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Acta n.º 13/2008 
 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de Junho do ano de dois mil e oito, no Salão 

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

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

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

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

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

Santos, Dr. Raul Miguel Castro, Eng.º Carlos Manuel Lopes Ferreira Martins, Dr.ª 

Lucinda Gaspar Antunes Caleira e a Dona Célia Maria do Arneiro, em substituição do 

Dr. António Manuel de Faria Ferreira, por motivos devidamente justificados. 

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

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

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

processos, respectivamente, de obras particulares e de loteamentos. 

Esteve também presente o Eng.º Carlos Alberto Dias Marques, Director do 

Departamento de Obras Municipais, para prestação de outros esclarecimentos.  

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

Divisão Administrativa. 
 

 

 Abertura oficial da reunião  

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

com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um...........................................................................................................................6 

Análise dos seguintes processos de obras particulares ...................................................6 

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1175/94 – José Luís Piedade Repolho......6 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 66/02 – CAMPINOISE, Construção Civil e 

Obras Públicas, Lda..........................................................................................................7 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 503/03 – António Gameiro & Filhos, Lda...8 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1120/04 – COSTANEVES, Construções, 

Lda. 9 
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1.1.5. Processo de obras particulares n.º 999/07 – Ivone de Oliveira Mirão da Cruz10 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1066/07 – COBOPOL, Indústria de 

Compostos, SA ...............................................................................................................11 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1064/07 – Maria Silvina da Silva Pereira 

Resende 11 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 1142/07 – MENUEXPRESSO, Catering, Lda.

........................................................................................................................................12 

1.2. Análise dos seguintes processos pedidos de informação .......................................12 

1.2.1. Processo de pedido de informação n.º 38/07 - Espaço Infantil Anjinho Dourado.12 

1.2.2. Processo de pedido de informação n.º 53/07 - Associação de Solidariedade 

Académico de Leiria........................................................................................................14 

1.2.3. Processo de pedido de informação n.º 14/08 - Manuel Joaquim Moita Batista....15 

1.3. Análise dos seguintes processos de licenciamento de combustíveis......................15 

1.3.1. Processo de licenciamento de combustíveis n.º 1/03 - Repsol Gás Portugal, SA 15 

1.3.2.Processo de licenciamento de combustíveis n.º 11/07 - CORBÁRIO, Minerais 

Industriais, SA.................................................................................................................16 

1.3.3. Processo de licenciamento de combustíveis n.º 33/07 – SETE MIL E 

CINQUENTA, Sociedade Imobiliária, Lda.......................................................................17 

1.3.4. Processo de licenciamento de combustíveis n.º 8/06 - Repsol Butano Portugal, 

SA ...................................................................................................................................18 

1.4. Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços de fiscalização durante o mês 

de Maio ...........................................................................................................................18 

1.5. Análise dos seguintes processos de loteamento .....................................................19 

1.5.1. Processo de loteamento n.º 13/92 – GAMICENTRO, Construções de Leiria, Lda.

........................................................................................................................................19 

1.5.2. Processo de loteamento n.º 6/01 – António de Jesus Fonseca............................19 
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2.1. Processo n.º T – 112/2006. Reabilitação da Casa dos Pintores, Leiria. Informação 

de trabalhos a mais e a menos .......................................................................................20 

2.2. Cedência de terreno para futura implementação da via estruturante de ligação do 

IC2 à Rua Paulo VI. Rectificação de protocolo ...............................................................20 

2.3. Processo n.º T - 12/2003. Ampliação do Jardim-de-Infância do Telheiro. Edifício A e 

B e arranjos exteriores. Trabalhos a menos ...................................................................21 
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3.1. Análise do assunto relacionado com a Divisão Administrativa ................................21 
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3.2.3. Exercício do direito de preferência. Zona Industrial da Cova das Faias, Lote 32.23 

3.2.4. Resumos de tesouraria .........................................................................................23 

Ponto quatro....................................................................................................................24 
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Marrazes .........................................................................................................................47 
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*** 
A Câmara analisou ainda os seguintes assuntos não incluídos na ordem do dia: 
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Ponto dois .......................................................................................................................50 

Processo n.º T – 84/2002. Empreitada de execução da ponte sobre o rio Lena – Vale 

Gracioso e Casal Mil Homens. Estudo de revisão de preços definitiva. Rectificação ....51 

Ponto três………………………………………………………………………………………….. 

Processo n.º T - 113/2006. Reconstrução dos edifícios do ex-ral 4 na cerca do Castelo 

de Leiria para instalação do Museu de Imagem em Movimento – m|i|mo. Informação de 

trabalhos a mais e trabalhos a menos. ...........................................................................51 

 

 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro 
 
I – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro disse que fora aprovado um regulamento que 

determinava que, quando não houvesse disponibilidade do autocarro do Município, a 

Câmara participaria com 1/3 do valor de custo do aluguer do mesmo. Contudo, teve 

conhecimento que a Associação da Maceira não fora contemplada, ao que o Senhor 

Vereador Dr. Vítor Lourenço explicou que dissera aos representantes daquela 

Associação para enviarem uma carta, os quais, ao saberem que o autocarro não estava 

disponível, decidiram não remeter o pedido.  

 
II – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro mencionou o problema do Casal da Cortiça – 

que se resumia ao licenciamento que a Câmara não podia conceder por se inserir numa 

zona de construção – tendo questionado, de seguida, se estava contemplada esta 

situação na revisão do PDM. 

A Senhora Presidente respondeu que esta situação era muito antiga e que 

manifestou a sua convicção de que tal situação fora salvaguardada na revisão do PDM. 

 
Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira 
 

A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira perguntou quando os moradores da 

Avenida Marquês de Pombal teriam acesso aos cartões de residente. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho respondeu que os cartões para 

os residentes só seriam emitidos após a realização de trabalhos de infra-estrutura (cuja 

conclusão não se prevê para antes do fim do Verão) na zona actualmente condicionada. 

 
 
Intervenção do Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço 
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lectivo (por contraposição aos dados estimativos para o ano, a que se aludiu na última 

reunião) informou que o Município de Leiria paga a 284 alunos do ensino secundário 

para irem para escolas fora deste concelho, para cursos como Património, electricista, 

empregado de mesa, fotografia, informática entre outros, cursos esses inexistente no 

nosso Concelho. 

Em conclusão, o Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço realçou que a Câmara só 

autorizava os transportes para um concelho vizinho se assim tivesse menos despesa ou 

se não houvesse tais cursos em Leiria (maioria das situações). 

 

 

 Ordem do dia  

 

DLB N.º 0773/08 | Presentes as actas das reuniões de 1, 14 e 29 de Abril e 13 de Maio 

de 2008, cuja leitura foi dispensada por terem sido previamente distribuídas, tendo a 

Câmara deliberado por unanimidade aprovar as suas redacções finais. 
 

