interesse 

municipal a aderência à Associação em causa, e ao abrigo do disposto na alínea m) do 

n.º 2 conjugada com a alínea a) do n.º 6, ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, deliberou por unanimidade concordar com a adesão do Município de 

Leiria à Associação de Amigos de D. Pedro e D. Inês nos termos dos Estatutos da 

mesma, mediante o pagamento da quota anual referida e submeter o assunto 

posteriormente à aprovação da Assembleia Municipal. 

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

2610/10, de 8 de Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2. Apoio aos Grupos de Música Tradicional do Conc elho. 2.ª Prestação de 2009 

DLB N.º 1056/10  | Tendo em conta os critérios de atribuição de apoios estabelecidos 

em protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Leiria e os Grupos de Música 

Tradicional do Concelho e, atendendo ao relevante papel cultural desempenhado por 

estes agentes culturais propõe-se, de acordo com os critérios previamente 

estabelecidos a atribuição da 2.ª prestação de montante variável referente ao ano de 

2009, do apoio anual aos Grupos de Música Tradicional do Concelho de Leiria, de 

acordo com o mapa a seguir identificado, utilizando para isso a verba prevista no Plano 

para 2010, na Rubrica 2110/040701-2010-A-264 – Apoio a Organismos Promotores de 

Cultura – Grupos de Música Tradicional Portuguesa.   

GRUPO ÍNDICE DE 

PONDERAÇÃO 
APOIO EM € 

Associação Terra Nova 600 2.642,20 

Grupo de Danças e Cantares de S. 
Romão 

550 2.422,02 

Leiricanta – Grupo de Música Popular  550 2.422,02 

“Tradições” Grupo de Música Popular “ 
(pagamento a Orfeão de Leiria) 

550 2.422,02 

Grupo de Cantares Pinhal d’El-Rei 475 2.091,74 

TOTAL 2725 12.000,00 
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A Câmara Municipal, considerando o relevante papel na promoção cultural do 

Concelho desempenhado pelos grupos de Música Tradicional Portuguesa, e ao abrigo 

do estipulado na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade  atribuir aos mesmos os apoios constantes do quadro 

acima referido, no valor total de €12.000,00, desde que sejam previamente 

apresentados todos os documentos de acordo com as Normas de Controlo Interno. 

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

2586/10,de 6 de Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.3. Apoio às Filarmónicas do Concelho de Leiria. P rotocolo. 2.ª Prestação de 

2009 

DLB N.º 1057/10  | Tendo em conta os critérios de atribuição de apoios estabelecidos 

em protocolo assinado entre a Câmara Municipal de Leiria e a Associação de 

Filarmónicas do Concelho de Leiria e atendendo ao relevante papel cultural 

desempenhado por estes agentes culturais propõe-se, de acordo com os critérios 

previamente estabelecidos a atribuição da 2.ª prestação de montante variável referente 

ao ano de 2009, do apoio anual às Filarmónicas do Concelho de Leiria, de acordo com 

o mapa a seguir identificado, utilizando para isso a verba prevista no Plano para 2010, 

na Rubrica 2110/040701-2010-A-261 – Apoio a Organismos Promotores de Cultura – 

Filarmónicas.  

Filarmónicas  
 

Fregues
ia 

Subsídio 
fixo 

(escola) 
1/3 de 30% 
de € 55.000 
em partes 

iguais 
(a) 

Nº de 
Alunos 

por 
escola 

 
 

Subsídio por nº 
de alunos 

2/3 de 30% de € 
55.000 

(€10.450) 
(b) 

 
 

TOTAL A 
ATRIBUIR 

 
(a)+(b) 

Sociedade Artística  Musical “20 
de Julho”- Santa Margarida do 
Arrabal 

 
Arrabal 

 
€510,00 

135 1629,04 2179,04 

Sociedade Filarmónica  
“Senhor dos Aflitos”  do 
Soutocico 

 
Arrabal 

 

 
€510,00 

40 482,68 1032,68 

Associação Filarmónica 
Bidoeirense 

Bidoeira 
de Cima 

 
€510,00 

47 567,15 1117,15 

Sociedade Filarmónica de São 
Cristóvão 

Carangu
ejeira 

 
€510,00 

56 675,75 1225,75 

Sociedade Artística e Musical 
Cortesense 

Cortes 
 

 
€510,00 

39 470,61 1020,61 

Sociedade Filarmónica 
Maceirense do Concelho de 
Leiria 

Maceira  
€510,00 

61 736,09 1286,09 

Filarmónica de S. Tiago de 
Marrazes 

Marraze
s 

 
€510,00 

47 567,15 1117,15 

Sociedade Filarmónica Nossa 
Senhora da Piedade 

Monte 
Redondo 

 
€510,00 

21 253,41 803,41 

Sociedade Artística Musical dos 
Pousos 

Pousos  
€510,00 

267 3221.88 3771,88 
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Sociedade Filarmónica do 
Sagrado Coração de Jesus e 
Maria  

Regueira 
de 

Pontes 

 
€510,00 

62 748,15 1298,15 

SAMB - Sociedade Artística 
Musical da Bajouca 

Bajouca  
€510,00 

91 1098,09 1648,09 

 
TOTAL 

 €6.050,00 866  €16.500,00 

A Câmara Municipal, considerando o relevante papel na promoção cultural do 

Concelho desempenhado pelas Filarmónicas, ao abrigo do estipulado na alínea a) do 

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

atribuir às Filarmónicas os apoios constantes do quadro anexo, no valor total de 

€16.500,00, desde que sejam previamente apresentados todos os documentos de 

acordo com as Normas de Controlo Interno. 

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

2581/10, de 6 de Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.4. Apoio aos Grupos Corais do Concelho. Protocolo . 2.ª Prestação de 2009 

DLB N.º 1058/10  | Tendo em conta os critérios de atribuição de apoios estabelecidos 

no protocolo assinado entre a Câmara Municipal de Leiria e os Grupos Corais do 

Concelho e atendendo ao relevante papel cultural desempenhado por estes agentes 

culturais propõe-se, de acordo com os critérios previamente estabelecidos a atribuição 

da 2.ª prestação de montante variável referente ao ano de 2009, do apoio anual aos 

Grupos Corais do Concelho de Leiria, de acordo com o mapa abaixo identificado, 

utilizando para o efeito, a verba prevista no Plano para 2010, na Rubrica 2110/040701-

2010-A-262 – Apoio a Organismos Promotores de Cultura – Grupos Corais.  

Grupo Coral  Freguesia  Índice de 
Ponderação 

Apoio em € 

Grupo Coral Anima Choralis Maceira 450 896,64 

Grupo Coral Coralis Leiria 425 846,83 

Grupo Coral Ass. Casa do Povo de 
S.tª Catarina da Serra (pagar a Casa 
do Povo de St.ª Catarina da Serra) 

Santa Catarina da 
Serra 

450 896,64 

Grupo Coral do Pessoal do Hospital 
de Santo André (pagar a Casa do 
Pessoal do Hospital de st.º André) 

Leiria 250 498,13 

Grupo Coral da SAMP (pagar a Soc. 
Musical e Artística dos Pousos) 

Pousos 625 1245,33 

Grupo Coral das Obras Sociais da 
CML (pagar a Obras sociais do 
Pessoal da CML, Associação) 

Leiria 625 1245,33 

Grupo Coral do Arrabal Arrabal 625 1245,33 

Grupo Coral do Ateneu Desportivo de 
Leiria (pagar a Ateneu Desportivo de 
Leiria) 

Leiria 625 1245,33 

Grupo Cantábilis da CGD (pagar aos 
Serviços Sociais da CGD) 

Leiria 625 1245,33 

Grupo C. Regional Verde Pyno Marrazes 425 846,83 

Grupo Coral Adesba Chorus (pagar a Barreira 450 896,64 
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ADESBA-Ass. Desenvolvimento e 
Bem Estar Social da Freguesia de 
Barreira) 

Grupo Coral Ninfas do Lis (pagam. À 
Serena Harmonia – Associação 
Musical) 

Leiria 450 896,64 

TOTAL  6025 12.005,00  

A Câmara Municipal, considerando o relevante papel na promoção cultural do 

Concelho desempenhado pelos Grupos Corais, ao abrigo do estipulado na alínea a) do 

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

atribuir aos mesmos os apoios constantes do quadro acima identificado, no valor total 

de €12.005,00, desde que sejam previamente apresentados todos os documentos de 

acordo com as Normas de Controlo Interno. 

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

2585/10, de 6 de Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.5. Apoio aos Ranchos Folclóricos do Concelho. Pro tocolo. 2.ª Prestação de 

2009 

DLB N.º 1059/10  | Tendo em conta a atribuição de apoios estabelecidos em 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 propõe-se, de acordo com os critérios previamente estabelecidos a atribuição 

da 2.ª prestação de montante variável referente ao ano de 2009, do apoio anual aos 

Ranchos Folclóricos do Concelho de Leiria, de acordo com o mapa a seguir 

identificado, utilizando para isso a verba prevista no Plano para 2010, na Rubrica 

2010/A/266 – Apoio a Organismos Promotores de Cultura – Ranchos Folclóricos.  

 GRUPOS FREGUESIA COEFICIEN
TE 

2.ª 
PRESTAÇÃO 

2009 
(em €) 

1 Rancho Folclórico do Freixial Arrabal 375 1.604,05 

2 Rancho Folclórico “Rosas da Primavera” - 
Vale do Horto 

Azoia 500 2.138,73 

3 Rancho Folclórico “Grupo Alegre e Unido” 
(pagar a Grupo Alegre e Unido – Bajouca) 

Bajouca 175 748,55 

4 Rancho Folclórico da Barreira 
(pagar a BARDEC-Barreira Associação 
Recreio Desporto e Cultura) 

Barreira 275 1.176,30 

5 Rancho Folclórico “As Tecedeiras” Bª de Cima 275 1.176,30 

6 Rancho Típico da Boavista Boavista 175 748,55 

7 Rancho Folclórico dos Soutos (Associação 
Cultural e Recreativa dos Soutos) 

Caranguejeira 500 2.138,73 

8 Rancho Folclórico do Vale da Rosa Caranguejeira 175 748,55 

9 Rancho Folclórico “Rosas do Lis” 
(pagar a Associação Artística e Cultural 
Rosas do Liz) 

Carreira 375 1.604,05 
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10 Rancho Folclórico do Coimbrão “Flores do 
Verde Pinho” 

Coimbrão 425 1.817,93 

11 Rancho Folclórico de Santa Maria de 
Famalicão 
(pagar a Grupo Desportivo e Recreativo de 
Famalicão) 

Cortes 
 

275 1.176,30 

12 Rancho Folclórico da Região de Leiria Leiria 375 1.604,05 

13 Rancho Folclórico “As Pinhoeiras”- A-do-
Barbas 
(pagar a Centro Popular Recreativo de A-do-
Barbas) 

Maceira 275 1.176,30 

14 Rancho Folclórico da Costa Maceira 375 1.604,05 

15 Rancho Folclórico da Maceira Maceira 275 1.176,30 

16 Rancho Folclórico Roda Viva – Telheiro Maceira 275 1.176,30 

17 Rancho Folclórico Típico Pinheirense – 
Pinheiros 

Marrazes 275 1.176,30 

18 Rancho Folclórico “Os Malmequeres” – Mata 
dos Milagres 
(pagar a Associação Desportiva e Recreativa 
da Mata) 

Milagres 375 1.604,05 

19 Rancho Folclórico e Etnográfico da Mata  Milagres 275 1.176,30 

20 Rancho Folclórico Rosas da Alegria de 
Sismaria 

Monte 
Redondo 

275 1.176,30 

21 Rancho Folclórico Estrelas das Várzeas Souto da 
Carpalhosa 

175 748,55 

22 Rancho Folclórico Flores do Campo  
(pagar a Associação Cultural Desportiva 
Recreativa do Casal da Quinta) 

Milagres 175 748,55 

23 Rancho Folclórico Flores da Primavera Ortigosa 175 748,55 

24 Rancho Folclórico dos Parceiros 
(pagar a Grupo Desportivo e Recreativo de 
Parceiros) 

Parceiros 375 1.604,05 

25 Rancho Folclórico de S. Guilherme  Santa 
Catarina da 

Serra 

450 1.924,86 

26 Rancho Folclórico Juventude Amiga dos 
Conqueiros 

Souto da 
Carpalhosa 

275 1.176,30 

27 Rancho Folclórico e Etnográfico do Souto da 
Carpalhosa 

Souto da 
Carpalhosa 

175 748,55 

28 Rancho Folclórico Infantil “As Papoilas” 
(pagar a Associação Cultural e Desportiva – 
Igreja Velha) 

Colmeias 175 748,55 

29 Rancho Folclórico Vale do Lis – Barreiros 
(pagar a Associação Desportiva e Recreativa 
de Barreiros) 

Amor 375 1.604,05 

 Total  8650 €37.000,00 

A Câmara Municipal, considerando o relevante papel na promoção cultural do 

Concelho desempenhado pelos Ranchos Folclóricos, ao abrigo do estipulado na alínea 

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

unanimidade  atribuir aos Ranchos Folclóricos os apoios constantes do quadro anexo, 

no valor total de €37.000,00, desde que sejam previamente apresentados todos os 

documentos de acordo com as Normas de Controlo Interno. 

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

2582/10, de 6 de Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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7.6. Grupo Folclórico Zlatna Trakia  da Bulgária 

DLB N.º 1060/10  | Presente uma carta do Rancho Folclórico dos Soutos, da 

Caranguejeira (ENTFE.5086/2010), dando conhecimento que levará a efeito no 

próximo dia 17 de Julho o Festival de Folclore “Vila da Caranguejeira 2010” que este 

ano terá como presença internacional, um prestigiado grupo folclórico búlgaro “Zlata 

Trakia” e dando conhecimento da sua disponibilidade para outras actuações uma vez 

que estarão entre nós durante uma semana. 

Considerando que a actuação de um grupo internacional de folclore se reveste 

de interesse municipal, porquanto divulga usos e tradições de outras regiões 

contribuindo para o enriquecimento do público em geral, propõe-se a realização de uma 

actuação deste grupo folclórico no próximo dia 15 de Julho, no palco existente no 

Jardim Luís de Camões, suportando o Município apenas os custos inerentes ao 

pagamento do jantar neste dia para os 35 elementos do grupo, cujo orçamento é de 

aproximadamente €475,00, bem como a despesa com a requisição de águas 

necessárias para disponibilizar no palco, utilizando para o efeito a verba prevista no 

Plano para 2010, na Rubrica 2010-A-258 – Outros Eventos.  

A Câmara Municipal, depois de analisar a informação prestada pela Divisão de 

Cultura e concordando que é de interesse municipal a actuação de grupos 

internacionais que divulgam usos e tradições de outras regiões, deliberou por 

unanimidade  concordar com a mesma e autorizar as despesas referidas com as 

refeições indicadas e as águas necessárias a disponibilizar durante a actuação do 

Grupo Folclórico Zlatna Trakia da Bulgária no dia 15 de Julho. 