 

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

 
Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1175/94 – José Luís Piedade Repolho 
DLB N.º 0774/08 | De JOSÉ LUÍS PIEDADE REPOLHO, residente na Rua Carlos 

Eugénio, n.º 43, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização da alteração e ampliação de um edifício de habitação unifamiliar e telheiros, 

na Rua Carlos Eugénio, freguesia de Leiria. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/06/11, com o seguinte teor: 

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

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

que: 

1.º a parcela indicada no projecto apresentado interfere com o espaço cedido ao 

domínio público no âmbito do loteamento n.º 27/81; 

2.º não apresenta Certidão da Conservatória do Registo Predial do prédio em causa; 

3.º não prevê o cumprimento do disposto no artigo 1360.º do Código Civil, relativamente 

ao telheiro (estacionamento) e terraço (piso 1) junto aos limites da propriedade; 

4.º não apresenta a planta do piso do sótão; 
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5.º o termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura não faz referência 

ao cumprimento do disposto no Regulamento do Plano Director Municipal e 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas. 

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

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

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

177/01, de 4 de Junho.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/06/11 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 dar conhecimento ao requerente do parecer emitido pela EDP - 

Distribuição de Energia, SA (folha 179). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 66/02 – CAMPINOISE, Construção Civil e 
Obras Públicas, Lda. 
DLB N.º 0775/08 | De CAMPINOISE, CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, 

LDA, com sede social na Rua dos Campinos, n.º 49, freguesia de Caranguejeira, 

referente ao projecto de arquitectura para legalização da alteração e ampliação de um 

edifício misto (habitação, comércio e serviços), na Rua Capitão Mouzinho de 

Albuquerque e Rua Pêro Alvito, n.º 6, freguesia de Leiria. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/06/18, constante do 

respectivo processo (folha 1024), tendo em conta o parecer favorável emitido pela 

Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana e Instituto de Gestão do Património 

Arquitectónico – Instituto Público, face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

2.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pelo Governo Civil; 

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

3.1. projecto de arquitectura de acordo com a informação emitida pela Divisão de 

Habitação e Reabilitação Urbana, relativamente à reformulação dos acessos em 

rampa; 
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3.2. plano de acessibilidades nos termos do n.º 5 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 

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

mobilidade condicionada; 

3.3. projecto de segurança contra riscos de incêndios, conforme indicado no parecer 

emitido pela Autoridade Nacional de Protecção Civil; 

3.4. projectos de especialidades; 

4.º garantir em obra, o seguinte:  

4.1. cumprimento das normas técnicas previstas no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de 

Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

4.2. ventilação das instalações sanitárias interiores, de acordo com o artigo 87.º do 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

4.3. cumprimento do disposto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de 

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

incêndios; 

4.4. cumprimento do disposto no Código Civil, relativamente às propriedades 

confinantes; 

5.º as rampas de acesso às garagens não poderão interferir com o passeio exterior ao 

edifício; 

6.º previamente à emissão da autorização de utilização deverá prever a execução das 

infra-estruturas e arranjos exteriores, conforme indicado na deliberação de Câmara de 

2004/06/28. 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente do parecer emitido pela 

Autoridade de Saúde (folha 1000), pelo Governo Civil (folhas 995 e 996) e pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 993).  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 503/03 – António Gameiro & Filhos, Lda. 
DLB N.º 0776/08 | De ANTÓNIO GAMEIRO & FILHOS, LDA., com sede social em 

Murzeleira, Albergaria dos Doze, Pombal, referente ao projecto de arquitectura para 

alteração de um edifício habitacional, situado em Quinta da Matinha, freguesia de 

Marrazes. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/06/18, constante do 

respectivo processo (folha 657), 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: 

1.1. cumprir as condições anteriormente impostas; 

1.2. apresentar no prazo de 6 meses, o seguinte: 
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1.2.1. projectos de especialidades relativos às alterações propostas; 

1.2.2. projecto de arquitectura contemplando os muros propostos, devendo ser 

apresentados alçados e cortes dos mesmos; 

1.2.3. projecto de arquitectura rectificado, no que se refere: 

1.2.3.1. às marquises, devendo as mesmas manter-se de acordo com o 

anteriormente aprovado, e não devendo prever-se o fecho das mesmas com parede de 

alvenaria; 

1.2.3.2. à indicação do uso dos espaços na cave (blocos A e B) e no rés-do-chão 

(bloco A), dado que nas plantas agora apresentadas o mesmo não é indicado; 

1.2.3.3. ao número de estacionamentos previstos, devendo cumprir o disposto no 

Regulamento do Plano Director Municipal (1,5 lugares por fogo); 

1.2.3.4. à planta da cave, devendo garantir o cumprimento do disposto no artigo 

13.º do Decreto-Lei n.º 66/95 de 8 de Abril, no que se refere aos caminhos de 

evacuação, devendo manter-se o caminho de evacuação previsto no projecto 

anteriormente aprovado (mais se refere que as portas dos caminhos de evacuação 

deverão abrir no sentido da fuga); 

1.2.3.5. à alteração de cotas proposta, devendo apresentar peças desenhadas, 

nomeadamente relativas a alterações (vermelhos e amarelos) com indicação da mesma 

e ainda, apresentar planta de implantação relativa às alterações propostas (vermelhos e 

amarelos) ; 

1.2.4. estimativa orçamental rectificada, face ao acima indicado, nomeadamente no 

ponto anterior incluindo os muros; 

1.2.5. memória descritiva esclarecendo a totalidade das alterações propostas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1120/04 – COSTANEVES, Construções, 
Lda. 
DLB N.º 0777/08 | De COSTANEVES, Construções, Lda., com sede social na Rua do 

Pinhalzinho, Lote 3, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização da alteração e ampliação de um edifício de habitação unifamiliar e muros, 

em Espinheira, freguesia de Marrazes, numa zona definida no Regulamento do Plano 

Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/06/11, constante do 

respectivo processo (folha 477), 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 a: 

1.º apresentar, no prazo de 6 meses e previamente ao licenciamento, o seguinte: 
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1.1. elementos esclarecedores quanto ao cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 

163/06, de 8 de Agosto, uma vez que a alteração à casa de banho no piso do rés-

do-chão prejudica a eventual acessibilidade de pessoas com mobilidade 

condicionada; 

1.2. projectos de especialidades; 

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

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

incêndios junto à via; 

3.º previamente à emissão da autorização de utilização deverá executar as infra-

estruturas dos espaços a ceder ao domínio púbico, devendo os trabalhos ser 

acompanhados pelos Serviços de Fiscalização de Obras Municipais, conforme 

anteriormente indicado em deliberação de Câmara de 2005/04/18. 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente do parecer emitido pela EDP - 

Distribuição de Energia, SA (folha 472). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 999/07 – Ivone de Oliveira Mirão da Cruz 
DLB N.º 0778/08 | De IVONE DE OLIVEIRA MIRÃO DA CRUZ, residente na Rua do 

Lagar, n.º 2 - Andrinos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização da ampliação e alteração de um edifício de habitação unifamiliar, construção 

de anexos e uma piscina no local acima referido, numa zona definida no Plano Director 

Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/06/11, com o seguinte teor: 

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

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

que: 

1.º o projecto apresentado não cumpre com o disposto no artigo 47.º do Regulamento 

do Plano Director Municipal, referente ao índice de construção (máximo 0,5); 

2.º os elementos apresentados não permitem a correcta análise do pedido, 

relativamente a: 

2.1. afastamento mínimo (8,0m) ao eixo do arruamento, face ao disposto na alínea c) do 

artigo 26.º do Regulamento do Plano Director Municipal; 

2.2. questões de salubridade e iluminação dos compartimentos habitacionais da 

moradia, face às ampliações pretendidas (artigo 71.º do Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas); 

3.º o projecto não é esclarecedor quanto ao cumprimento do disposto no artigo 1360.º 

do Código Civil, nomeadamente no que se refere ao portão e escadas no lado Poente; 
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4.º não apresentou elementos gráficos de todas as construções existente no local, 

conforme solicitado no ofício n.º 15859, de 2007/12/18; 

5.º os números dos processos indicados pelo requerente referente ao licenciamento da 

moradia (processos n.º 2371/85 e n.º 2357/85), não correspondem com o local em 

causa. 

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

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

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

177/01, de 4 de Junho.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/06/11, e face ao 

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

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

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

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

indeferimento da pretensão. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1066/07 – COBOPOL, Indústria de 
Compostos, SA 
DLB N.º 0779/08 | Retirado 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1064/07 – Maria Silvina da Silva Pereira 
Resende 
DLB N.º 0780/08 | De MARIA SILVINA DA SILVA PEREIRA RESENDE, residente na 

Rua de Santo António, n.º 129, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura 

para legalização da alteração de uma moradia para edifício misto e construção de um 

anexo e muros, na Rua de Santo António, freguesia de Leiria, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Área Consolidada. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/06/11, constante do 

respectivo processo (folha 67), 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 6 meses e previamente ao licenciamento, os seguintes 

elementos: 
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1.1. elementos gráficos rectificativos por forma a prever o cumprimento do disposto no 

artigo 71.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativamente à 

dimensão do vão da sala; 

1.2. elementos esclarecedores quanto à localização do sistema de ventilação da casa 

de banho interior (artigo 87.º do RGEU); 

1.3. projectos de especialidades; 

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

pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (do qual deverá ser dado conhecimento 

à requerente / da folha 64). 

2.º cumprir com o indicado no parecer emitido pela Autoridade de Saúde (folha 65). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 1142/07 – MENUEXPRESSO, Catering, 
Lda. 
DLB N.º 0781/08 | De MENUEXPRESSO, Catering, Lda., com sede social na 

Urbanização Pimenteiras, Lote 4, Loja 360, Madeiras, freguesia de Marrazes, referente 

ao projecto de arquitectura para legalização de um estabelecimento de restauração e 

bebidas, inserido num bloco misto (Proc. n.º 730/94), situado Urbanização Pimenteiras - 

Madeiras, freguesia de Marrazes. 

O presente projecto foi anteriormente aprovado por deliberação de Câmara de 

2006/06/01, tendo o mesmo caducado uma vez que não foram apresentados os 

projectos de especialidades no prazo concedido. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/06/11, constante do 

respectivo processo (folha 322), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pelo Governo Civil, 

Autoridade Nacional de Protecção Civil e Autoridade de Saúde; 

2.º caso pretenda publicidade exterior deverá ser requerido o respectivo licenciamento 

junto do Sector de Licenciamentos Diversos. 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pelo 

Governo Civil (folhas 319 e 320), pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (folhas 

237 e 317) e pela Autoridade de Saúde (folhas 92 e 316). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2. Análise dos seguintes processos pedidos de informação  
1.2.1. Processo de pedido de informação n.º 38/07 - Espaço Infantil Anjinho 
Dourado 
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DLB N.º 0782/08 | De ESPAÇO INFANTIL ANJINHO DOURADO, com sede social na 

Rua Nossa Senhora das Dores, n.º 8 – R/C, esq.º, freguesia de Boa Vista, relativo ao 

pedido de informação prévia referente à alteração de uma moradia unifamiliar para 

creche, jardim-de-infância (educação pré-escolar) e actividades de tempos livres, na 

Rua da Restauração, n.º 3, freguesia de Leiria, localizando-se o prédio em causa em 

espaço definido no Plano Director Municipal como área consolidada, sendo o uso 

pretendido compatível com o mesmo. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/06/17, com o seguinte teor: 

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

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

que: 

1.º o projecto foi objecto de parecer por parte do Centro Distrital de Segurança Social, 

Direcção Regional de Educação do Centro e do Departamento de Planeamento e 

Urbanismo tendo estas entidades emitido o parecer desfavorável; 

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

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

condicionada; 

3.º não apresenta elementos de sobreposição (vermelhos e amarelos) relativamente às 

alterações e ampliações pretendidas, face ao indicado no Proc. n.º 278/90.  

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

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

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

177/01, de 4 de Junho.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/06/17, 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 que, caso o projecto venha a ser reformulado, o processo 

carecerá de novo parecer por parte do Departamento de Planeamento e Urbanismo. 

Deliberou ainda o seguinte: 

⎯ dar conhecimento ao requerente da informação do Departamento de 

Planeamento e Urbanismo (folha 41), do parecer emitido pela Direcção Regional 

de Educação do Centro (folha 40), pelo Centro Distrital de Segurança Social 

(folhas 25 a 28), pela Autoridade de Saúde (folha 43) e pela Autoridade Nacional 

de Protecção Civil (folha 42); 
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⎯ dar conhecimento do conteúdo da presente deliberação à proprietária da 

moradia (Maria Célia Seco Ramadas da Silva, residente na Rua Coronel 

Pinheiro Correia, n.º 5 - Leiria). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2.2. Processo de pedido de informação n.º 53/07 - Associação de Solidariedade 
Académico de Leiria 
DLB N.º 0783/08 | De ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE ACADÉMICO DE LEIRIA, 

com sede nas instalações do «Lápis Académico», Rua D. João Pereira Venâncio, 

freguesia de Leiria, referente ao pedido de informação previa para alteração de uma 

moradia para equipamento (lar de crianças e jovens), na Rua da Esperança - S. Romão, 

freguesia de Pousos, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal 

como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade sujeito a Plano de 

Pormenor. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/06/11, constante do 

respectivo processo (folha 134), deliberou por unanimidade viabilizar a pretensão nos 

termos do disposto no artigo 17.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, pelo período de um ano, 

condicionado ao seguinte: 

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

2.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pelo Instituto de Segurança 

Social, IP – Centro Distrital de Leiria; 

3.º cumprir com os restantes aspectos previstos na legislação em vigor, nomeadamente 

Regulamento do Plano Director Municipal e Regulamento Geral das Edificações 

Urbanas; 

4.º aquando da apresentação do pedido de Comunicação Prévia nos termos do 

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

n.º 60/2007, de 4 de Setembro, deverá apresentar projecto de segurança contra riscos 

de incêndios, de acordo com o parecer emitido pela Autoridade Nacional de Protecção 

Civil. 
Mais deliberou dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pela 

Autoridade de Saúde (folha 133), pelo Instituto de Segurança Social, pelo IP – Centro 

Distrital de Leiria (folhas 116 a 119) e pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 

111). 