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

2607/10, de 8 de Abril. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.7. Shop On 

DLB N.º 1061/10  | O Shop On é um projecto de animação de rua a promover pelo 

Município de Leiria e pela ACILIS, no próximo dia 24 de Julho, que pretende valorizar o 

comércio local através de um intenso programa de animação e do prolongamento de 

horários, até às 24h00m, das cerca de 80 lojas aderentes, situadas nas seguintes vias: 

Av. Combatentes da Grande Guerra, Rua Dr. Correia Mateus, Rua Eng.º Duarte 

Pacheco, Rua João de Deus, Rua Comandante João Belo, Rua da Graça, Praça 

Rodrigues Lobo, Rua Francelino Pimentel, Lg. 5 de Outubro, Rua Rodrigues Cordeiro, 

Rua Barão de Viamonte, Lg. Paio Guterres, Av. Heróis de Angola, Rua D. Maria Graça 

Lúcio da Silva, Rua Wenceslau de Morais, Rua de S. Francisco, Rua Cap. Mouzinho de 

Albuquerque. 
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Pretende-se com esta iniciativa criar um comércio “ligado” com a cidade e com os 

clientes e que, simultaneamente, transmita a dinâmica e força do comércio tradicional e 

o empenhamento das entidades envolvidas para a sua valorização. 

À ACILIS enquanto entidade co-organizadora do evento, compete a impressão dos 

materiais gráficos e respectiva divulgação.  

Propõe-se que o Município de Leiria assegure os seguintes aspectos: 

— Reserva dos espaços públicos; 

— Programar e suportar os custos para a animação de rua; 

— Proceder ao corte total de trânsito, das 17h00m às 24h00m, nas seguintes ruas: 

Rua Direita (Barão de Viamonte) 

Rua Comandante João Belo 

Rua de S. Francisco 

— Garantir o pagamento à PSP pelo serviço a prestar; 

— Garantir recursos humanos necessários às montagens | desmontagens de estruturas 

de apoio, tais como, reforço de iluminação, estrados palco, em locais a indicar para 

o efeito e ainda a colocação de grades onde necessário; 

— Montagens|Desmontagens de estruturas de apoio, tais como, reforço de iluminação, 

estrados palco, em locais a indicar para o efeito; 

— Ligação de quadros eléctricos e pagamento da energia à EDP; 

— Assumir o fornecimento de som/luz, se necessário; 

— pagamento das despesas correspondentes à Sociedade Portuguesa de Autores; 

— Respeitar as normas de cumprimento dos 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, no que respeita às actividades de animação agendadas para o 

período entre as 21h00m e as 24h00m. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, considera de interesse 

municipal apoiar as iniciativas descritas na informação acima descrita que dinamizarão 

a cidade de Leiria, ao abrigo do estipulado nas alíneas l) do n.º 2 e b) do n.º 4 do artigo 

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

o apoio logístico mencionado na mesma, a reserva dos espaços públicos, o pagamento 

das despesas com o consumo de energia eléctrica, som e SPA, bem como os cachês 

resultantes das contratações para o programa de animação e dos serviços prestados 

pela PSP, estimando-se um custo total de €3.500,00. 

Mais deliberou  garantir o respeito pelo cumprimento dos 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, no que respeita às actividades de animação agendadas para 

o período entre as 21horas e as 24horas 
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O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta cabimento n.º 2611/10, 

de 8 de Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
��������  D iv i são  de Museus,  Pat r imón io  e  B ib l io tecas  

 

Análise dos assuntos relacionados com a Divisão de Museus, Património e 

Bibliotecas 

8.1. Aquisição de obras de interesse para a Históri a e Memória Locais 

DLB N.º 1062/10  | Pelas editoras TEXTIVERSO – UNIPESSOAL, LDA. E JORLIS, 

EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA., foram apresentados duas obras de autores 

leirienses para as quais solicitam a apreciação da Câmara Municipal no sentido de se 

adquirirem alguns exemplares. 

A) “Adeus até à eternidade” da autora Júlia Moniz com a chancela da Textiverso. A 

autora é natural do concelho de Leiria e as obras de ficção que escreve e edita 

estão vocacionados a um público jovem-adulto e adulto. 

B)  “O Fim do Sonho Napoleónico passou por Portugal” da autoria de Renato Paz e 

editado pela Jorlis é fruto da reflexão e estudo sobre da 3.ª Invasão Francesa a 

Portugal. O autor é professor do concelho de Leiria com outros trabalhos 

editados. 

Dada a temática desenvolvida e a complexidade do discurso, as obras dirigem-se a um 

público-alvo jovem-adulto e adulto pelo que se propõe: 

1) A aquisição de alguns exemplares para integrarem o Fundo Documental de 

Interesse Local da Biblioteca Municipal e oferecerem às Bibliotecas das Escolas 

Secundárias do concelho, no caso da obra da alínea A); 

2) A aquisição de alguns exemplares para se oferecerem às Bibliotecas das 

Escolas Secundárias do concelho, no caso da obra da alínea B); 

Preço dos livros apresentados e respectivo custo global é o seguinte: 

Adeus até à eternidade = €15,00X7 exemplares;  

O Fim do Sonho Napoleónico passou por Portugal = €10,00X4 exemplares 

Orçamento global - €145,00 com IVA Incluído. 

O valor implicado nesta despesa encontra-se contemplado na rubrica n.º 

2010/A/221, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2596/10, de 7 de Julho, que se 

enquadra no âmbito das competências do Município no âmbito das actividades de 

interesse municipal de natureza cultural (Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, artigo 64.º, 

alínea b), n.º 4). 

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

concordar com a proposta de aquisição e respectivos critérios de distribuição. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Protocolo de Cooperação com a Fundação para a Divulgação das 

Tecnologias de Informação (FDTI) no âmbito do servi ço Biblioteca Acessível 

DLB N.º 1063/10  | Presente a minuta de protocolo a celebrar entre a Fundação para a 

Divulgação das Tecnologias de Informação (FDTI) e o Município de Leiria com vista a 

um trabalho conjunto de produção e difusão do conhecimento e da cultura contribuindo 

para a inclusão social das pessoas deficientes no âmbito das novas tecnologias a nível 

local e proporcionando acesso livre e sem limites ao conhecimento, ao pensamento, à 

cultura e à informação. 

 (Minuta) PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

Considerando que a Sociedade de Informação é uma realidade do mundo em que 

vivemos e que o seu desenvolvimento nos tem trazido um conjunto de benefícios 

outrora inimagináveis. 

Considerando que, apesar disso, tem gerado diversos tipos de desigualdade entre os 

cidadãos, fenómeno que tem sido denominado por info - exclusão ou exclusão digital.  

Considerando que todos os cidadãos, independentemente do seu nível sócio – cultural, 

devem ter acesso às potencialidades que a Sociedade de Informação oferece. 

Considerando que, para a concretização destes objectivos, se torna premente eliminar 

os obstáculos à integração e participação plena no mercado de trabalho, em particular 

dos cidadãos com necessidades especiais. 

Considerando a vasta experiência da Fundação para a Divulgação das Tecnologias de 

Informação na implementação de projectos técnicos e formativos de elevada dispersão 

geográfica. 

Considerando as competências e responsabilidades desta entidade, criada pelo 

Instituto Português da Juventude, I.P. e pelo Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, I. P., no domínio da difusão nacional das tecnologias de informação e 

comunicação. 

Considerando que o Município de Leiria, por intermédio da Câmara Municipal, tem 

implementado e procurado dar continuidade a um conjunto de novas valências na 

Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, com o objectivo de melhorar o serviço 

prestado aos utilizadores, em especial no que respeita ao serviço Biblioteca Acessível, 

destinado a promover o acesso igualitário a todos os cidadãos com necessidades 

especiais. 

Assim, entre o Município de Leiria , N.I.P.C. 505 181 266, com sede no Largo da 

República, 2414-006 Leiria, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Leiria, Dr. Raul Miguel de Castro, no uso dos poderes conferidos pela deliberação 

camarária de ______ de ________ de _____, e a Fundação para a Divulgação das 

Tecnologias de Informação , doravante designada apenas por FDTI, N.I.P.C. 
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502795417 com sede na Avenida da Liberdade, n.º 194, 8.º andar, 1250-147 Lisboa, 

representada pela Dr.ª Patrícia Maria Castanheira Venâncio Leão Ferreira da Fonseca 

e pelo Eng.º João Carlos Manso Susano Afonso, na qualidade de Presidente do 

Conselho de Administração da FDTI e de Vogal do Conselho de Administração da 

FDTI, respectivamente, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da 

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

celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual passa a reger-se pelas 

cláusulas seguintes:  

Cláusula primeira 

(Objecto) 

1. O presente protocolo tem por objecto disciplinar a colaboração entre o Município 

de Leiria e a FDTI, na criação e implementação de medidas e condições favoráveis 

à participação nas tecnologias de informação, doravante designadas apenas por TI, 

pelos cidadãos com necessidades especiais, designadamente aqueles que se 

confrontam com maiores dificuldades de acesso às mesmas. 

2. A concretização devida traduz-se na colaboração permanente entre as partes, 

com especial relevo para a cedência de equipamento informático por parte da FDTI 

ao Município de Leiria, tendo em vista o desenvolvimento de actividades que 

promovam a cidadania digital e a inserção ou reinserção na vida activa. 

Cláusula segunda 

(Objectivo) 

Constitui objectivo deste protocolo a implementação e desenvolvimento do projecto 

Unidos pelo Acesso. 

Cláusula terceira 

(Destinatários do projecto Unidos pelo Acesso ) 

1. São destinatários do projecto Unidos pelo Acesso os cidadãos com 

necessidades especiais e que sejam utentes da Biblioteca Municipal Afonso 

Lopes Vieira, sita no Largo Cândido dos Reis, n.º 6, em Leiria. 

2.  A utilização do equipamento informático deve ser efectuada na óptica do 

utilizador. 

Cláusula quarta 

(Obrigações do Município de Leiria) 

1. O Município de Leiria assume as obrigações seguintes: 

a) Ceder na Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira o espaço necessário à 

instalação e utilização do equipamento informático descrito em anexo a este 

protocolo e que dele faz parte integrante; 

b) Assegurar a conservação e a boa utilização e gestão do equipamento; 

c) Garantir que a utilização do equipamento noutro local seja precedida de 

autorização da FDTI; 
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d) Garantir que qualquer intervenção no software e ou ao hardware seja precedida 

de autorização da FDTI; 

e) Assegurar que toda e qualquer intervenção técnica no equipamento seja 

efectuada por técnicos especializados da FDTI; 

f) Assegurar que qualquer acção de formação por si promovida, desde que envolva 

a utilização do equipamento, seja ministrada pela FDTI; 

g) Divulgar nos seus suportes de comunicação interna e externa o projecto Unidos 

pelo Acesso, com referência à parceria estabelecida com a FDTI; 

h) Entregar anualmente à FDTI a quantia de €600 (seiscentos euros) acrescido de 

IVA à taxa de 21%, destinado a apoiar esta actividade de interesse municipal. 

2. O valor das acções de formação previstas na alínea f) do n.º 1 desta cláusula 

consta da tabela de preços em vigor na FDTI. 

3. A realização de cada acção de formação depende da inscrição de, no mínimo, 

seis formandos. 

Cláusula quinta 

(Obrigações da FDTI) 

A FDTI assume as obrigações seguintes: 

a) Ceder o equipamento descrito em anexo; 

b) Promover a instalação e manutenção do equipamento; 

c) Divulgar nos seus suportes de comunicação interna e externa o projecto Unidos 

pelo Acesso, com referência à parceria estabelecida com o Município de Leiria. 

Cláusula sexta 

(Acompanhamento do projecto Unidos pelo Acesso ) 

O acompanhamento do projecto será efectuado por um delegado distrital que servirá de 

interlocutor da FDTI junto do Município de Leiria. 

Cláusula sétima 

(Vigência) 

O presente protocolo vigora desde a data da sua assinatura e tem a duração de um 

ano, renovável automaticamente por iguais períodos de tempo, se nenhuma das partes 

manifestar a sua oposição por escrito, com antecedência mínima de trinta dias 

relativamente ao termo do prazo ou das suas renovações. 

Cláusula oitava 

(Denúncia) 

O presente protocolo pode ser denunciado a todo o tempo, por qualquer das partes, 

desde que a outra seja avisada por escrito com, pelo menos, noventa dias de 

antecedência, e sem prejuízo das actividades ou acções em curso à data da cessação, 

que deverão continuar nos termos e prazos estabelecidos até à sua integral conclusão. 

Cláusula nona  

(Alterações ao protocolo) 
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As alterações ao presente protocolo só podem ser feitas por acordo das partes 

reduzido a escrito, mediante adenda, a qual passará sempre a fazer parte integrante 

do mesmo. 

Cláusula décima 

(Disposições finais) 

As dúvidas e omissões emergentes da interpretação e aplicação deste protocolo são 

resolvidas por acordo das partes, reduzido a escrito, mediante adenda, a qual passará 

sempre a fazer parte integrante do mesmo. 

*** 

Este protocolo, isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) do artigo 

6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo, é feito em duplicado, ambas as cópias com valor de 

original, e devidamente assinado pelas partes, depois de declararem ter lido, 

compreendido e aceite todas as suas cláusulas. 

Leiria, ___ de ____________ de 2010. 

Pelo Município de Leiria | O Presidente da Câmara Municipal 

Pela Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação | A Presidente do 

Conselho de Administração | O Vogal do Conselho de Administração» 

ANEXO 

Equipamento informático 

Descrição  n.º de série  

CPU CityDesk 0673640183570015 

ecrã Phillips AU3A0644019246 

teclado P21P061101314 

scanner GPLV033745 

teclado em Braille 8046217 

Software Jaws for Windows Pro E20A4E8C5873904FFA81 

Software Magic Pro - ampliador de ecrã F83AC00CB0F9D6AE3A1A 

Openbook - reconhecimento óptico FDTI1126 

armário acústico FDTI1127 

cadeira FDTI1041 

mesa FDTI1042 

impressora em Braille 35825 

placa Wireless 0690680798 

aparelho infravermelho  S/ n.º série 

câmara de apoio ao aparelho infravermelho S/n.º série 

O Protocolo apresentado é celebrado ao abrigo do artigo n.º 67 da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro. A contrapartida, relativa ao compromisso do Município de 

Leiria neste Protocolo, expressa na alínea h), do n.º 1 da Cláusula Quarta foi objecto de 

proposta de cabimento n.º2600/10, de 7 de Julho. 

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

conjugadas da alínea a) e e) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 

20.º, todas da Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º 
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da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  concordar com o 

Protocolo de Colaboração acima transcrito com a Fundação para a Divulgação das 

Tecnologias de Informação e autorizar o Senhor Presidente a proceder à sua 

assinatura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.3. Apresentação do Projecto Bebeteca – Clube de E mbalo da Biblioteca 

Municipal Afonso Lopes Vieira 

DLB N.º 1064/10  | Informa-se que a Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira 

candidatou o projecto em epígrafe (ENT. 2010/2051) ao Programa de Apoio a Projectos 

de Promoção de Leitura em Bibliotecas Públicas – 2010. O projecto propõe a criação 

de um espaço na Biblioteca Municipal dedicado ao segmento de público mais novo – 0 

aos 3 anos, a constituição de uma colecção documental e lúdica vocacionada para 

esse mesmo público e a programação de actividades de promoção do livro e da leitura 

para os bebés.  

No âmbito do Programa de Apoio e após a apreciação da candidatura 

formalizada pela Câmara Municipal de Leiria, o Conselho de Administração da 

Fundação Calouste Gulbenkian deliberou atribuir um subsídio de apoio à concretização 

do projecto no valor de €5000,00, conforme se informa em Carta de Concessão 

(ENTFE. 2010/4754) enviada à Câmara Municipal de Leiria em 21 de Junho de 2010. O 

subsídio inclui o investimento em documentação, jogos didácticos e mobiliário, 

adequados às necessidades do segmento de público em causa. 

O projecto Bebeteca – Clube de Embalo deverá ser concretizado quanto ao 

espaço e colecção documental e didáctica até ao final do ano de 2010, as actividades 

de promoção do livro e da leitura para os bebés e seus pais decorrerão durante o ano 

de 2011. No âmbito do n.º 2 do Artigo 11.º Regulamento do Concurso, já foi efectuado, 

por transferência bancária, o primeiro adiantamento de 50% do montante do 

financiamento aprovado (INT. 2010|8051). Compete à Câmara Municipal submeter à 

Fundação Calouste Gulbenkian um pedido de pagamento que justifique as despesas 

concretizadas no âmbito da execução do projecto para que o restante montante do 

subsídio seja transferido. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, tomou conhecimento e 

deliberou por  unanimidade  autorizar os serviços da Biblioteca Municipal Afonso 

Lopes Vieira procederem à execução do Projecto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
��������  D iv i são  de Desenvo lv imento  Económico  e  P laneamento  
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Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento 

9.1. Direito de preferência no trespasse da loja 0. 6/1.1 do edifício «Ex-Mercado de 

Santana»  

DLB N.º 1065/10  | Presente a comunicação da sociedade «Lisdrink, Ld.ª», arrendatária 

do espaço 0.6/1.1 do edifício “Ex-Mercado de Santana” (ENT. 13314/2010), na qual 

informa que pretende trespassar o estabelecimento comercial à sociedade “Opinião 

Livre, Ld.ª”, com sede na Rua Ribeira Nova, Edifício GPS, Louriçal, pelo valor de 

€83.500,00. Sendo assim, solicita que Câmara se pronuncie quanto ao exercício do 

direito de preferência, conforme disposto no n.º 4 do artigo 1112.º do Código Civil. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e considerando não estarem 

os municípios vocacionados para o exercício da actividade de exploração de 

estabelecimentos comerciais, como o da trespassante, atentas as atribuições e 

competências que lhe são cometidas por lei, deliberou por unanimidade  não exercer 

o seu direito de preferência no trespasse do estabelecimento comercial da sociedade 

“Lisdrink, Ld.ª”. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.2. Publicidade (intenção de remoção) 

DLB N.º 1066/10  | No seguimento de vários processos de licenciamento de 

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

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

Município. 

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

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

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

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

com a tabela seguinte: 

Registo  Entidade  Tipo de Publicidade  Localização da 
Publicidade 

Int. 
2007/1246 

Centro Óptico Monte 
Redondo 

Dois anúncios luminosos, 
monofaces, nas fachadas 
principal e lateral esquerda 
da sua área comercial 

Rua da Escola, nº 4, 
freguesia de Monte 
Redondo 

Ent. 
2009/3190 

Sistemas McDonald`s 
Portugal Lda. 

Três bandeiras 
publicitárias com as 
dimensões de 1,50m x 
4,50m em suporte próprio 

Rotunda Vale de Lobos, 
Leiria 

Int. 
2003/3908 

Augusta Carreira Ferreira Uma placa direccional ao 
inicio da Rua; 
Uma placa biface junto à 
entrada do 
estabelecimento 

Rua de Santo Amaro, nº 5, 
Várzea, freguesia de 
Arrabal 

Ent. 
2009/16367 

Toldiletras, Lda. Um painel publicitário com 
as dimensões de 8mx3m 

Av. Eng.º Adelino Amaro 
da Costa (sentido 
Nascente – Poente) painel 
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do lado direito, Marrazes 

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

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

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

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

encontram licenciados.  

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

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

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

artigo. 

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

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

Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.3. Remoção de publicidade (decisão final) 

DLB N.º 1067/10  | 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 pela mesma publicidade notificados dos 

teores dessas deliberações para exercerem o direito de audição, nos termos dos artigo 

100.º e 101.º do Código de Procedimento Administrativo. Não tendo exercido esse 

direito de audição, são de novo presente os processos a seguir indicados, propondo-se 

que a Câmara, ao abrigo do disposto no artigo 21.º, n.º 2, alínea a), e nos n.ºs 3, 4, 5 e 

6 do Regulamento da Publicidade do Município de Leiria, delibere ordenar a remoção 

da publicidade afixada sem prévio licenciamento, pelos mesmos motivos constantes 

das deliberações anteriores: 

Registo  Entidade 
responsá
vel 

Delib. 
da int. 
de 
remoçã
o (data) 

Data de 
visita ao 
local 

Tipo de 
Publicidade 

Localizaçã
o da 

Publicidad
e 

Observ.  

Int. 
2003/110
87 

Firma 
ECCO 

2008/06
/11 

2009/12/
03 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Publicidade Rua Camilo 
Korrodi, 
Edifício 
Moagem, 
Leiria 

Foi 
comunicado ao 
requerente 
pelo ofício nº 
10970 de 
2008/06/24, a 
intenção de 
ordenar a 
remoção da 
publicidade. No 
entanto o 
estabeleciment
o encontra-se 
encerrado, 
conforme 
informação da 
Fiscalização, 
pelo que foi 
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notificado o 
representante 
legal da 
Ecco`let – 
Portugal 
Fábrica 
Sapatos, Lda., 
pelo oficio nº 
3740, de 
2010/03/09, 
não tendo o 
mesmo 
exercido o 
direito de 
audição. 

Ent.2007/
159 

Margarida 
Maria 
Reis 
Santos de 
Oliveira 

2010/03
/09 

2009/11/
06 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Um anúncio 
luminoso na 
fachada das 
suas 
instalações 
comerciais 

Rua da 
Fonte, nº 
22, R/c 
Esq., 
Quinta de 
Santo 
António, 
Marrazes 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 4137, 
de 2010/03/16. 

A Câmara Municipal, depois de analisar os assuntos e no seguimento das 

anteriores deliberações, deliberou por unanimidade  ordenar a remoção da 

publicidade e respectivos suportes supra mencionados, no prazo de oito dias, em 

cumprimento do artigo 21.º, n.º 2, alínea a) e 3 do Regulamento da Publicidade do 

Município de Leiria, pelos mesmos motivos constantes das anteriores deliberações da 

intenção de ordenar a remoção, uma vez que se mantêm afixados sem prévio 

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

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

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

artigo 21.º, do mesmo Regulamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.4. Remoção de publicidade colocada abusivamente e m espaço público  

DLB N.º 1068/10  | No seguimento de denúncia efectuada, constatou-se a existência de 

vários painéis publicitários colocados sem o licenciamento prévio deste Município, ou 

seja, encontram-se abusivamente instalados em espaço público. 

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

remoção dos painéis constantes do mapa anexo, nos termos do n.º 1, artigo 23.º, do 

Regulamento da Publicidade do Município de Leiria, independentemente de prévia 

notificação aos proprietários dos mesmos, por ter havido uma utilização abusiva do 

espaço público: 

Registo  Entidade  Tipo de Publicidade  Localização da 
Publicidade 

Entfe. 
2007/4260 

Electrocortes, Comércio e 
Reparação de 

Electrodomésticos, Lda. 

Um painel “Euronics” 
monoface com as 
dimensões de 8mx3m 
(Participação nº 8936 de 
2007/11/27) 

Rua do Cemitério, Pousos 
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Rosamóvel, Industria e 
Comércio de Móveis, Lda.  

Um painel “Rosamóvel”, 
monoface com as 
dimensões de 8mx3m 
(Participação nº 8932 de 
2007/11/27) 

Canalcentro, Materiais de 
Canalização e 

Climatização, S A 

Um painel “Canalcentro”, 
monoface com as 
dimensões de 8mx3m 
(Participação nº 8933 de 
2007/11/27) 

Modelo Continente 
Hipermercados, S A 

Um painel “Continente”, 
monoface com as 
dimensões de 8mx3m 
(Participação nº 8934 de 
2007/11/27) 

Lubrigaz, Lda. Um painel “Olhalvas Park”, 
monoface com as 
dimensões de 8mx3m 
(Participação nº 8935 de 
2007/11/27) 

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

ordenar a remoção dos painéis supra mencionados, em cumprimento do n.º 1, artigo 

23.º, do Regulamento da Publicidade do Município de Leiria, independentemente de 

prévia notificação aos proprietários dos mesmos, por ter havido uma utilização abusiva 

do espaço público. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 
��������  D iv i são  de Ambien te  e  Serv i ços  Urbanos  

 

Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos 

10.1. Nomeação de representante do Município na Com issão de 

Acompanhamento Ambiental da Fábrica Maceira-Liz. Al teração 

DLB N.º 1069/10  | Considerando o teor da deliberação n.º 258/10, tomada pela Câmara 

Municipal, em sua reunião de 23/02/2010, relativa à nomeação da Sr.ª Eng.ª Maria 

Manuela Carvalhão Tavares, Chefe de Divisão do Ambiente e Serviços Urbanos, como 

representante do Município na Comissão de Acompanhamento Ambiental da Fábrica 

Maceira-Liz, e, nas faltas e impedimentos desta, à do Sr. Eng.º Rui Manuel Todo Bom 

Andrade, Técnico Superior de Geologia, da referida Divisão. 

Considerando o teor do despacho n.º 53/2010, de 21/06/2010, proferido pelo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, que nomeou a Sr.ª Eng.ª Ana Margarida 

Fazenda Campos Morais, Chefe de Divisão do Ambiente e Serviços Urbanos em 

regime de substituição; 

 Propõe-se, que a Câmara Municipal nomeie como representante do Município 

de Leiria na Comissão de Acompanhamento Ambiental da Fábrica Maceira-Liz, a Sr.ª 

Eng.ª Ana Margarida Fazenda Campos Morais, Chefe de Divisão do Ambiente e 
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Serviços Urbanos em regime de substituição, e, nas faltas e impedimentos desta, o Sr. 

Eng.º Rui Manuel Todo Bom Andrade, Técnico Superior de Geologia, da referida 

Divisão. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, por escrutínio secreto, 

deliberou por  unanimidade  nomear como representante do Município de Leiria na 

Comissão de Acompanhamento Ambiental da Fábrica Maceira-Liz, a Sr.ª Eng.ª Ana 

Margarida Fazenda Campos Morais, Chefe de Divisão do Ambiente e Serviços Urbanos 

e, nas faltas e impedimentos desta, o Sr. Eng.º Rui Manuel Todo Bom Andrade, 

Técnico Superior de Geologia, da mesma Divisão, revogando a anterior deliberação de 

Câmara, de 23/02/2010. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.2. Apoio ao concurso «Construções na Areia» na P raia do Pedrógão   

DLB N.º 1070/10  | No âmbito da 53.a Edição do Concurso «Construções da Areia», foi 

solicitado pelo Diário de Noticias (ENT. 2010/7781), a esta edilidade, um apoio para a 

realização de mais uma edição do supra referido concurso, na Praia do Pedrógão no 

dia 11 de Agosto do presente ano. 

Considerando que: 

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

única estância balnear do Concelho de Leiria; 

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

Praia do Pedrógão; 

—  Este movimento tem protagonizado, ao longo dos anos, momentos de animação e 

envolvimento social crescentes, junto da população e visitantes daquela localidade; 

—  Considerando a importância deste evento, a nível nacional, bem patente pela sua 

longevidade e pelo considerável número de praias, nacionais, onde é realizada. 

Face ao exposto e considerando o interesse municipal da iniciativa, ao abrigo da 

alínea a) e b), do n.º 4, do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro propõe-se 

que a Câmara Municipal de Leiria, coopere com o Diário de Noticias na realização do 

concurso, designadamente através da oferta de jantar e alojamento para 6 elementos 

do Diário de Noticias (3 duplos) de 10 para 11 de Agosto de 2010. 

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

cooperar com o Diário de Notícias e apoiar a realização do concurso com as despesas 

citadas. 

Os valores implicados nestas despesas (€224,08 – duzentos e vinte e quatro 

euros e oito cêntimos) foram objecto das propostas de cabimentos n.ºs 2562/10 e 

2565/10, de 5 de Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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10.3. Estudo de impacte ambiental. Respol 

DLB N.º 1071/10  | Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, e no âmbito da 

consulta pública do Estudo de Impacte Ambiental em apreço, foi elaborado um parecer 

técnico conjunto, com a colaboração da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, 

Departamento de Planeamento e Ordenamento, Departamento de Obras Municipais, 

Departamento de Operações Urbanísticas e Divisão de Museus, Património e 

Bibliotecas, apenso à presente acta (ANEXO E). 

Na sequência da referida consulta pública foi igualmente solicitado parecer à 

Junta de Freguesia dos Marrazes o qual passa a constituir anexo à presente acta 

(ANEXO F), pelo que se propõe que seja dado conhecimento à Câmara. 

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

concordar com o parecer técnico supra referido. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.4. Declaração de indiscutível interesse municipa l. Centro integrado de gestão 

de resíduos não urbanos, SUMA, SA 

DLB N.º 1072/10  | Presente o pedido da empresa privada, SUMA – SERVIÇOS 

URBANOS E MEIO AMBIENTE, SA (ENT 2010/2981) no sentido da Câmara Municipal 

de Leiria deliberar o indiscutível interesse municipal do projecto respeitante a um 

Centro Integrado de Gestão de Resíduos Urbanos e Industriais de Leiria, doravante 

designado de Projecto, a implantar na freguesia da Maceira, concelho de Leiria, ao 

abrigo da abrigo da subalínea c4), da alínea c), do ponto 2, do artigo 62.º da Resolução 

de Conselho de Ministros n.º 84/95, de 4 de Setembro de 1995 – Regulamento do PDM 

de Leiria, dado o terreno pretendido para a implantação do mesmo se encontrar 

classificado como Espaço Florestal, de acordo com o Cartograma da Planta de 

Ordenamento do PDM de Leiria actualmente em vigor. 