Deliberou ainda dar conhecimento do conteúdo da deliberação à proprietária da 

moradia (Irmãos Brites, Lda. com sede em Souto de Cima, freguesia de Caranguejeira). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.2.3. Processo de pedido de informação n.º 14/08 - Manuel Joaquim Moita Batista 
DLB N.º 0784/08 | De MANUEL JOAQUIM MOITA BATISTA, residente na Rua de 

Tomar, n.º 90, Padrão, freguesia de Pousos, referente ao pedido de informação prévia 

para alteração de um estabelecimento comercial para salão de cabeleireiro e estética, 

com venda de produtos naturais, localizado na fracção «H» de um edifício sito no Lote 

63, em Quinta de Santo António, freguesia de Marrazes (loteamento n.º 31/80). 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/06/13, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo ao abrigo do disposto no artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 

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

4 de Setembro, verifica-se que: 

1.º o uso proposto (serviços) não é compatível com o uso previsto no processo de 

loteamento (comércio); 

1.1. a utilização deste fim deverá ser expressamente prevista no alvará de loteamento; 

2.º o projecto apresentado (elementos indicados como PIP_Projecto aprovado e PIP-

Projecto alterações - amarelos e encarnados), não corresponde com o projecto 

inicialmente aprovado em sede do processo n.º 15/88, nomeadamente no que refere à 

instalação sanitária; 

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

indeferimento do pedido.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/06/13, e face ao 

disposto no artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que 

lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, 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 dar conhecimento da presente deliberação ao proprietário da 

fracção, nos termos do n.º 4 do artigo 14.º do Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise dos seguintes processos de licenciamento de combustíveis 
1.3.1. Processo de licenciamento de combustíveis n.º 1/03 - Repsol Gás Portugal, 
SA 
DLB N.º 0785/08 | De REPSOL GÁS PORTUGAL, SA, com sede na Avenida José 

Malhoa, n.º 16 B – 4.º, Lisboa, referente ao pedido de licenciamento para instalação de 

um reservatório de armazenagem de GPL, em Cantinho, freguesia de Souto da 

Carpalhosa, e acompanhado de uma informação do Departamento de Operações 
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Urbanísticas (Sector de Apoio Técnico aos Licenciamentos Especiais), comunicando 

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

da notificação efectuada através do oficio n.º 16089, de 2007/12/21. 

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

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

lhe foi efectuada, e tendo em conta a informação do Departamento de Operações 

Urbanísticas de 2008/06/13 (Sector de Apoio Técnico aos Licenciamentos Especiais), 

constante do respectivo processo (folha 124), deliberou por unanimidade o seguinte: 

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

armazenagem de GPL, no local acima referido, ao abrigo do disposto no artigo 10.º do 

Regulamento do Plano Director Municipal de Leiria e no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 

124/06, de 28 de Junho. 

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

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

10 dias, proceder à retirada de todos os equipamentos respeitantes à instalação de 

armazenagem de GPL, e reposição do local em condições que garantam a segurança 

das pessoas e do ambiente, uma vez que o reservatório de combustível se encontra 

instalado. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.2.Processo de licenciamento de combustíveis n.º 11/07 - CORBÁRIO, Minerais 
Industriais, SA 
DLB N.º 0786/08 | De CORBÁRIO, Minerais Industriais, SA, com sede social na Rua do 

Monte, Barracão, freguesia de Colmeias, referente ao pedido de licenciamento para 

instalação de um posto de abastecimento de gasóleo, no local acima referido, e 

acompanhado de uma informação do Departamento de Operações Urbanísticas (Sector 

de Apoio Técnico aos Licenciamentos Especiais), comunicando que o requerente não 

se pronunciou em fase de audiência prévia, quanto ao conteúdo da notificação 

efectuada através do oficio n.º 9973, de 2007/08/07. 

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

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

lhe foi efectuada, e tendo em conta a informação do Departamento de Operações 

Urbanísticas de 2008/06/13 (Sector de Apoio Técnico aos Licenciamentos Especiais), 

constante do respectivo processo (folha 55), deliberou por unanimidade rejeitar o 

pedido de licenciamento para a instalação de um posto de abastecimento de gasóleo no 

local acima referido, ao abrigo do disposto no artigo 10.º do Regulamento do Plano 

Director Municipal de Leiria, e no n.º 3 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/06, de 28 de 

Junho. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
CMLeiria/ Acta n.º 13, de 2008.06.24 
Im-DA-15-09_A00 
 



919 (17) 
 
1.3.3. Processo de licenciamento de combustíveis n.º 33/07 – SETE MIL E 
CINQUENTA, Sociedade Imobiliária, Lda. 
DLB N.º 0787/08 | De SETE MIL E CINQUENTA, Sociedade Imobiliária, Lda., com sede 

social na Rua Principal n.º 345, na localidade de Caxieira, freguesia de Santa Eufémia, 

referente ao pedido de aprovação do projecto para instalação de um reservatório 

enterrado de GPL (2,5 m3) em Rua dos Mortórios, na localidade de Torres, freguesia de 

Santa Eufémia. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/06/13 (Sector de 

Apoio Técnico aos Licenciamentos Especiais), constante do respectivo processo (folhas 

72 e 73), e face ao disposto no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 267/02, de 26 de Novembro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 389/07, de 30 de Novembro e na Portaria n.º 

1188/03, de 10 de Outubro, alterada pela Portaria n.º 1515/07, de 30 de Novembro 

deliberou por unanimidade aprovar o projecto da instalação acima referida, 

condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de trinta dias, os seguintes elementos: 

1.1. as apólices dos seguros de responsabilidade civil do empreiteiro, no valor mínimo 

de €1.000.000,00, e do responsável técnico pela execução da instalação, no valor 

mínimo de €250.000,00, nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do artigo 13.º 

da Portaria n.º 1188/03, de 10 de Outubro, alterada pela Portaria n.º 1515/07, de 

30 de Novembro; 

1.2. declaração de adjudicação do empreiteiro e cópia do respectivo alvará de 

construção; 

1.3. termo de responsabilidade do director técnico da obra, acompanhado de 

documento comprovativo da sua inscrição na Direcção Geral de Geologia e 

Energia, ao abrigo do disposto no Decreto n.º 29034, de 1 de Outubro de 1938; 

2.º após a entrega dos elementos mencionados no ponto anterior, executar a obra no 

prazo de trinta dias, devendo a construção da instalação obedecer ao projecto aprovado 

e às normas legais e regulamentares em vigor; 

3.º concluídos os trabalhos de instalação, e dentro do prazo fixado para o efeito, 

requerer a vistoria final, de acordo com o previsto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 