Assim, tendo presente o pedido em epígrafe e considerando que: 

1. Sobre o Projecto em causa, foi emitido, em 29 de Abril de 2010, um parecer técnico 

conjunto, apenso à presente acta (ANEXO G), por parte da Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos, Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território, Divisão de 

Protecção Civil e Bombeiros, Gabinete Técnico Florestal, Departamento Operações 

Urbanísticas, Divisão de Obras Particulares – Zona 2, Divisão de Museus, 

Património e Bibliotecas, atinente às principais questões que o projecto implica, 

tendo sido propostas, no âmbito do parecer, condições que devem ser tidas em 

consideração pelo operador SUMA, SA; 

2. Foi, posteriormente, emitido parecer por parte do responsável da Divisão de 

Mobilidade e Trânsito (ENT 2010/2981), o qual nada tem a opor quanto ao 

enquadramento viário e acessibilidades, do Projecto, sugerindo, apenas, o seu 

conhecimento ao EP, Estradas de Portugal, face à inserção viária na EN242; 
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3. Foi solicitado o parecer da freguesia, da área territorial onde o Projecto se irá inserir, 

nomeadamente, freguesia da Maceira, o qual foi remetido à edilidade (ENTFE 

2010/5143) e se encontra em anexo à presente acta (ANEXO H), podendo ler-se 

naquele, e passa-se a citar (…) somos a informar que a Junta deliberou emitir um 

parecer favorável, desde que seja cumprida a legislação em vigor. (…) e, como 

contrapartida, seja exigida a requalificação das vias pertencentes à freguesia da 

Maceira; 

4. A SUMA, SA através do ofício, já se comprometeu a cumprir com o exigido no 

parece da freguesia da Maceira; 

5. Se considera benéfico do ponto de vista ambiental o local escolhido para a 

instalação do Centro Integrado de Gestão de Resíduos Urbanos e Industriais, face 

às sinergias que daí resultam, dadas, essencialmente pela possibilidade de 

eliminação dos resíduos industriais não perigosos resultantes da actividade, e não 

passíveis de valorização (refugo), no aterro sanitário da Resilei, SA e o 

encaminhamento dos RSU resultantes da actividade administrativa para a Valorlis, 

SA, em consonância com o Princípio da Proximidade, diminuindo-se custos 

(tangíveis, resultantes da diminuição da distância de transporte, e intangíveis, 

associados essencialmente à menor probabilidade de ocorrer dano ambiental 

associado a esse transporte); 

6. Foi consultada, por cordialidade, a Valorlis, SA, dado o terreno pretendido para a 

implantação do Projecto se localizar nas imediações do aterro para RSU da 

Sociedade, e tendo em conta a área de actuação da mesma, tendo sido enviado por 

aquela, ofício (ENT 2010/13703) contendo comentários ao mesmo, o qual se anexa 

à presente acta (ANEXO I), destacando-se a preocupação com o aumento de 

eventuais constrangimentos na acessibilidade, a partilhar, através da EN 242; 

7. A SUMA, S.A. possui, desde 23 de Julho de 2007, para os resíduos a gerir no 

Centro, Alvará de Licença de Operações de Gestão de Resíduos n.º 41/2007, válido 

por um período de 5 anos, emitido pela entidade competente, enquanto Autoridade 

Regional de Resíduos, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro (CCDRC); 

8. O projecto em causa não se encontra abrangido pelos regimes jurídico de Avaliação 

de Impacte Ambiental (AIA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, 

alterado ou pelo regime de Prevenção e Controlo Integrados da Poluição, aprovado 

pelo Decreto-lei n.º172/2008, de 26 de Agosto (PCIP), nem está contemplada a 

sujeição a licenciamento industrial. Com efeito trata-se do licenciamento de uma 

unidade de armazenagem, triagem e tratamento mecânico de resíduos não 

perigosos, enquadrado no regime de licenciamento simplificado, previsto no artigo 

32.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro e, portanto, sujeita a um trâmite 

processual relativamente célere e desburocratizado (emissão de licença pela 
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CCDRC no prazo de 20 dias), tendo em conta o tipo de resíduos processados, ou 

seja, resíduos não perigosos; 

9. O Projecto prevê a criação directa de 9 postos de trabalho e a afectação total de 45 

trabalhadores, prevendo-se um investimento anual de €38.989,12, para um 

Horizonte de Projecto de 20 anos; 

10. Se vê como uma mais-valia do ponto de vista económico para o tecido 

empresarial do distrito a existência de uma unidade desta natureza a qual poderá 

representar o cumprimento dos normativos legais em matéria de resíduos com 

eventual redução de custos (recorde-se que a Valorlis apenas está autorizada a 

receber os resíduos urbanos de origem doméstica, cuja gestão é da 

responsabilidade dos Municípios, isto é, cuja produção diária não exceda os 1100 l 

por produtor), considerando-se actividades complementares (e não conflituantes, em 

consonância com o referenciado pela Valorlis, SA na sua comunicação) as 

actividades que se inserem no objecto social da Valorlis, SA e as que agora se 

pretendem desenvolver pela SUMA, SA tendo em conta a tipologia e origem dos 

resíduos a gerir. Tal, julga-se, terá repercussões também, ao nível da gestão de 

alguns resíduos que a legislação nacional consagra como sendo da 

responsabilidade das Autarquias, nomeadamente, ao nível dos monstros e dos 

RCD. Ao possibilitar a triagem previamente ao seu encaminhamento para eliminação 

em aterro, estar-se-ão a obter duplos benefícios: em matéria ambiental e económica, 

na senda daquilo que deverá ser uma gestão sustentada e sustentável dos resíduos. 

Assim, efectiva-se o princípio basilar da gestão de resíduos, Princípio da Hierarquia 

das Preferências, largamente consagrado no direito nacional e comunitário em 

matéria de resíduos, e consegue-se uma diminuição nos custos financeiros 

associados àquela gestão (maiores no caso da eliminação por contraposição aos 

associados à valorização), nomeadamente pela estimulação necessária e imperativa 

do mercado de resíduos, consagrando-se aqueles como bens de comercialização 

livre; 

Face ao acima exposto, haverá que decidir quanto à atribuição de indiscutível 

interesse municipal do Centro Integrado de Gestão de Resíduos Urbanos e Industriais, 

de Leiria, ao abrigo da subalínea c4), da alínea c), do ponto 2, do artigo 62.º da 

Resolução de Conselho de Ministros n.º84/95, de 4/09/1995 – Regulamento do PDM de 

Leiria 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, e nos termos do normativo 

legal acima referido, deliberou por unanimidade  reconhecer o indiscutível interesse 

municipal do Projecto, desde que ressalvadas as condições impostas na parecer 

técnico conjunto, bem como, as constantes do parecer da Freguesia da Maceira e já 

assumidas pela empresa, conforme documentos em anexo, e o operador dê 

conhecimento do mesmo ao EP, Estradas de Portugal. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze 
��������  D iv i são  de Assuntos  Soc ia i s  
 

Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão de Assuntos Sociais 

11.1. Programa de acompanhamento personalizado a de sempregados/as 

DLB N.º 1073/10  | Presente, pela Senhora Vereadora Lurdes Machado, uma 

informação sobre o Programa em epígrafe que passa a transcrever-se:  

«Na sequência do “Contrato de Objectivos”, estabelecido entre o Município de 

Leiria e o Instituto de Emprego e Formação Profissional, no âmbito da criação de 

Gabinete de Inserção Profissional (GIP) - (Portaria nº 127/2009, de 30 de Janeiro) é da 

responsabilidade da Divisão de Assuntos Sociais assegurar a prossecução das 

actividades e metas estabelecidas naquele “Contrato”, a saber: 

— Informação Profissional a desempregados/as; 

— Apoio à procura activa de emprego; 

— Acompanhamento personalizado dos/as desempregados/as em fase de 

inserção ou reinserção profissional; 

— Divulgação de ofertas de emprego e actividades de colocação; 

— Encaminhamento para ofertas de qualificação; 

— Divulgação e encaminhamento para medidas de apoio ao emprego, qualificação 

e empreendedorismo; 

— Controlo de apresentação periódica dos/as beneficiários/as das prestações de 

desemprego. 

Após adaptação de instalações, equipamento e apetrechamento das mesmas, o 

Gabinete de Inserção Profissional deu início ao acolhimento de desempregados/as 

encaminhados/as pelo Centro de Emprego de Leiria em Março passado.  

Decorridos quatro meses de funcionamento, e, atentas à dimensão e 

caracterização dos atendimentos realizados no GIP, num total de 1.428, entendeu a 

DIAS elaborar o PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO PERSONALIZADO A 

DESEMPREGADOS/AS que, apesar de ser uma das actividades contratualizadas, o 

mesmo pretende ir mais além nos serviços prestados a esta população específica, e, 

funcionará em articulação com o Gabinete de Apoio Psicossocial da DIAS, após 

parecer positivo do Centro de Emprego de Leiria. 

Desta forma, os/as desempregados/as poderão receber apoio social e/ou 

psicológico e participar em acções que promovam o desenvolvimento de competências 

comunicacionais e comportamentais, aumentando os seus conhecimentos em técnicas 

de procura de emprego 
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O PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO PERSONALIZADO A DESEMPREGADOS/AS 

traduz-se em três acções: 

1- Apoio psicossocial individualizado aos/ás jovens e adultos desempregados/as 

A técnica do GIP colocará à disposição dos/os desempregados/as, os serviços de 

apoio psicossocial, quando, ao realizar o diagnóstico da situação de desemprego se 

aperceba que esses serviços poderão beneficiar o/a munícipe.  

2- Sessões de Procura Activa de Emprego 

As sessões, constituídas por tês períodos de trabalho, no total de 6 horas, serão 

organizadas em grupos de 12 pessoas, abordarão temas específicos como a realização 

das cartas de apresentação, do Curriculum Vitae, a preparação para a entrevista, onde 

e como procurar emprego, entre outros, e, terão um carácter essencialmente prático 

apostando sobretudo no “saber fazer”. 

As sessões realizam-se mensalmente, na Biblioteca Municipal, e são divulgadas, 

através da técnica do GIP e do Centro de Emprego de Leiria. 

A avaliação será realizada através da realização de um questionário, administrado no 

final das sessões procurando aferir a satisfação dos/as participantes com as mesmas. 

3- Sessões temáticas específicas de acompanhamento personalizado  

Funcionarão como complemento às sessões de Procura Activa de Emprego, dirigidas a 

pequenos grupos, de cinco pessoas no máximo com a duração de 1 - 2 horas, são 

orientadas para a forma de apresentação numa entrevista de emprego, 

designadamente, quanto à postura corporal e facial, à linguagem utilizada, entre outros 

aspectos 

As sessões decorrerão no Gabinete de Apoio Psicossocial e nelas participarão as 

pessoas que já frequentaram as sessões de Procura Activa de Emprego ou outras 

indicadas pelo GIP. 

 A avaliação será realizada através da realização de um questionário, administrado no 

final das sessões procurando aferir a satisfação dos/as participantes com as mesmas.” 

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

 

11.2. Cedência de utilização de espaço público e fo rnecimento de energia 

eléctrica gratuitas à Comissão para a Cidadania e I gualdade de Género 

DLB N.º 1074/10  | Presente, pela Divisão de Assuntos Sociais, pedido de cedência 

gratuita de espaço público e fornecimento de energia eléctrica à Comissão para a 

Cidadania e Igualdade de Género, nos dias 24 e 25 de Setembro (ENTFE 2010/4856), 

para instalação de um veículo designado “Carrinha da Diversidade”, iniciativa integrada 

no projecto “Abordar as discriminações localmente para alcançar a Igualdade a Nível 

Global” inserido no Programa PROGRESS 2007-2013. De acordo com o pedido 

apresentado a carrinha deverá ser colocada em espaço amplo, acessível em termos 

pedonais, onde ocupará, depois de aberta cerca de 49 m2 (7mx7m), incluirá uma 
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exposição, quatro computadores, um plasma e diverso material nas áreas temáticas da 

deficiência, etnia, género, idade, orientação sexual, raça e religião ou crença. A 

iniciativa será assegurada por uma equipa constituída por um técnico responsável e 

três monitores, disponibilizada ao público entre as 11 horas e as 18 horas. O 

equipamento a utilizar implica que seja providenciado um ponto de electricidade 

(tomada simples monofásica), preferencialmente, com uma extensão até ao local onde 

a carrinha seja localizada.  

Atendendo às características da iniciativa e aos objectivos pretendidos, propõe 

a Divisão de Assuntos Sociais, a cedência de utilização de espaço público e 

fornecimento de energia eléctrica gratuitas, à Comissão para a Cidadania e Igualdade 

de Género, nos dias 24 e 25 de Setembro de 2010, no Largo 5 de Outubro, para 

instalação e funcionamento da “Carrinha da Diversidade”, entre as 11 horas e as 18 

horas.  

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, tendo em conta o interesse 

municipal na divulgação de iniciativas que contribuam e promovam a cidadania e a 

defesa da igualdade, dos cidadãos e das cidadãs, no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea b) do n.º4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade  autorizar 

a cedência de utilização de espaço público e fornecimento de energia eléctrica 

gratuitas, à Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género conforme proposta 

apresentada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.3. Proposta para implementação de meio mecânico para acessibilidade no 

edifício do Banco de Portugal 

DLB N.º 1075/10  | Dada a necessidade de dotar o Edifício de Banco de Portugal de 

acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, no âmbito do Decreto-Lei n.º 

163/2006, de 8 de Agosto, e por sugestão da Senhora Vereadora Lurdes Machado, 

foram estudadas várias soluções. Destas, duas se destacaram: a montagem de um 

elevador situado na travessa entre o Largo 5 de Outubro e a Rua D. Diniz, ou a 

colocação de uma plataforma elevatória nas escadas entre o piso térreo e o piso de 

entrada. 

A solução “Elevador”, com custos bastante superiores no que respeita ao 

equipamento (€18.400,00), tinha também as desvantagens de ser necessário abrir um 

vão com consideráveis dimensões na parede exterior portanto, com provável reforço 

estrutural da mesma, da necessidade de construção de um corredor de passagem à 

custa do espaço de um gabinete e ainda de estar mais afastada da portaria, o que se 

tornaria inconveniente ao uso, por razões de segurança. Exigiria ainda uma redução 

importante da largura da travessa exterior, criando um espaço escuro e com pouca 
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visibilidade para o peão. Estando na área ZEP do Castelo, careceria ainda de 

licenciamento por parte do IGESPAR. 

Proposta: 

A solução proposta, “Plataforma elevatória”, menos onerosa (€12.000,00), não carece 

de licenciamento externo, tem apenas necessidade da construção de uma rampa para 

vencer o primeiro degrau de acesso à porta lateral, que deverá ser dotada de um vídeo 

porteiro. 

Tem uma aplicação mais rápida e menos invasiva do espaço, sendo mais 

discreta e mais prática de utilizar. 

A utilização de um sistema de vídeo porteiro é imprescindível por razões de 

segurança, uma vez que a porta não poderá estar aberta em permanência sem a 

presença de um vigilante.  

Após verificação por técnico da especialidade da possibilidade de colocação de 

uma plataforma elevatória na entrada lateral do BP, junto se apresenta uma estimativa 

de custos para a instalação da mesma. 

— Plataforma elevatória, com um custo de €12.000,00 mais IVA. 

— Controlo de entrada (vídeo porteiro), tipo “Kit Fermax a preto e branco”, 

incluindo todos os acessórios como tubagens e fios eléctricos, sua ligação e 

montagem, cerca de €1.000,00 mais IVA. 