267/02, de 26 de Novembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 389/07, de 30 

de Novembro devendo, juntamente com o requerimento de vistoria, apresentar cópia 

dos certificados de aprovação/conformidade dos equipamentos e relatório de inspecção 

do reservatório, emitidos por organismos legalmente aceites; 

4.º o projecto aprovado deverá permanecer na instalação para uma eventual consulta 

das entidades intervenientes no processo; 

Mais deliberou que seja remetido à requerente um exemplar autenticado do 

projecto aprovado bem como cópias dos pareceres emitidos pelas entidades 
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consultadas: Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 69) e Freguesia de Santa 

Eufémia (folha 71). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.4. Processo de licenciamento de combustíveis n.º 8/06 - Repsol Butano 
Portugal, SA 
DLB N.º 0788/08 | De REPSOL BUTANO PORTUGAL, SA, com sede na Avenida José 

Malhoa, n.º 16 B – 4.º, Lisboa, referente ao pedido de licenciamento para instalação de 

três reservatórios de armazenagem de GPL, na Rua do Pilado, n.º 51 - Coucinheira, 

freguesia de Amor, e acompanhado de uma informação do Departamento de 

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

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

ao conteúdo da notificação efectuada através do oficio n.º 922, de 2008/01/23. 

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

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

lhe foi efectuada, e tendo em conta a informação do Departamento de Operações 

Urbanísticas de 2008/06/13 (Sector de Apoio Técnico aos Licenciamentos Especiais), 

constante do respectivo processo (folha 44), deliberou por unanimidade o seguinte: 

1.º rejeitar o pedido de licenciamento para a instalação de três reservatórios de 

armazenagem de GPL, no local acima referido, ao abrigo do disposto nos artigos 10.º e 

12.º do Regulamento do Plano Director Municipal de Leiria, e nos artigos 15.º e 16.º do 

Decreto-Lei n.º 124/06, de 28 de Junho. 

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

Procedimento Administrativo, da intenção da Câmara em notificá-la para no prazo de 10 

dias, proceder à retirada de todos os equipamentos respeitantes à instalação de 

armazenagem de GPL, e reposição do local em condições que garantam a segurança 

das pessoas e do ambiente, uma vez que os reservatórios de combustível se encontram 

instalados. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4. Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços de fiscalização durante o 
mês de Maio 
DLB N.º 0789/08 | Presente o relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao 

serviço efectuado durante o mês de Maio de 2008. 
Secção de Fiscalização 

Actividades do Mês de Maio/2008 

Departamento de Operações Urbanísticas 

Queixas 57 
Processos Fiscalizados 313 
Mandados de Notificação 4 
Embargos 6 
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Autos de transgressão 
Obras sem licença 26 
Obras em desacordo com a licença 2 
Outras transgressões 7 

 

Serviço efectuado para o Departamento Jurídico 

Mandados de Notificação 3 
Processos de contra-ordenação 2 
Autos de Notícia 0 
Informações 0 

A Câmara tomou conhecimento. 
 

1.5. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.5.1. Processo de loteamento n.º 13/92 – GAMICENTRO, Construções de Leiria, 
Lda. 
DLB N.º 0790/08 | De GAMICENTRO, CONSTRUÇÕES DE LEIRIA, LDA. (E 

OUTROS), com sede na Rua Monsenhor Joaquim Carreira n.º 9, em Souto de Cima, 

freguesia de Caranguejeira, acompanhado de um requerimento a solicitar alteração da 

cota de soleira do lote 2A, referente ao loteamento situado em Vale da Cabrita, 

freguesia de Leiria. 

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

prestada pela Divisão de Loteamentos em 28/11/2007, constante do respectivo 

processo (folha 512), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por 
unanimidade aprovar a alteração requerida para o lote 2A. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.2. Processo de loteamento n.º 6/01 – António de Jesus Fonseca 
DLB N.º 0791/08 | De ANTÓNIO DE JESUS FONSECA, residente na Rua da Bela 

Vista, Lote 70, em Casal dos Matos, freguesia de Pousos, a solicitar a junção de uma 

adenda da técnica responsável pela obra, que consiste na substituição do material de 

pavimento da área que constitui a praça, integrada na zona verde e de equipamentos, 

de calçada grossa e gravilha para pavimento em pavio de duas cores e na alteração do 

mobiliário urbano (eliminação da totalidade das papeleiras previstas no projecto e não 

colocação de candeeiros na zona de estadia) referente ao loteamento situado em 

Gândara, freguesia de Maceira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com o despacho da 

Senhora Vereadora Isabel Gonçalves datado de 2008/06/05, constante do respectivo 

processo (folha 548), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por 
unanimidade aprovar as alterações, condicionadas à apresentação de uma planta com 
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a solução executada, do mapa de medições e orçamento rectificados, bem como do 

termo de responsabilidade do autor do projecto de loteamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 
2.1. Processo n.º T – 112/2006. Reabilitação da Casa dos Pintores, Leiria. 
Informação de trabalhos a mais e a menos 
DLB N.º 0792/08 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de uma informação do Departamento de Obras Municipais na qual refere 

a necessidade de execução de trabalhos a mais a preços acordados no valor de 

€10.567,82 + IVA e trabalhos a menos no valor de €5.385,77 + IVA. 

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

2175/08, de 2 de Junho. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar e 

autorizar a execução de trabalhos a mais a preços acordados no valor de €10.567,82 + 

IVA e trabalhos a menos no valor de €5.385,77 + IVA devendo dar-se conhecimento à 

empresa BETONIT – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2. Cedência de terreno para futura implementação da via estruturante de ligação 
do IC2 à Rua Paulo VI. Rectificação de protocolo 
DLB N.º 0793/08 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de uma informação do Departamento de Obras Municipais datada de 6 

de Junho de 2008, em aditamento à informação datada de 19 de Março de 2008, 

referente à rectificação de Protocolo a celebrar entre o Município de Leiria e a empresa 

C.P.S. Consultores de Informática, Lda., onde foi detectado um lapso na indicação da 

área a ceder, que é de 848,00m² e não 766,00m².  

Assim, na referida deliberação de 2008.05.27 aprovada em minuta, onde consta: 

«proposta de protocolos a realizar entre a Câmara Municipal de Leiria e os Senhores 

LUÍS GERMANO PEREIRA e C.P.S. CONSULTORES DE INFORMÁTICA, LDA., cujas 

cláusulas consistem na cedência de duas parcelas de terreno com as áreas 

respectivamente de 1.303,00m² e 766,00m².» Deverá constar: proposta de protocolos a 

realizar entre a Câmara Municipal de Leiria e os Senhores LUÍS GERMANO PEREIRA 

e C.P.S. CONSULTORES DE INFORMÁTICA, LDA., cujas cláusulas consistem na 

cedência de duas parcelas de terreno com as áreas respectivamente de 1.303,00m² e 

848,00m². 
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A Câmara tomou conhecimento e após análise do assunto, deliberou por 
unanimidade aprovar e autorizar a referida rectificação da área de terreno que deverá 

ser de 848,00m² e não 766,00m². 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.3. Processo n.º T - 12/2003. Ampliação do Jardim-de-Infância do Telheiro. 
Edifício A e B e arranjos exteriores. Trabalhos a menos 
DLB N.º 0794/08 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de uma informação do Departamento de Obras Municipais referente a 

trabalhos a menos no valor de 9.000,00+IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar os 

trabalhos a menos no valor de €9.000,00+IVA, devendo dar-se conhecimento à firma 

QUIMLENA – CONSTRUÇÕES, Lda.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 
3.1. Análise do assunto relacionado com a Divisão Administrativa 
3.1.1. Anulação de guia de receita 
DLB N.º 0795/08 | No âmbito do procedimento de cobrança da dívida em execução 

fiscal, referente à tarifa de conservação de saneamento do ano de 1996, em nome de 

João Manuel Faustino dos Reis, no valor de €12,53, foi emitida, em 2006/08/09, a guia 

de receita n.º 21958, correspondente à quantia exequenda, juros de mora e custas 

processuais, no valor total de €32,89. 

Entretanto, verificando-se que passaram mais de 10 anos desde o início do ano 

seguinte àquele em que ocorreu o facto tributário (1996), não havendo efeito interruptivo 

e sendo a prescrição conhecida oficiosamente, foi proposta a declaração de prescrição 

da dívida e, por despacho proferido em 2008/05/29, pela Senhora Presidente da 

Câmara, no uso de competências delegadas, a propósito da ENT. 2007/11114, a 

referida dívida foi declarada extinta por prescrição, ao abrigo das disposições 

conjugadas dos artigos 259.º e 34.º do Código do Processo Tributário e do artigo 297.º 

do Código Civil. 

Nestes termos, por inexistência da dívida a que respeita, propõe-se a anulação 

da guia de receita n.º 21958, emitida em 2006/08/09, em nome de João Manuel 

Faustino dos Reis, no valor de €32,89. 

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

guia de receita n.º 21958, emitida em 2006/08/09, em nome de João Manuel Faustino 

dos Reis, no valor de €32,89. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Financeira 
3.2.1. Pagamentos 
DLB N.º 0796/08 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

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

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 

Presidente, no período de 11 a 23 de Junho de 2008 correspondente às Ordens de 

Pagamento Gerais n.ºs: 4521, 4561, 4562, 4673, 4675, 4679, 4681, 4818, 4821, 4822, 

4902, 4904 a 4906, 4914, 4927, 4942 a 4955, 4957 a 4967, 4969 a 4973, 4975, 5081, 

5082, 5202, 5204 a 5206, 5228 a 5237, 5245, 5246, 5251, 5260 às Ordens de 

Pagamento de Tesouraria n.ºs: 324, 326 a 332, 335 a 381, às Ordens de Pagamento de 

Facturas n.ºs: 202, 207, 212, 765, 980, 1075, 1384, 1386 a 1388, 1564, 1816, 2042, 

2080, 2093, 2123, 2469, 2491, 2494, 2495, 2500, 2502 a 2505, 2577 a 2579, 2604, 

2608, 2633, 2647, 2755, 2782, 2787, 2803, 2828, 2842, 2844 a 2846, 2848 a 2851 a 

2856, 2923, 3087, 3092, 3106, 3111, 3128 a 3130, 3132 a 3141, 3144, 3151, 3160, 

3263, 3268, 3323, 3329, 3331, 3432, 3534, 3535, 3537, 3600, 3601, 3654, 3676 a 3681, 

3683, 3684, 3686, 3690, 3691, 3693, 3696, 3697, 3700, 3702, 3703, 3723, 3740, 3755, 

3785, 3823, 3825, 3837, 3922, 3925, 3965 a 3968, 3970, 3973, 3976, 3978 a 3984, 

3986 a 3989, 4046, 4059, 4062, 4065, 4066, 4068 a 4070, 4076 a 4078, 4096, 4121, 

4124 a 4128, 4130, 4229, 4309, 4325, 4344, 4355, 4358, 4359, 4363, 4378, 4398, 4442, 

4461, 4471, 4495, 4505, 4506, 4509, 4513 a 4518, 4528, 4530, 4540, 4543, 4547, 4552, 

4554, 4557 a 4560, 4579 a 4587, 4599, 4600, 4606 a 4610, 4615, 4616, 4621, 4622 a 

4624, 4626 a 4633, 4635, 4637, 4640, 4648, 4651, 4654, 4655, 4659, 4661, 4683, 4684, 

4686, 4691 a 4693, 4696, 4702, 4710, 4711, 4721, 4730, 4759, 4761, 4779, 4787, 4792, 

4794, 4795, 4800, 4803, 4833, 4876, 4878, 4880 a 4889, 4891, 4896, 4897, 4901, 4903, 

4907, 4910 a 4912, 4915 a 4926, 4928 a 4940, 4956, 4987, 4994, 5020, 5029 a 5033, 

5056, 5069, 5073 a 5080, 5083, 5084, 5086, 5087, 5102, 5104, 5121 a 5136, 5181, 

5182, 5183, 5199, 5221, 5224 a 5227, 5238 a 5241, 5244, 5267 a 5270 no valor total de 

€1.783.985,07. 

 
3.2.2. IX Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano  
DLB N.º 0797/08 | Presente a IX Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2008 que se consubstancia na 8.ª Alteração ao 

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

acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, 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, 
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de 11 de Janeiro, deliberou por maioria, com os votos de abstenção dos Senhores 

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

Arneiro, eleitos pelo Partido Socialista, autorizar a IX Modificação às Grandes Opções 

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

diminuições/anulações no montante de €43.000,00 cada, e a IX alteração ao Orçamento 

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

diminuições/anulações no montante de €65.500,00 cada, tal como proposto.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.2.3. Exercício do direito de preferência. Zona Industrial da Cova das Faias, Lote 
32  
DLB N.º 0798/08 | Na sequência da deliberação n.º 1304/07, de 30 de Outubro (acta n.º 

23), quanto ao pedido de exercício do direito de preferência na alienação do Lote 32 da 

ZICOFA, adjudicado à EIP – Equipamentos Industriais Poço, SA foi apresentada já, 

através dos registos ENT. 2007/27694 e ENT. 2008/5265, a minuta do contrato 

promessa de locação financeira imobiliária a celebrar entre a EIP e a Caixa Leasing e 

Factoring – Instituição Financeira de Crédito, SA. Do estudo efectuado à proposta de 

locação financeira verifica-se que da mesma constam os elementos essenciais para que 

a Câmara Municipal de Leiria delibere no sentido de renunciar ao exercício do direito de 

preferência, em concreto, o prazo de validade do contrato (180 meses) e o valor 

residual a pagar pela locatária para exercer a opção de compra sobre o bem 

(€300.000,00). 