— Alimentação eléctrica da plataforma, incluindo todos os acessórios de ligação e 

montagem, cerca de €250,00 mais IVA. 

— Construção de uma rampa de acesso ao primeiro degrau, a executar pelos 

Serviços do Departamento de Obras Municipais, cerca de €300,00 mais IVA. 

Estima-se assim, um custo aproximado de €13.550,00, mais IVA à taxa legal em 

vigor. 

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

2535/10 e 2536/10, ambas de 1 de Julho de 2010.  

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

 

11.4. Projecto Conciliação Vida Profissional/Vida F amiliar entre entidades 

portuguesas e norueguesas 

DLB N.º 1076/10  | Presente, pela Senhora Vereadora Lurdes Machado, informação 

sobre o Projecto em epígrafe que passa a transcrever-se:  

«Considerando um dos principais objectivos do Projecto, cuja aposta incide na 

capacitação institucional, humana e operacional de entidades publicas e privadas, para 

o benefício de medidas de Conciliação existentes e para o contributo na diversificação 

do mercado social e da organização do trabalho; 
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Tem sido dada sequência aos compromissos decorrentes do Acordo de 

Parceria, subscrito ao abrigo da deliberação de Câmara de 3 de Março de 2009, e, 

conforme decisões emanadas na última reunião do Steering Committee realizada em 

11 de Maio passado no Instituto de Ciências da Família da Universidade Católica, 

tornou-se necessário prosseguir com as actividades relativas a:  

1 - Medidas de Conciliação a adoptar pelos municípios e empresas portuguesas 

parceiras;  

2 - Planos de desenvolvimento de geminação;   

3 - Alargamento da Comunidade de Conciliação; e,  

4 - Programação das visitas de estudo de geminação. 

No caso da Câmara Municipal de Leiria, e, para definição das medidas de 

conciliação a adoptar, tal como foi entendido anteriormente, tornava-se imprescindível 

efectuar uma primeira abordagem aos trabalhadores e trabalhadoras, para avaliar as 

suas necessidades, dificuldades e aspirações, concretizada através de aplicação de 

questionário em Fevereiro e Março últimos, ao qual responderam 312 pessoas 

relativamente a 682 exemplares distribuídos através dos dirigentes dos serviços 

municipais. Em face dos resultados obtidos numa primeira fase de tratamento de 

dados, as necessidades e aspirações evidenciadas situaram-se ao nível do 

alargamento do horário flexível; disponibilização de serviços de apoio médico e 

psicossocial, e, na melhoria da distribuição de tarefas familiares. Considerando os 

resultados obtidos, os actuais condicionalismos financeiros e organizacionais da 

Câmara Municipal de Leiria, e os recursos humanos afectos à Divisão de Assuntos 

Sociais, entendeu-se implementar desde já uma primeira medida - aconselhamento 

psicossocial  - a disponibilizar a todos os trabalhadores e trabalhadoras, através do 

qual serão identificados outros recursos da comunidade e da própria Câmara Municipal, 

que poderão utilizar para melhoria das condições de Conciliação entre a vida 

profissional e familiar. 

Constituindo este um Projecto de parceria entre entidades portuguesas e 

norueguesas, com uma metodologia bottom-up, onde todos os actores são co-

responsáveis pelos resultados alcançados, nomeadamente, quanto ao aumento da 

capacidade de concretização das medidas de política e consciencialização social para 

a conciliação entre trabalho e vida familiar, os planos de desenvolvimento de 

geminação estão a ser desenhados conforme contributos dos Municípios e empresas 

portuguesas e norueguesas.  

A criação de uma Comunidade de Prática sobre Assuntos de Conciliação, 

constitui outra das acções do Projecto de parceria que leva à necessidade do 

alargamento da comunidade de conciliação, ou seja, que os municípios e empresas 

portuguesas transfiram conhecimento e recursos de informação junto de outras 

municípios e empresas. Neste sentido foram já estabelecidos contactos com os 
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municípios de Alvaiázere, Torres Novas e Torres Vedras, com os quais está agendada 

nova sessão de trabalho para 16 de Julho de 2010.  

A fim de facilitar a aprendizagem e ensino mútuos entre parceiros portugueses e 

noruegueses, o Projecto contempla 4 visitas de estudo de geminação das quais esteve 

preparada uma visita a Leiria em Abril passado, que por impossibilidade de deslocação 

dos elementos noruegueses foi cancelada, estando de novo agendada para a semana 

de 27 de Setembro a 1 de Outubro de 2010. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.5. Atribuição de duas habitações sociais 

DLB N.º 1077/10  | Presente proposta no sentido de serem atribuídas duas habitações 

sociais, actualmente devolutas, sitas no Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro, freguesia de 

Marrazes, 3.º Direito do Lote 19 e 3.º Esquerdo do Lote 15, a Maria de Fátima António 

Neves e a Eulália de Jesus Gomes Pereira Teotónio, respectivamente, por se tratar de 

situações de emergência habitacional, conhecidas e acompanhadas pelos serviços de 

acção social quer do Município quer do Centro Distrital de Leiria do Instituto de 

Segurança Social, IP., quer da CPCJ de Leiria que passa a transcrever-se: 

“Maria de Fátima António Neves – residente em Rua dos Barros, n.º 9, freguesia de 

Marrazes. Família monoparental, com uma filha menor, com baixos recursos 

económicos procura habitação de renda social desde 1998, por não conseguir, sem 

ajuda, resolver o seu problema habitacional. 

Além dos diversos contactos que ao longo do tempo estabeleceu com o 

Município, recorreu também à NHC -Social que, depois de analisar a situação e de 

ponderar a atribuição de uma habitação social no B.º Dr. Francisco Sá Carneiro, 

através do ofício n.º 112/2007, de 15 de Junho de 2007, propôs à Câmara Municipal a 

permuta do seu realojamento com o de uma inquilina da Câmara Municipal que 

necessitava de uma habitação maior que o T2 que habitava. Aceitando a proposta, 

registada em ofício n.º 17.565, de 2007/10/03, o Município de Leiria deu início ao 

processo de reparação da habitação após saída da inquilina. 

Mantendo-se na presente data as necessidades habitacionais de realojamento, 

quer pelo elevado grau de humidade que o actual apartamento apresenta, quer pelo 

arrendamento no valor de €225,00, demasiado elevado para os rendimentos de Maria 

de Fátima António Neves, testemunhadas pela Equipa de Rendimento Social de 

Inserção, que a acompanha desde Março de 2008, encontra-se na iminência de lhe ser 

movida acção de despejo devido à dívida que acumula junto do proprietário do 

apartamento desde Outubro de 2008. 

Face ao rendimento mensal de que dispõe presentemente, no valor de €328,26 

(trezentos e vinte e oito euros e vinte e seis cêntimos) propõe-se que seja fixada a 

renda apoiada no valor mensal de €5,57 (cinco euros e cinquenta cêntimos), com 
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efeitos a partir da data de celebração do contrato de arrendamento. O valor do preço 

técnico foi calculado em €51,759,00. 

Eulália de Jesus Gomes Pereira Teotónio – residente na Travessa da Beneficência, 

n.º 7, 1.º andar, freguesia de Leiria. Casal com uma filha menor, de 9 anos de idade, de 

baixos recursos económicos, vive numa habitação degradada, de tipologia T0, onde 

não dispõem de um quarto para a menor. Os progenitores e a menor pernoitam no 

mesmo quarto, não existindo assim, qualquer tipo de privacidade. 

Concomitantemente às más condições habitacionais deparam-se com grandes 

dificuldades económicas para pagar a actual renda de casa no valor de €184,50, 

testemunhados pelo Centro Distrital de Leiria do Instituto de Segurança Social, IP. que 

acompanha esta família desde 2000. 

Este agregado familiar está também a ser acompanhado pela CPCJ de Leiria, 

que deliberou, de acordo com a alínea a) do artigo 35.º da Lei n.º 147/99, de 1 de 

Setembro, aplicar a medida de promoção e protecção de “Apoio junto dos Pais”, sendo 

que um dos pontos dos mesmos comprometia os pais a “Adquirir uma habitação que 

cumpra todas as condições de habitabilidade e que seja compatível com o número de 

elementos do agregado familiar.” 

Face ao rendimento mensal de que dispõem presentemente, no valor de 

€516,20 (quinhentos e dezasseis euros e vinte cêntimos) propõe-se que seja fixada a 

renda apoiada no valor mensal de €22,42 (vinte e dois euros e quarenta e dois 

cêntimos), com efeitos a partir da data de celebração do contrato de arrendamento.”O 

valor do preço técnico foi calculado em € 29,513. 

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

conjugadas da alínea i) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea d) do artigo 24.º ambas da 

Lei n.º 149/99 de 14 de Setembro, da alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei 169/99, de 

18 de Setembro, e da alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 797/76, de 6 de 

Novembro, deliberou por unanimidade  concordar com a proposta nos termos acima 

descritos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.6. Apoio financeiro à FORSERRA – Associação de d esenvolvimento 

Patrimonial de Santa Catarina da Serra. Alteração à  deliberação n.º 1915/09, da 

reunião de 2 de Dezembro 

DLB N.º 1078/10  | Na deliberação n.º 1915/09, da reunião de 2 de Dezembro, foi 

atribuído um apoio financeiro à Associação Desenvolvimento e Gestão Património de 

Santa Catarina da Serra – ForSerra, no valor de €8.640,00 (oito mil seiscentos e 

quarenta euros) para reparação da habitação de uma família carenciada, devendo ser 

pago, de imediato, 30% do valor total numa primeira prestação, ou seja, €2.592,00 

(dois mil quinhentos e noventa e dois euros), e o restante valor de €6.048,00 (seis mil e 
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quarenta e oito euros) numa segunda prestação. A mesma deliberação dispôs que 

ambas as prestações deveriam ser pagas mediante a entrega de comprovativos de 

despesa pela ForSerra e condicionadas à apresentação dos seguintes documentos: a 

acta de aprovação de Relatório de Contas de 2008, Relatório de Actividades de 

2008/2009 e respectiva acta de aprovação, bem como o Plano de Actividades de 

2009/2010 e respectiva acta de aprovação e informação da Divisão de Acção Social. 

Uma vez que, a referida Associação apenas iniciou actividade em 2009, apesar 

de ter sido constituída em finais de 2008 e cuja publicação dos Estatutos ocorreu em 

Janeiro de 2009, propõe-se a rectificação do penúltimo parágrafo, da deliberação de 2 

de Dezembro de 2009: onde se lê : «a acta de aprovação do relatório de contas de 

2008, o Relatório de Actividades de 2008/2009 e respectiva acta de aprovação», 

deverá ler-se : «Relatório de exercício de contas 2009 e respectiva acta de aprovação; 

Plano de Actividades e Orçamento 2010 e respectiva acta de aprovação; e, respectiva 

informação da Divisão dos Assuntos Sociais». 

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

unanimidade  aprovar a rectificação acima referida. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto doze 
��������  Gab inete  de apo io  ao  Vereador  Gonça lo  Lopes  
 

12.1. Minuta de Protocolo de Colaboração a celebrar  no âmbito do Regulamento 

para atribuição de apoios ao abrigo do Programa de Apoio ao Associativismo 

Juvenil para o concelho de Leiria 

DLB N.º 1079/10  | Presentes as Minutas de Protocolo de Colaboração a celebrar no 

âmbito do Regulamento para atribuição de apoios ao abrigo do Programa de Apoio ao 

Associativismo Juvenil para o concelho de Leiria, na modalidade de apoio anual e 

pontual, cujo teor a seguir se transcreve: 

«MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL (PAAJ) 

APOIO ANUAL  

Entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, com sede no Largo da República, na 

cidade de Leiria, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Raul 

Castro, no uso dos poderes conferidos por deliberação da Câmara Municipal de Leiria, 

tomada em sua reunião de 13 de Julho de 2010, como primeiro outorgante, e a 

associação “_____________________________”, cuja identificação se comprova 

através da publicação na II Série do Diário da República n.º ____, de ______ de 

____________de ________, representado por ______________________, na 

qualidade de ___________________, como segunda outorgante, é celebrado o 
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presente protocolo de colaboração, de acordo com o disposto no artigo 20.º do 

Regulamento de atribuição de apoios ao abrigo do Programa de Apoio ao 

Associativismo Juvenil para o concelho de Leiria, o qual passará a reger-se pelas 

seguintes cláusulas:  

Cláusula 1.ª 

Objecto  

O presente protocolo tem por objecto definir e regular a atribuição do apoio financeiro, 

na modalidade de “Apoio Anual”, à associação “_________________________”, com 

vista à concretização das actividades que integram o respectivo Plano Anual de 

Actividades da candidatura ao Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil, para o 

ano de 2010, e aprovada por deliberação da Câmara Municipal de Leiria, em sua 

reunião de 13 de Julho de 2010, o qual passa a fazer parte integrante do presente 

protocolo, como seu Anexo. 

Cláusula 2.ª 

Obrigações do Município de Leiria  

O Município de Leiria compromete-se, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a conceder o apoio financeiro no valor total de 

€___________ (_____________), aprovado em reunião de Câmara Municipal de 13 de 

Julho de 2010 à associação “___________________________”, destinado ao 

desenvolvimento e à execução das actividades constantes do Anexo ao presente 

protocolo. 

Cláusula 3.ª 

Obrigações da segunda outorgante 

A segunda outorgante compromete-se a:  

a) Garantir a concretização das actividades identificadas na cláusula anterior, de 

acordo com a descrição feita no respectivo Plano de Actividades.  

b) Angariar todos os restantes meios necessários à consecução da actividade apoiada 

pelo Município de Leiria.  

c) Publicitar o apoio do Município de Leiria, em articulação directa com a Divisão de 

Comunicação, Relações Públicas e Cooperação da Câmara Municipal de Leiria, em 

todos os meios de divulgação utilizados para a(s) actividade(s) apoiada(s) por este.  

d) Colaborar e/ou participar em iniciativas organizadas pelo Município de Leiria, sempre 

que solicitado por este.  

e) Facultar informações relativas ao desenvolvimento da actividade apoiada pelo 

Município de  

Leiria, sempre que solicitado por este.  

f) Apresentar ao Município de Leiria o relatório de execução do Plano Anual de 

Actividades constante do Anexo ao presente protocolo, acompanhado da totalidade 
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(100%) dos documentos comprovativos das despesas efectuadas com o 

desenvolvimento e a execução das respectivas actividades, tendo por limite a 

totalidade do apoio aprovado. 

Cláusula 4.ª 

Condições da atribuição do apoio financeiro pelo Mu nicípio de Leiria 

1 - O apoio financeiro será atribuído em duas tranches, da forma como se segue:  

a) A primeira tranche, correspondente a 40% do valor total do apoio financeiro, será 

atribuída até 30 dias após a aprovação deste pela Câmara Municipal.   

b) A segunda tranche, correspondente a 60% do valor total do apoio financeiro 

aprovado, será atribuída após o término da última actividade e contra a entrega no 

Pelouro da Educação, Cultura e Juventude da Câmara Municipal de Leiria do relatório 

de execução do Plano Anual de Actividades, constante do Anexo ao presente 

protocolo, acompanhado dos documentos comprovativos das despesas efectuadas, 

tendo por limite a totalidade do apoio financeiro aprovado. 