A Câmara, depois de analisar o assunto e as informações jurídicas elaboradas 

para o efeito, deliberou por unanimidade renunciar ao exercício do direito de 

preferência, quer na transacção entre a EIP - Equipamentos Industriais Poço, SA e a 

sociedade de locação financeira, quer, posteriormente, na eventual transacção entre 

esta última e a EIP, pelo valor residual de €300.000,00 (trezentos mil euros), no final do 

contrato de locação financeira celebrado entre estes (180 meses após a sua outorga). 

Determinou ainda que o teor da presente deliberação seja incluído no clausulado do 

contrato de compra e venda a outorgar. 

Mais deliberou que seja dado conhecimento do teor desta deliberação à Junta 

de Freguesia de Marrazes, para que se pronuncie também. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 
3.2.4. Resumos de tesouraria 
DLB N.º 0799/08 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 23 de Junho de 

2008, apresentando um Total de Disponibilidades de €7.780.345,27 sendo de 

Operações Orçamentais €7.375.203,19 e de Operações de Tesouraria €405.142,08, 

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

A Câmara tomou conhecimento. 
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Ponto quatro 
 D e p a r t a m e n t o  J u r í d i c o  e  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s  

 

4.1. Análise do assunto relacionado com a Divisão Jurídica 
4.1.1. Processo disciplinar 
DLB N.º 0800/08 | Presente o processo mencionado em epígrafe, acompanhado do 

relatório da Instrutora 

A Câmara, depois de analisar o relatório da Instrutora do Processo Disciplinar 

mandado instaurar por despacho proferido pela Senhora Presidente da Câmara 

Municipal, em 12 de Maio de 2008, deliberou por maioria, com 8 votos a favor e 1 voto 

contra, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 90.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, por escrutínio secreto, remeter o presente processo disciplinar à Senhora 

Presidente, para que esta, nos termos do preceituado no n.º 4 do artigo 18.º do Decreto-

Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, que aprovou o Estatuto Disciplinar dos Funcionários e 

Agentes da Administração Central, Regional e Local, repreenda por escrito os 

funcionários Luís Miguel de Jesus Neves Trindade e Maria João Sousa Pereira. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
4.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão de Recursos 
Humanos 
4.2.1. Voto de pesar a: 
4.2.1.1. António de Jesus Nunes 
DLB N.º 0801/08 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido 

de ser concedido um voto de profundo pesar ao funcionário António de Jesus Nunes, 

Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais, do quadro de pessoal desta 

Câmara Municipal, pelo falecimento de sua mãe. 

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

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

 
4.2.1.2. Maria da Conceição da Silva  
DLB N.º 0802/08 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido 

de ser concedido um voto de profundo pesar à funcionária Maria da Conceição da Silva 

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

falecimento de sua sogra. 

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

manifestar um voto de profundo pesar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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4.2.1.3. Maria de Fátima Santos Abrantes Zeferino 
DLB N.º 0803/08 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido 

de ser concedido um voto de profundo pesar à funcionária Maria de Fátima Santos 

Abrantes Zeferino, Auxiliar de Acção Educativa, do quadro de pessoal desta Câmara, 

pelo falecimento do seu marido. 

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

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

 

Ponto cinco 
 Depar tamento  de  P laneamento  e  Urbanismo  

 

Alienação de imóvel abrangido pela Área Crítica de Recuperação e Reconversão 
Urbanística, sito na Travessa de Tomar n.º 8-A, em Leiria. Exercício de direito de 
preferência. Ratificação 
DLB N.º 0804/08 | Presente a informação da Divisão de Habitação e Reabilitação 

Urbana que se transcreve:  

«Trata-se da alienação de um edifício sito na Travessa de Tomar n.º 8-A em 

Leiria, pertencente a Raquel Sofia Marques Rodrigues, pelo valor de €62.000,00 

conforme requerimento entregue nesta Câmara Municipal. 

Face à situação actual, considera-se não haver interesse para o Município na 

aquisição do imóvel em causa». 

A Câmara, depois de analisar o assunto em epígrafe e concordando com o teor 

da informação prestada pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, em 

2008/05/30, deliberou por unanimidade ratificar o despacho da Senhora Presidente, 

datado de 2008/05/30 e não exercer o direito de preferência referente à aquisição em 

causa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

Ponto seis 
 Depar tamento  de  Desenvolvimento  Económico,  Espaços  Verdes  e  Ambiente   

 
6.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Promoção do 
Desenvolvimento 
6.1.1. Publicidade. Intenção de remoção 
DLB N.º 0805/08 | No seguimento de vários processos de licenciamento de publicidade, 

foram os locais de afixação visitados pelos Fiscais Municipais, tendo estes constatado 
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que a publicidade permanece afixada, sem o licenciamento prévio por este Município. 

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

nos termos do artigo 20.º, n.ºs 2, 3 e 4 do Regulamento Municipal de Publicidade, 

notificando os requerentes, nos termos e para os efeitos dos artigos 100.º e 101.º do 

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

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

(audiência de interessados), as seguintes entidades: 

Registo Entidade Tipo de Publicidade Localização da 
Publicidade 

Int.6889/08 
A . Braz Heleno, S. A .  Nove Placas Direccionais e 

uma Faixa 
Vários locais da zona 
Urbana da Cidade 

Nº3743/02 
Manuel Paulo Sousa 
Fernandes 

Um anúncio luminoso 
monoface; Um luminoso 
biface em Monoposte 

R. Dr. José Alves C. da 
Silva, nº 24 - Leiria 

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

manifestar a intenção de ordenar a remoção dos suportes publicitários supra 

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

Publicidade, uma vez que os suportes publicitários afixados não se encontram 

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

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

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

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

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

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

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

 

6.1.2. Publicidade. Anulação de guias de recebimento 
DLB N.º 0806/08 | Tendo sido feitos vários pedidos para licenciamento de publicidade e 

emitidas as respectivas guias de recebimento, as quais não foram recebidas, pelos 

motivos a seguir indicados, propõe-se a sua anulação conforme mapa infra: 

Proc. 
Ent.  Entidades Guias de 

Recebimento 
Montante 
(€) Motivos de Anulação 

Ent. 
26409/07 

Azoiplas – Soc. 
Industrial 
Plásticos, Lda 

31059/07 89,48 A publicidade foi retirada 

Ent.3732
3/03  

Maria Ofélia 
Nogueira Melo 
Mendes 

31929/05 396,52 Por ter sido recebida pela guia de 
recebimento n.º 8652/08, de 
01/04/2008 

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

documentos de recebimento mencionados no mapa supra, conforme motivos 

invocados. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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6.1.3. Resíduos sólidos urbanos. Anulação de guia de recebimento (Ent.30383/06)  
DLB N.º 0807/08 | O HOSPITAL SANTO ANDRÉ, SA, é cliente deste Município no que 

se refere à tarifa dos resíduos sólidos urbanos – produtores especiais, pelo que foi 

emitida a guia de recebimento n.º 3107/05, de 3 de Fevereiro. Entretanto, pelo Hospital 

foi solicitado, através da ENT 9093/08, de 16 de Abril, emissão de nova guia com data 

de 2008, visto que a guia de recebimento n.º 3107/05, 3 de Fevereiro, foi extraviada. 