2 – A falta da remessa ao Pelouro da Educação, Cultura e Juventude da Câmara 

Municipal de Leiria, durante o ano civil em que decorre a atribuição do apoio fixado na 

cláusula 2.ª do presente protocolo, dos documentos a que se refere a alínea b) do 

número anterior, determina o não recebimento da segunda tranche do apoio. 

Cláusula 5.ª 

Penalizações 

O incumprimento das obrigações fixadas no presente protocolo para a segunda 

outorgante determina a imediata devolução do apoio financeiro já atribuído pelo 

Município de Leiria e o não recebimento de qualquer outro apoio por parte deste, no 

ano seguinte. 

Cláusula 6.ª 

Vigência 

O presente protocolo vigora desde a data da sua assinatura até ao dia 31 de Dezembro 

de 2010. 

Cláusula 7.ª 

Casos omissos e dúvidas 

As situações não previstas no presente protocolo, bem como as dúvidas suscitadas 

pela aplicação do mesmo, serão resolvidas por mútuo consentimento dos outorgantes. 

Cláusula 8.ª 

Imposto do Selo  

Este protocolo, isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) do artigo 

6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo, é feito em duplicado, valendo a cópia como original, 

composto por três páginas e um anexo, e devidamente assinado pelas partes, depois 

de declararem ter lido, compreendido e aceite todas as suas cláusulas. 
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Leiria, ____ de ______ de 2010  

O Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Raul Miguel Castro 

O Presidente da Direcção do nome associação | nome presidente, 

“MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL (PAAJ) 

APOIO PONTUAL  

Entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, com sede no Largo da República, na 

cidade de Leiria, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Raul 

Castro, no uso dos poderes conferidos por deliberação da Câmara Municipal de Leiria, 

tomada em sua reunião de 13 de Julho de 2010, como primeiro outorgante, e a 

associação “_____________________________”, cuja identificação se comprova 

através da publicação na II Série do Diário da República n.º ____, de ______ de 

____________de ________, representado por ______________________, na 

qualidade de ___________________, como segunda outorgante, é celebrado o 

presente protocolo de colaboração, de acordo com o disposto no artigo 20.º do 

Regulamento de atribuição de apoios ao abrigo do Programa de Apoio ao 

Associativismo Juvenil para o concelho de Leiria, o qual passará a reger-se pelas 

seguintes cláusulas:  

Cláusula 1.ª 

Objecto  

O presente protocolo tem por objecto definir e regular a atribuição do apoio financeiro, 

na modalidade de “Apoio Pontual”, à associação “_________________________”, com 

vista à concretização das actividades pontuais que integram a candidatura ao 

Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil, para o ano de 2010, aprovada por 

deliberação da Câmara Municipal de Leiria, em sua reunião de 13 de Julho de 2010. 

Cláusula 2.ª 

Obrigações do Município de Leiria  

O Município de Leiria compromete-se, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a conceder o apoio financeiro no valor total de 

€___________ (_____________) aprovado em reunião de Câmara Municipal de 13 de 

Julho de 2010 à associação “___________________________”, destinado ao 

desenvolvimento e à execução das actividades pontuais abaixo discriminadas: 

a) Actividade “_____________________”, a ter lugar no dia ____ de _______ 2010, em 

_______________, freguesia de _______________________, concelho de Leiria. 

b) Actividade “_____________________”, a ter lugar no dia ____ de _______ 2010, em 

_______________, freguesia de _______________________, concelho de Leiria. 

c) ....... 

Cláusula 3.ª 
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Obrigações da segunda outorgante 

A segunda outorgante compromete-se a:  

a) Garantir a concretização das actividades identificadas e nas condições fixadas na 

cláusula anterior. 

b) Angariar todos os restantes meios necessários à consecução da actividade apoiada 

pelo Município de Leiria.  

c) Publicitar o apoio do Município de Leiria, em articulação directa com a Divisão de 

Comunicação, Relações Públicas e Cooperação da Câmara Municipal de Leiria, em 

todos os meios de divulgação utilizados para a(s) actividade(s) apoiada(s) por este.  

d) Colaborar e/ou participar em iniciativas organizadas pelo Município de Leiria, sempre 

que solicitado por este.  

e) Facultar informações relativas ao desenvolvimento da actividade apoiada pelo 

Município de Leiria, sempre que solicitado por este.  

f) Apresentar ao Município de Leiria o relatório de execução das actividades descritas 

na cláusula 2.ª do presente protocolo, acompanhado dos documentos comprovativos 

de pelo menos 80% das despesas efectuadas com o desenvolvimento e a execução 

das mesmas, tendo por limite a totalidade do apoio aprovado. 

Cláusula 4.ª 

Condições da atribuição do apoio financeiro pelo Mu nicípio de Leiria 

1 - O apoio financeiro será atribuído em duas tranches, da forma como se segue:  

a) A primeira tranche, correspondente a 40% do valor total do apoio financeiro, será 

atribuída até 30 dias após a aprovação deste pela Câmara Municipal.   

b) A segunda tranche, correspondente a 60% do valor total do apoio financeiro 

aprovado, será atribuída após o término da última actividade e contra a entrega no 

Pelouro da Educação, Cultura e Juventude da Câmara Municipal de Leiria do relatório 

de execução das actividades descritas na cláusula 2.º do presente protocolo, 

acompanhado dos documentos comprovativos de pelo menos 80% das despesas 

efectuadas com o desenvolvimento e a execução das mesmas, tendo por limite a 

totalidade do apoio aprovado. 

2 – A falta da remessa ao Pelouro da Educação, Cultura e Juventude da Câmara 

Municipal de Leiria, durante o ano civil em que decorre a atribuição do apoio fixado na 

cláusula 2.ª do presente protocolo, dos documentos a que se refere a alínea b) do 

número anterior, determina o não recebimento da segunda tranche do apoio. 

Cláusula 5.ª 

Penalizações 

O incumprimento das obrigações fixadas no presente protocolo para a segunda 

outorgante determina a imediata devolução do apoio financeiro já atribuído pelo 

Município de Leiria e o não recebimento de qualquer outro apoio por parte deste, no 

ano seguinte. 
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Cláusula 6.ª 

Vigência 

O presente protocolo vigora desde a data da sua assinatura até ao dia 31 de Dezembro 

de 2010. 

Cláusula 7.ª 

Casos omissos e dúvidas 

As situações não previstas no presente protocolo, bem como as dúvidas suscitadas 

pela aplicação do mesmo, serão resolvidas por mútuo consentimento dos outorgantes. 

Cláusula 8.ª 

Imposto do Selo  

Este protocolo, isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) do artigo 

6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo, é feito em duplicado, valendo a cópia como original, 

composto por três páginas, e devidamente assinado pelas partes, depois de 

declararem ter lido, compreendido e aceite todas as suas cláusulas. 

Leiria, ____ de ______ de 2010  

O Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Raul Miguel Castro 

O Presidente da Direcção do nome associação | nome presidente 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no 

artigo 20.º do Regulamento de atribuição de apoios ao abrigo do Programa de Apoio ao 

Associativismo Juvenil para o concelho de Leiria deliberou por unanimidade  

concordar com o teor da minuta do presente protocolo. 

Mais deliberou  conferir poderes ao Senhor Presidente para proceder à outorga 

do referido protocolo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

12.2. Aprovação das candidaturas e respectivos apoi os no âmbito do 

Regulamento para atribuição de apoios ao abrigo do Programa de Apoio ao 

Associativismo Juvenil para o concelho de Leiria. A poio anual 

DLB N.º 1080/10  | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, as propostas de 

aprovação dos planos anuais de actividades candidatados no âmbito do Programa de 

Apoio ao Associativismo Juvenil para o concelho de Leiria, na modalidade de apoio 

anual, e de atribuição dos respectivos apoios financeiros, às associações que a seguir 

se mencionam, e nas condições estabelecidas pelo Regulamento para atribuição de 

apoios ao abrigo do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil para o concelho de 

Leiria. 

Associação  Plano de Actividades 
Anual 

Atribuição de Apoio 
Financeiro 

Rubrica  Proposta de 
cabimento 

n.º 
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Magna Associação 
de Madeirenses e 

Açorianos 
(Candidatura 

ENT 2010/8815) 

1. Festa Insular 
2. Jantares de 

Convívio Insular 
3. Workshops 

4. Acampanhamento 
Praia Pedrogão 
5. Peddy Paper 
6. Organização 

Exposição 
7. Torneio do Atlântico 

8. Torneio de Futsal 

€ 700,00 (Setecentos 
Euros) a pagar de 

acordo com o disposto 
no artigo 9.º do 

Regulamento para 
atribuição de apoios ao 
abrigo do Programa de 

Apoio ao Associativismo 
Juvenil para o concelho 

de Leiria 

010102/ 
2010/A/289 

2617/10, de 

8 de Julho 

Agrupamento do 
CNE n.º 1226 da 

Bajouca 
(Candidatura 

ENT 2010/7147) 

1. Acásaude 
2. Acapatrono da 

1.ªSecção 
3. Jamboree da 

Madeira 

€ 750,00 (Setecentos e 
Cinquenta Euros) a 

pagar de acordo com o 
disposto no artigo 9.º do 

Regulamento para 
atribuição de apoios ao 
abrigo do Programa de 

Apoio ao Associativismo 
Juvenil para o concelho 

de Leiria 

 
010102/ 

2010/A/289 
2618/10 

de 

8 de Julho 

Nacard – 
Associação Juvenil 

(Candidatura 
ENT 2010/8814) 

1. Intracâmbio 
2. Experimenta! 

3. Intercâmbio de 
Ideias 

4. Voleibol 24 

€ 1000,00 (Mil Euros) a 
pagar de acordo com o 
disposto no artigo 9.º do 

Regulamento para 
atribuição de apoios ao 
abrigo do Programa de 

Apoio ao Associativismo 
Juvenil para o concelho 

de Leiria 

010102/ 
2010/A/289 

2619/10 

de 

8 de Julho 

AMJAL – 
Associação 
Musical da 
Juventude 

Académica de 
Leiria 

(Candidatura 
ENT 2010/8813) 

1. Componente 
Musical 

2. Formação Extra-
Musical 

3. Equipamentos 
4. Representação e 

Promoção 

€ 1500,00 (Mil e 
Quinhentos Euros) a 

pagar de acordo com o 
disposto no artigo 9.º do 

Regulamento para 
atribuição de apoios ao 
abrigo do Programa de 

Apoio ao Associativismo 
Juvenil para o concelho 

de Leiria 

 
010103/ 

2010/A/290 
 2620/10 

de 

9 de Julho 

A.S.A.L. - 
Associação de 
Solidariedade 
Académico de 

Leiria 
(Candidatura 

ENT 2010/7853) 

1. Festival de Dança 
2. A.Zine 

3. Ciclo de Workshops 
4. Sair e Curtir 

5. Ceia de Natal 
6. Gala Académico 

7. Aquapartyl 

€ 3000,00 (Três Mil 
Euros) a pagar de 

acordo com o disposto 
no artigo 9.º do 

Regulamento para 
atribuição de apoios ao 
abrigo do Programa de 

Apoio ao Associativismo 
Juvenil para o concelho 

de Leiria 

010102/ 
2010/A/289 

2636/10 

de 

9 de Julho 

Agrupamento do 
CNE n.º1041 
Caranguejeira 
(Candidatura 

ENT 2010/3646) 

1. Construção da Sede 
de Agrupamento – 4.ª 

Fase 

€ 2400,00 (Dois Mil e 
Quatrocentos Euros) a 
pagar de acordo com o 
disposto no artigo 9.º do 

Regulamento para 
atribuição de apoios ao 
abrigo do Programa de 

Apoio ao Associativismo 
Juvenil para o concelho 

de Leiria 

010101/ 
2010/I/150 

2638/10 

de 

9 de Julho 

Federação das 
Associações 

Juvenis do Distrito 
de Leiria 

(Candidatura 
ENT 2010/7856) 

1. Jovem Associa-te 
2. Inter Associações 

3. Encontro da 
Juventude 

€ 3000,00 (Três Mil 
Euros) a pagar de 

acordo com o disposto 
no artigo 9.º do 

Regulamento para 
atribuição de apoios ao 
abrigo do Programa de 

Apoio ao Associativismo 
Juvenil para o concelho 

010102/ 
2010/A/289 

2642/10 

de 

9 de Julho 
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de Leiria 

A.S.L – 
Associação de 

Solidariedade de 
Leiria 

(Candidatura 
ENT 2010/7854) 

1. Festa de Natal para 
Crianças 

2. Eu sou voluntário 
social 

3. Mão amiga 

€ 1500,00 (Mil e 
Quinhentos Euros) a 

pagar de acordo com o 
disposto no artigo 9.º do 

Regulamento para 
atribuição de apoios ao 
abrigo do Programa de 

Apoio ao Associativismo 
Juvenil para o concelho 

de Leiria 

010102/ 
2010/A/289 

2643/10 

de 

9 de Julho 

A.C.J. – 
Associação Cultura 

e Juventude 
(Candidatura 

ENT 2010/7643) 

1. Curso de Monitores 
e Animadores de 

Campos de Férias 
2. Alimentação 

Saudável 
3. Um livro, um amigo 

€ 1000,00 (Mil Euros) a 
pagar de acordo com o 
disposto no artigo 9.º do 

Regulamento para 
atribuição de apoios ao 
abrigo do Programa de 

Apoio ao Associativismo 
Juvenil para o concelho 

de Leiria 

010102/ 
2010/A/289 

2646/10 

de 

9 de Julho 

Agrupamento do 
CNE n.º 762 

Maceira 
(Candidatura 

ENT 2010/8812) 

1. Corridas de Carros 
Rolamentos 
2. Exposição 

comemorativa 25 anos 
3. Peddy-trophy 

4. Torneio de Ping-
Pong 

5. Torneio de Futebol 
de 3 

€ 1000,00 (Mil Euros) a 
pagar de acordo com o 
disposto no artigo 9.º do 

Regulamento para 
atribuição de apoios ao 
abrigo do Programa de 

Apoio ao Associativismo 
Juvenil para o concelho 

de Leiria 

010102/ 
2010/A/289 

2647/10 

de 

9 de Julho 

C.E.L – Clube de 
Escalada de Leiria 

(Candidatura 
ENT 2010/7641) 

1. Torneio de Escalada 
2. Um dia no Parque 

3. Viver intenso 
4. Projecto Amizade 

€ 750,00 (Setecentos e 
Cinquenta Euros) a 

pagar de acordo com o 
disposto no artigo 9.º do 

Regulamento para 
atribuição de apoios ao 
abrigo do Programa de 

Apoio ao Associativismo 
Juvenil para o concelho 

de Leiria 

010102/ 
2010/A/289 

2648/10 

de 

9 de Julho 

A.J.A.P – 
Associação Juvenil 

Ambiente e 
Património 

(Candidatura 
ENT 2010/7642) 

1. Festival de Hip-Hop 
2. Praia Limpa 

3. Arte Ecológica 

€ 1000,00 (Mil Euros) a 
pagar de acordo com o 
disposto no artigo 9.º do 

Regulamento para 
atribuição de apoios ao 
abrigo do Programa de 

Apoio ao Associativismo 
Juvenil para o concelho 

de Leiria 

010102/ 
2010/A/289 

2649/10 

de 

9 de Julho 

Associação 
Cultural Desportiva 

e Promotora da 
Praia do Pedrogão 

(Candidatura 
ENT 2010/7855) 

1. Campanha Pró-
Pedrogão 

2. Pedrogão Live 
3. Animação 
desportiva 

€ 5000,00 (Cinco Mil 
Euros) a pagar de 

acordo com o disposto 
no artigo 9.º do 

Regulamento para 
atribuição de apoios ao 
abrigo do Programa de 

Apoio ao Associativismo 
Juvenil para o concelho 

de Leiria 

010102/ 
2010/A/289 

2650/10 

de 

9 de Julho 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, tendo em conta o interesse 

municipal de natureza social e cultural que o associativismo de carácter juvenil assume 

para a formação dos jovens, seja pelo estímulo da criatividade e capacidade de 

iniciativa, seja pela envolvência na participação cívica activa da vida do concelho de 

Leiria, no uso das competências que lhe estão cometidas por força do disposto no 

artigo 17.º do Regulamento para atribuição de apoios ao abrigo do Programa de Apoio 
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ao Associativismo Juvenil para o concelho de Leiria, deliberou por unanimidade  

aprovar as candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil, para o ano 

2010, das associações constantes do mapa supra exposto, na modalidade de apoio 

anual. 

Mais deliberou , ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei 

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

os apoios financeiros referidos no mapa supra exposto às associações dele constantes 

e nas condições fixadas pelo artigo 9.º do Regulamento para atribuição de apoios ao 

abrigo do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil para o concelho de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

12.3. Aprovação das candidaturas e respectivos apoi os no âmbito do 

Regulamento para atribuição de apoios ao abrigo do Programa de Apoio ao 

Associativismo Juvenil para o concelho de Leiria. A poio pontual 

DLB N.º 1081/10  | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, as propostas de 

aprovação dos planos anuais de actividades candidatados no âmbito do Programa de 

Apoio ao Associativismo Juvenil para o concelho de Leiria, na modalidade de apoio 

pontual, e de atribuição dos respectivos apoios financeiros, às associações que a 

seguir se mencionam, e nas condições estabelecidas pelo Regulamento para atribuição 

de apoios ao abrigo do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil para o concelho 

de Leiria. 

Associação  Actividades 
Pontuais 

Atribuição de Apoio 
Financeiro 

Rubrica  Proposta de 
cabimento n.º 

Agrupamento do 
CNE n.º 1077 Monte 

Real 
(Candidatura 

ENT 2010/8811) 

1. “Cultura a Monte” 
– Real Feira 

Medieval 
2. “Cultura a Monte” 

– Real Feira do 
Livro 

€ 2000 (Dois Mil 
Euros) a pagar de 

acordo com o disposto 
no artigo 11.º do 

Regulamento para 
atribuição de apoios 

ao abrigo do 
Programa de Apoio ao 
Associativismo Juvenil 

para o concelho de 
Leiria 

 
010102/ 

2010/A/289 
 

2654/10, de 

9 de Julho 

Agrupamento do 
CNE n.º 1054 Monte 

Redondo 
(Candidatura 

ENTFE 2010/4236) 

1. Morabeza € 900 (Novecentos 
Euros) a pagar de 

acordo com o disposto 
no artigo 11.º do 

Regulamento para 
atribuição de apoios 

ao abrigo do 
Programa de Apoio ao 
Associativismo Juvenil 

para o concelho de 
Leiria 

 
010102/ 

2010/A/289 

2656/10, de 

9 de Julho 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, tendo em conta o interesse 

municipal de natureza social e cultural que o associativismo de carácter juvenil assume 

para a formação dos jovens, seja pelo estímulo da criatividade e capacidade de 

iniciativa, seja pela envolvência na participação cívica activa da vida do concelho de 
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Leiria, no uso das competências que lhe estão cometidas por força do disposto no 

artigo 17.º do Regulamento para atribuição de apoios ao abrigo do Programa de Apoio 

ao Associativismo Juvenil para o concelho de Leiria, deliberou por unanimidade  

aprovar as candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil, para o ano 

2010, das associações constantes do mapa supra exposto, na modalidade de apoio 

pontual. 

Mais deliberou , ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei 

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

os apoios financeiros referidos no mapa supra exposto às associações dele constantes 

e nas condições fixadas pelo artigo 11.º do Regulamento para atribuição de apoios ao 

abrigo do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil para o concelho de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

12.4. Apoio do Município de Leiria ao Festival Góti co «Entre Muralhas» 

DLB N.º 1082/10  | Retirado. 

 

12.5. Cedência das instalações do Castelo ao Nariz – Teatro de Grupo  

DLB N.º 1083/10  | Presente uma carta do Nariz – Teatro de Grupo, solicitando a 

cedência das instalações do Castelo de Leiria, em horário desfasado da abertura ao 

público, para representação da peça de teatro “O Escurial” de Michel Ghelderode, no 

dia 28 de Julho, entre as 20horas e as 23horas e 30 minutos, o qual mereceu, de 

acordo com o Regulamento vigente, a informação da Divisão de Museus, Património e 

Bibliotecas, que a seguir se transcreve: 

«Por se tratar de um evento de interesse para a comunidade, sugere-se a cedência do 

Castelo, incluindo as salas abertas ao público dos Paços Novos para o fim proposto 

bem como o espaço no terreiro à entrada do Castelo, sem encargos para os 

requerentes; 

Os encargos para o Município resultam do acompanhamento da actividade fora do 

horário normal de funcionamento, havendo necessidade de contratar trabalho 

extraordinário à empresa de segurança; 

Toda a logística será suportada pelos requerentes, incluindo o transporte de materiais 

para os Paços Novos, sendo que os mesmos têm conhecimento da dificuldade de 

acesso; 

O espaço cedido inclui, exclusivamente, o salão, as salas de apoio (cozinha e 

bengaleiro), e o acesso ao WC interior; 

Devem os requerentes garantir todas as condições de higiene e segurança necessárias 

ao bom uso do espaço Monumental em causa; 

Deverão ser observadas todas as regras constantes do Regulamento de cedência do 

Castelo, que lhes serão remetidas, das quais se destacam: a proibição de venda de 
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bebidas ou comidas, de qualquer género e a necessidade do evento ser programado 

de forma a garantir o encerramento do castelo até às 23h30min, impreterivelmente; 

A proposta de actividade tem ainda enquadramento no projecto global de 

dinamização cultural do Castelo, através de actividades culturais que dignifiquem o 

Monumento e atraíam público. 

De acordo com o Regulamento em vigor, será necessário prever a contratação 

dos serviços de segurança, fora do horário de abertura ao público, com a seguinte 

previsão de custos: 3h30m x €16,00 = €56,00+IVA, sendo utilizada para o efeito a 

rubrica orçamental 2110/020218.” 

A Câmara Municipal, depois de analisar a informação e, concordando com os 

motivos expostos, e ao abrigo do disposto nas alínea f) do n.º 2 e a) do n.º 4, ambas do 

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

a cedência, sem encargos para os requerentes, dos espaços acima mencionados, 

devendo observar-se os condicionalismos constantes do Regulamento do Castelo que 

lhe serão enviados. 

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

2601/10, de 7 de Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

12.6. Agenda de eventos para o mês de Julho, promov idos pelo Município de 

Leiria 

DLB N.º 1084/10  | Sobre o assunto em referência, é presente uma informação da 

Divisão de Museus, Património e Bibliotecas do seguinte teor: 

«No sentido de valorizar e dinamizar o Castelo de Leiria, tem havido um esforço no 

sentido de programar acções e eventos de diversos âmbitos e abrangendo diferentes 

públicos. 

Para o mês de Julho estão previstos eventos de animação cultural e de serviços 

educativos, que apresentam qualidade e diversidade cultural, nas áreas da dança, da 

música e da ciência. O seu conteúdo tem enquadramento nos objectivos do Castelo 

enquanto Monumento e espaço de fruição cultural, e cumprem o regulamento em vigor. 

Assim refere-se o seguinte. 

Espectáculos de Música e Dança: 

22. Julho -   Rão Kyao  (flauta) e Yanan  (pi'pa e guzheng) - “Porto Interior” 

Espectáculo de Música | Paços Novos do Castelo | 21h30m | Entrada gratuita; 

Este evento é organizado pelo Município em parceria com a Fundação Jorge Alvares. 

24. Julho – Rodobalho  / Danças tradicionais. 

Oficina de danças tradicionais | Paços Novos do Castelo | 16h00m | Entrada gratuita; 

Este evento é organizado pelo Município, no âmbito do Praça Viva - 2010. 

Ciência Viva no Verão (I.P Leiria/ESTG) 
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20. e 27. Julho – Pesos com história: medir forças no Castelo (Actividade 

pedagógica). 

—  A ESTG (I.P.Leiria) está a preparar um programa no âmbito do projecto Ciência 

Viva no Verão (apoio da Fundação Ciência e Tecnologia), cujo objectivo é estimular 

o gosto pela matemática e pela física com experiências e materiais. 

— Este evento é organizado numa parceria entre o Município e o I.P.Leiria, no âmbito 

de um Protocolo de Cooperação na área das ciências (vigente desde 2003). 

— Ficaram disponíveis aos grupos as salas abertas ao público nos Paços Novo, assim 

como o espaço de bastidores e WC; 

—  A montagem, o evento e a desmontagem deverão ser acompanhados por 

funcionários do Município; 

—  Será necessária a requisição de serviço adicional de segurança (13h30min), nos 

seguintes dias: 

20 Julho: 18h15 – 22h15/4h00 

22 Julho: 18h15 – 23h45/5h30 

27 Julho: 18h15 – 22h15/4h00 

— Deverão ser observadas todas as regras constantes do Regulamento de cedência 

do Castelo, a remeter aos requerentes; 

— Os requerentes serão informados das dificuldades de acesso ao último reduto do 

Castelo». 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, concorda com a informação 

prestada pela Divisão de Museus, Património e Bibliotecas e, ao abrigo do disposto na 

alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 

unanimidade  autorizar as actividades a levar a efeito no Castelo de Leiria em Julho, 

em conformidade com o referido na mesma. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

12.7. Castelo – Projecto Leiria Alerta 

DLB N.º 1085/10  | Sobre o assunto em referência, é presente uma informação da 

Divisão de Museus, Património e Bibliotecas do seguinte teor: 

«Apesar de se tratar de uma actividade de grande importância para a Protecção Civil 

do Concelho, é necessário salvaguardar os procedimentos necessários para o bom 

funcionamento do Castelo e das estruturas que lhe estão anexas. A acção irá decorrer 

entre 16 de Julho e 31 de Agosto. 

Ficará a cargo do cargo do Gabinete Técnico Florestal: 

— A identificação dos elementos da equipa de vigilância através de uma credencial que 

o segurança do Castelo possa rapidamente identificar; 



1260 (76) 

CMLeiria/Acta n.º 16, de 2010.07.13 

Im-DA-15-09_A0 

 

— Indicar a lista de voluntários (nome completo, n.º Bilhete de Identidade e idade) 

através de uma lista entregue previamente e actualizada, quando necessário, na 

portaria do Castelo; 

— Assegurar todo o apoio logístico necessário à instalação da equipa, em coordenação 

com a DIMPB; 

— Acompanhar o projecto e notificar a DIMPB acerca de qualquer ocorrência ou 

proposta de alteração ao que está definido; 

— Notificar a equipa de voluntários em exercício acerca dos procedimentos. 

A chave do Castelo, para a permanência no Castelo entre as 18h00m e as 

19h00m, sem segurança, ficará a cargo de um responsável, indicado pelo GTF. 

A chave da Torre de Menagem será levantada a partir das 11h00, junto do 

segurança em serviço, articulando com os funcionários afectos à vigilância da Torre de 

Menagem. A chave da Torre de Menagem não pode, em caso algum, transitar para fora 

do Castelo, pelo que ao fim do dia deve ficar num local a combinar com a segurança. 

A equipa de voluntários em exercício ficará instalada, à semelhança dos Verões 

anteriores, no último piso da Torre de Menagem, com material cartográfico e de 

telecomunicações. 

Recomenda-se ainda que os participantes do projecto respeitem o espaço, na 

qualidade de Monumento Nacional, assim como os visitantes que diariamente o visitam. 

Os procedimentos de vigilância não devem comprometer, a normal circulação de 

visitantes nos locais abertos ao público.” 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, concorda com a informação 

prestada pela Divisão de Museus, Património e Bibliotecas e, ao abrigo do disposto na 

alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 

unanimidade  autorizar as actividades a levar a efeito no Castelo de Leiria no âmbito do 

projecto «Leiria Alerta» a decorrer entre 16 de Julho e 31 de Agosto, em conformidade 

com o referido na mesma. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

12.8. Programa de Voluntariado na área da Cultura: Geração + Leiria 

DLB N.º 1086/10  | Retirado. 

 

 

Ponto treze 
��������  Gab inete  de Apo io  à  Pres idênc ia   
 

13.1. Alterações ao trânsito decorrentes de pedidos  de licenciamento de 

realização de espectáculos desportivos e divertimen tos públicos ao ar livre 

DLB N.º 1087/10  | Presentes, pelo Senhor Presidente Raul Castro, os pedidos de 

licenciamento de realização de espectáculos desportivos e divertimentos públicos ao ar 
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livre descritos na tabela seguinte, tendo sido, no decorrer dos processos relativos ao 

licenciamento ou autorização de espectáculos de natureza desportiva para provas ou 

passeios, solicitados os pareceres necessários, cumprindo-se o disposto no n.º 2 do 

artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de Dezembro: 

Entidade  Actividade  Registos 
Entrada 

Pareceres  Data / 
Horário 

Freguesias  Alterações 
ao Trânsito 

Associação 
de 
Ciclismo 
de 
Santarém 

Circuito de 
A-do-Barbas 

Entrada 
10755/2010 

JF Maceira – 
Entfe.3939/2010 
 
GNR – Entrada 
13207/2010  
 
EP – Entrada 
11146/2010 
 
Câmara 
Municipal 
Alcobaça – 
Entrada 
13721/2010 

24 Julho 
 
 
16h às 
21h 
(previsto) 

Maceira Circuito de 
acordo com o 
requerimento 

Paróquia 
de 
Marrazes 

Festas em 
Honra de 
Nossa 
Senhora do 
Livramento 

Entrada 
12574/2010 

PSP – Entrada 
13098/2010 

7 de 
Agosto 
 
19h às 
02h 
 
8 de 
Agosto 
 
13h às 
02h 

Marrazes Largo do 
Povo 
(Marinheiros) 

Fábrica da 
Igreja 
Paroquial 
de 
Colmeias 

Festas em 
Honra da 
Nossa 
Senhora de 
Piedade 

Entrada 
12549/2010 

JF Colmeias – 
Entrada 
13718/2010 
 
GNR – 
Entfe.4716/2010 

6 a 9 de 
Agosto 
 
9h às 
24h 

Colmeias Rua do 
Moinho e 
Rua da Mata 
(Igreja Velha) 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, e considerando que o n.º 1 

do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a utilização da via pública para a 

realização de actividades de carácter desportivo, festivo ou outras que possam afectar 

o trânsito normal só é permitida desde que autorizada pelas entidades competentes e 

que se entende por entidade gestora das vias em causa a Câmara Municipal, de 

acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, deliberou 

por  unanimidade  autorizar as alterações ao trânsito. 

Mais deliberou  que os serviços devem dar conhecimento, às forças de 

segurança, à Rodoviária do Tejo, aos taxistas, entidade coordenadora de emergência 

médica e empresas concessionárias de serviços públicos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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13.2. Alterações ao trânsito na Rua D. Sancho I. Ra tificação do despacho 

(ENTFE.2010/5033) 

DLB N.º 1088/10  | Presente o e-mail da empresa CONSTRUÇÕES HABIVICENTE, 

solicitando a alteração de trânsito na Rua D. Sancho I para apoio a obra de 

requalificação de edifício do Largo da Sé. 

Foi proposto conceder autorização às alterações ao trânsito, no dia 6 de Julho, 

entre as 9horas e as 13horas, acompanhadas das seguintes medidas, acordadas em 

reunião entre a CML, PSP e empreiteiro: 

— os veículos pesados de apoio à obra só podem sair do Largo da Sé percorrendo a 

Rua D. Sancho I em sentido inverso; 

— o empreiteiro deverá, sempre que calendarizar uma operação que envolva elevado 

número de veículos pesados de apoio à obra, solicitar o encerramento ao trânsito da 

Rua D. Sancho I e contratar um elemento da PSP para garantir a segurança da 

operação. 

Considerando que o n.º 1 do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a 

realização de obras nas vias públicas que possam afectar o trânsito normal só é 

permitida desde que autorizada pelas entidades competentes e que se entende por 

entidade gestora da via o Instituto de Estradas de Portugal ou a Câmara Municipal que 

detenha a respectiva jurisdição, de acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 6.º do 

Decreto-Lei n.º 44/2005. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior à intervenção da empresa, o Senhor Vice-Presidente da 

Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização das alterações 

ao trânsito, datado de 6 de Julho, a ser ratificado em reunião de Câmara, nos termos 

do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  ratificar 

o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal. 

Mais deliberou  ser dado conhecimento da deliberação às empresas 

concessionárias de serviços públicos, ao Coordenador da Emergência Médica, aos 

taxistas e à Policia de Segurança Pública. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

13.3. Alterações ao trânsito no Largo Cândido dos R eis. Ratificação do despacho 

(ENT.2010/11297) 

DLB N.º 1089/10  | Presente a carta da empresa CEDILE – CENTRO DE 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE LEIRIA, LDA, solicitando a alteração de trânsito no 

Largo Cândido dos Reis, provocada pelo estacionamento de pesado de mercadorias 
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para apoio à operação de troca de equipamento de TAC por equipamento de 

Tomografia Computorizada. 

Foi proposto conceder autorização às alterações ao trânsito, no dia 13 de Julho, 

entre as 17h00 e as 20h00, e no dia 14 de Julho, entre as 8h00 e as 12h00, 

acompanhadas das seguintes medidas: 

— O trânsito deve de ser cortado na Rua de Alcobaça entre o início da curva da 

Avenida dos Combatentes da Grande Guerra e a Rua Pinheiro Chagas; 

— a empresa deverá contratar o número de agentes considerados necessários pelo 

Comando da PSP para garantir a segurança da operação. 

Considerando que o n.º 1 do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a 

realização de obras nas vias públicas que possam afectar o trânsito normal só é 

permitida desde que autorizada pelas entidades competentes e que se entende por 

entidade gestora da via o Instituto de Estradas de Portugal ou a Câmara Municipal que 

detenha a respectiva jurisdição, de acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 6.º do 

Decreto-Lei n.º 44/2005. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior à intervenção da empresa, o Senhor Vice-Presidente da 

Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização das alterações 

ao trânsito, datado de 6 de Julho, a ser ratificado em reunião de Câmara, nos termos 

do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  ratificar 

o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal. 

Mais deliberou  ser dado conhecimento da deliberação às empresas 

concessionárias de serviços públicos, ao Coordenador da Emergência Médica, aos 

taxistas e à Policia de Segurança Pública. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

13.4. Plano de Sinalização Temporária. Ratificação do despacho (ENT.2010/12931) 

DLB N.º 1090/10  | Presente o pedido de aprovação do Projecto de Sinalização 

Temporária da SOMAGUE ENGENHARIA, SA, entidade responsável pela execução o 

Lanço IC36, na Freguesia de Pousos, para a construção das passagens superiores 

PS3 e PS4. Após reunião com representantes do empreiteiro, Município e Freguesia de 

Pousos, verificou-se que será imprescindível proceder a alterações ao trânsito em 

algumas vias municipais: Rua Virgílio Monteiro e Rua da Seixeirinha. A alternativa a 

estas vias passa pela utilização da Rua do Cemitério e do Caminho Municipal CM1240, 

vias essas que apresentam um perfil que permitirá a circulação nos dois sentidos.  

As alterações ao trânsito serão implementadas no início de Julho do corrente, 

terminando a Março de 2011. 
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A proposta foi objecto de informação favorável dos serviços, dado que se 

verifica o cumprimento do disposto nos Decretos Regulamentares n.º 22-A/98, de 1 de 

Outubro e n.º 41/2002, de 20 de Agosto, e de proposta de aprovação do Senhor 

Vereador António Martinho. 

Considerando que o n.º 1 do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a 

realização de obras nas vias públicas que possam afectar o trânsito normal só é 

permitida desde que autorizada pelas entidades competentes e que se entende por 

entidade gestora da via o Instituto de Estradas de Portugal ou a Câmara Municipal que 

detenha a respectiva jurisdição, de acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 6.º do 

Decreto-Lei n.º 44/2005. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior à implementação das alterações ao trânsito, o Senhor 

Presidente da Câmara, após analisar o assunto, concedeu o despacho de autorização 

da alteração ao trânsito datado de 2 de Julho, a ser ratificado em reunião de Câmara, 

nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

13.5. Planos de Sinalização Temporária. Ratificação  de despachos  

DLB N.º 1091/10  | Presente os pedidos de aprovação dos Projectos de Sinalização 

Temporária de várias entidades. 

Os projectos de sinalização temporária foram objecto de informações favoráveis 

dos serviços, dado que se verifica o cumprimento do disposto nos Decretos 

Regulamentares n.º 22-A/98, de 1 de Outubro e n.º 41/2002, de 20 de Agosto, e de 

proposta de aprovação do Senhor Vereador António Martinho. 

Entidade  Denominação 
/ Âmbito 

Registos 
Entrada 

Data de 
despacho 
do Sr. 
Vice-
Presidente 

Data / 
Horário 

Freguesias  Alterações ao 
Trânsito 

LOC – Litoral 
Oeste 
Construtores, 
ACE 

Subconcessão 
Litoral Oeste 
 
 
PST.11.S 

Entrada 
14102/2010 

6 Julho 7 e 8 de 
Julho de 
2010 

Leiria Rua Vale de 
Lobos 
 
(não há corte 
de trânsito) 

NOVOPCA Subconcessão 
Litoral 
(execução das 
Obras de Arte 
no IC2.A) 
 
 
PST.31.N 

Entrada 
14234/2010 

6 Julho 12 de 
Julho a 25 
de 
Setembro 
de 2010 

Marrazes Estrada da 
Estação - 
Sismarias 
 
(corte de 
trânsito com 
desvios 
alternativos) 

JJR e Filhos, 
S.A. 

PST referente 
à Empreitada 
de 

Entrada 
14368/2010 

6 de Julho 12 de 
Julho a 
Novembro 

Marrazes 
Amor 
Barosa 

EN349-1 
 
(não há corte 
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Substituição 
das Obras de 
Arte na 
EN349-1 

de 2010 de trânsito) 

No caso da intervenção da NOVOPCA, após visita ao local de técnico do 

Departamento de Obras Municipais com os técnicos do empreiteiro, verificou-se que 

será necessário proceder ao encerramento do trânsito de troço da Estrada da Estação 

entre a Rotunda da Almuinha Grande e a Rotunda do Bairro das Almuinhas, de modo a 

poderem ser executados todos os trabalhos com segurança e máxima rapidez. 

Neste sentido foi feita a análise dos desvios alternativos, verificando-se que o 

desvio mais favorável terá uma extensão aproximada de 3km, sendo utilizadas as vias 

municipais Rua Dr. Magalhães Pessoa, Estrada da Figueira da Foz (EM109), Estrada 

da Carreira de Tiro, Estrada da Estação (troço que não será interrompido), Rua D. 

Carlos I e EN109. 

Considerando que o n.º 1 do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a 

realização de obras nas vias públicas que possam afectar o trânsito normal só é 

permitida desde que autorizada pelas entidades competentes e que se entende por 

entidade gestora da via o Instituto de Estradas de Portugal ou a Câmara Municipal que 

detenha a respectiva jurisdição, de acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 6.º do 

Decreto-Lei n.º 44/2005. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar as propostas 

para a reunião de Câmara anterior à realização das iniciativas, o Senhor Vice-

Presidente da Câmara, após analisar os assuntos, concedeu os despachos de 

autorização das alterações ao trânsito supra mencionados, a serem ratificados em 

reunião de Câmara, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  ratificar 

os despachos do Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal. 

Mais deliberou  que, no caso das alterações ao trânsito na Estrada da Estação, 

deverá a NOVOPCA solicitar recurso e acompanhamento policial, nos primeiros dias do 

desvio, de forma a facultar o devido apoio e orientação das alterações ao trânsito aos 

utentes da via, minimizando os transtornos inerentes e reduzindo possíveis 

congestionamentos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

13.6. Rede de Equipamentos Culturais. Programação C ultural em Rede. Adenda 

ao Protocolo de Financiamento 

DLB N.º 1092/10  | Na sequência da aprovação da candidatura, pelo MaisCentro, em 

29/04/2009, no âmbito do projecto CULTREDE, presente à reunião de Câmara de 

02/12/2009 (DLB n.º 1878/09), foi recepcionado o respectivo Protocolo de 
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Financiamento (ANEXO J), em 29/06/2010 (ENT-2010/13996). O Município de Leiria 

procedeu às submissões individuais das candidaturas nos Programas Operacionais 

Regionais do Norte, de Lisboa e Alentejo, tendo os parceiros do Programa Operacional 

Regional do Centro submetido individualmente a sua respectiva candidatura. 

Considerando a alteração do Regulamento Específico “Rede de Equipamentos 

Culturais”, aprovada por Deliberação da Comissão Ministerial de Coordenação dos 

Programas Operacionais Regionais do Continente, em 20 de Abril de 2010, é presente 

a Adenda ao Protocolo de Financiamento, pela ENT-2010/13886, de 28/06/2010 (ANEXO 

L).  

A Câmara Municipal tomou conhecimento  da Adenda ao Protocolo de 

Financiamento, no âmbito do projecto CULTREDE. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

13.7. Rede de Equipamentos Culturais. Programação C ultural em Rede. Contrato 

de Financiamento 

DLB N.º 1093/10  | Tendo sido aprovada a candidatura, pelo MaisCentro, em 

29/04/2009, no âmbito do projecto CULTREDE, presente à reunião de Câmara de 

02/12/2009 (DLB n.º 1878/09), o Município de Leiria submeteu ao Programa 

Operacional Regional do Centro a sua candidatura, tendo por base os valores 

aprovados. 

Consequentemente, foi celebrado, em 23/06/2010, o Contrato de Financiamento 

(ANEXO M) entre o Município de Leiria e o Mais Centro, sendo que as despesas 

elegíveis, relativamente à submissão individual do Município de Leiria, cujo valor global 

é de €380.050,00, comparticipadas em 80%, ou seja, em €304.040,00. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento  da celebração, em 23/06/2010, do 

Contrato de Financiamento entre o Município de Leiria e o Mais Centro, no âmbito do 

projecto CULTREDE. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

13.8. Constituição de hipoteca sobre o direito de s uperfície constituído pelo 

Município de Leiria a favor da Cooperativa “Superco op – Cooperativa de 

Distribuição de Produtos Alimentares e de Solidarie dade Social, CRL” 

DLB N.º 1094/10  | Retirado. 

 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, o 

Senhor Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta 

(ANEXO N). 
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 Assuntos não incluídos na ordem do dia  

Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara 

deliberou por  unanimidade  analisar ainda o seguinte assunto: 

 

 

Ponto um 

Processo n.º T – 39/2010. Construção do Centro Cívi co e respectiva praça 

pública, Leiria 

DLB N.º 1095/10  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe 

acompanhado de uma informação do júri de procedimento, que a seguir se transcreve: 

“Verifica-se que, na sequência de comunicação (via email) do projectista datada de 

08/07/2010, as peças do projecto, patentes na plataforma electrónica, não estão 

actualizadas. 

O projectista procedeu agora ao envio de 2.ª via dos ficheiros do projecto em formato 

digital, devendo-se ter em conta o seguinte: 

a) Devem ser verificados os Mapa de Medições e Quantidades de Trabalhos únicos 

para toda a empreitada e da sua adequação às peças do projecto agora recebidas; 

b) Os Mapas de Medições e Quantidades de Trabalhos devem únicos e incluir todos 

os trabalhos das várias especialidades; 

c) Verificar se no CD enviado pelo projectista constam todos os elementos do 

procedimento, incluindo Estudo Geotécnico, Plano de Resíduos, entre outros 

necessários nos termos legais. 

Tendo em conta a rectificação dos elementos do procedimento, deverão: 

a) Ser aprovados os novos elementos; e 

Prorrogado o prazo para a apresentação das propostas nos termos legais (artigo 64.º 

do CCP), sendo aconselhável o prazo mínimo de 20 dias para apresentação de 

propostas em concurso públicos, caso as rectificações não incidam sobre elementos 

fundamentais.” 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e com base na informação prestada 

pelo júri de procedimento, deliberou por  unanimidade  aprovar os novos elementos de 

concurso e prorrogar o prazo para a entrega de propostas do concurso público para a 

empreitada acima referida, nos termos legais (artigo 64.º do CCP), pelo período de 20 

dias. 

Mais deliberou , que o prazo para a execução da obra, passe a ser de 195 dias. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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 Encerramento da reunião   

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente encerrada a 

reunião, eram dezassete horas mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a 

presente acta que eu, Sandra Almeida Reis, Assistente Técnica, mandei escrever e 

subscrevo. 

 
O Presidente da Câmara Municipal___________________ ____________________ 

A Secretária da reunião ___________________________ _____________________ 

 

�� 