Assim, propõe-se a anulação da guia de recebimento n.º 3107/05, de 3 de 

Fevereiro, por ter sido extraviada e recebida pela guia de recebimento n.º 9631/08, em 

16 de Junho. 

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

guia de recebimento n.º 3107/05, de 3 de Fevereiro, no montante total de €744,48, pelo 

motivo exposto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.1.4. Licença especial de ruído (Ent.12662/08) 
DLB N.º 0808/08 | Presente o requerimento de CARLOS MANUEL QUINTA MATOS, 

residente na Estrada Real D. Maria, n.º 59, Pedreiras, a solicitar licença especial de 

ruído, para o lançamento de fogo de artifício na festa de casamento, a ter lugar no dia 

2008/07/19, na Quinta de Santo António do Freixo, Cortes, deste concelho, no horário 

compreendido entre as 21h 00min e as 24h 00min. 

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

pedido, mediante a emissão de licença especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.5. Licença especial de ruído (Ent.13581/08) 
DLB N.º 0809/08 | Presente o requerimento de MARCO PAULO FERREIRA COSTA, 

representante da empresa Henrique Costa & Filhos, com sede na Rua da Aboleira, n.º 

24, Caranguejeira, deste concelho, a solicitar licença especial de ruído, para o 

lançamento de fogo de artifício na festa de casamento, a ter lugar no dia 2008/08/09, na 

Quinta de Santo António do Freixo, Cortes, deste concelho, no horário compreendido 

entre as 21h 00min e as 24h 00min. 

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

pedido, mediante a emissão de licença especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.1.6. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.12000/08) 
DLB N.º 0810/08 | Presente o requerimento do GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO 

TELHEIRENSE, com sede na Rua do Barreiro, Telheiro, freguesia de Maceira, a 

solicitar licença especial de ruído, para a apresentação da PISA I Espectáculo Dança, 

no dia 2008/06/07, a ter lugar na morada supra, no horário compreendido entre as 20h 
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00min e as 03h00min, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 

2008/06/06, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2008/06/06, da Senhora Presidente a deferir o pedido para o dia 

2008/06/07, mediante emissão da licença especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.7. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.12659/08) 
DLB N.º 0811/08 | Presente o requerimento da ASO – ARMANDO SOUSA OLIVEIRA, 

LDA., com sede na Rua D. Gonçalo Mendes da Maia, n.º 40, freguesia de Nogueira, 

concelho da Maia, a solicitar licença especial de ruído, para a realização de obras de 

reconstrução e remodelação de loja sita na Rua D. José Alves Correia Silva, 46, Cruz 

d`Areia, Leiria, entre os dias 2008/06/02 e 2008/06/30, no horário compreendido entre 

as 08h00min e as 20h00min, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da 

Câmara de 2008/06/09, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2008/06/09 da Senhora Presidente a deferir o pedido para a realização 

das referidas obras, entre os dias 2008/06/02 e 2008/06/30, mediante emissão da 

licença especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.1.8. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.12663/08) 
DLB N.º 0812/08 | Presente o requerimento do CARLOS MANUEL QUINTA MATOS, 

residente na Estrada Real D. Maria, n.º 59, Pedreiras, a solicitar licença especial de 

ruído, para o lançamento de fogo de artifício na festa de casamento, a ter lugar no dia 

2008/06/21, na Quinta de Santo António do Freixo, Cortes, deste concelho, no horário 

compreendido entre as 21h 00min e as 24h 00min, do qual consta o despacho da 

Senhora Presidente da Câmara de 2008/06/06, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2008/06/06 da Senhora Presidente a deferir o pedido para o dia 

2008/06/21, mediante emissão da licença especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.1.9. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.13098/08) 
DLB N.º 0813/08 | Presente o requerimento do ANTÓNIO FRANCISCO FEBRA, 

residente na Rua da Arroteia, Telheiro, freguesia de Maceira, deste Concelho, na 

qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de Maceira, a solicitar licença especial 

de ruído, para a apresentação do XVII – Aniversário da Vila, a ter lugar na Rua de 

Leiria, 60, Maceira, a realizar entre os dias 2008/06/20 e 2008/06/22, no horário 
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compreendido entre as 20h 00min e as 03h 00min, do qual consta o despacho da 

Senhora Presidente da Câmara de 2008/06/12, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2008/06/12 da Senhora Presidente a deferir o pedido para os dias 

2008/06/20 a 2008/06/22, mediante emissão da licença especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.10. Feira anual de Leiria – Tradicional Feira de Maio. Anulação de guia de 
recebimento (Int.6614/08) 
DLB N.º 0814/08 | Presente a informação da COMISSÃO DA FEIRA ANUAL a informar, 

que Md. Hannan Shikder, residente na Rua do Benformoso, n.º 110, 3.º andar, Martim 

Moniz, Lisboa, concorrente que não lhe foi atribuído lugar no recinto da referida Feira, e 

portanto não estava obrigado a qualquer pagamento.  

Mas, por lapso foi emitida a guia de recebimento n.º 12752, de 2008/05/13, no 

valor de €726,00, a qual foi paga pelo cheque n.º 9124319260, do Millennium BCP, 

tendo o mesmo sido devolvido por falta de provisão. As despesas de devolução do 

referido cheque serão assumidas pelo Município. 

Face ao exposto, propõe-se que esta situação seja regularizada emitindo para o 

efeito a restituição do referido cheque e anular a guia de receita n.º 12752, de 

2008/05/13. 

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

regularizar a guia de receita n.º 12752, de 2008/05/13, no valor de €726,00, pelos 

motivos expostos, através da emissão do estorno a documentos de receita n.º 1/08, de 

13 de Junho. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.2 Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão de Ambiente e 
Serviços Urbanos 
6.2.1. Festa do Cão 
DLB N.º 0815/08 | À semelhança de anos anteriores várias empresas colaboraram na 

Festa do Cão com ofertas que foram distribuídas pelos participantes do evento, bem 

como pela Associação Zoófila «Fieis Amigos de Leiria», tal como consta na tabela 

seguinte: 

Empresa/Entidade Oferta 

Sorgal 
Estrada Nacional 109 
Lugar da Pardala3880-728 Ovar 
 
NIC 502 117 940 

8 sacos de ração para cães (Ref 2000SIR04) 
8 sacos de ração para cães (Ref 2002SIR04) 
8 sacos de ração para cães (Ref 2004SIR04) 
8 sacos de ração para cães (Ref 2030SIR03) 
8 sacos de ração para cães (Ref 2020SIR20) 
 
Valor total da oferta: €222,40 

Mars Portugal INC 
Tagus Space, 
Rua Rui Teles Palhina, 6º Piso 2 

Material Missão Adopção  
• 2 poster A3  
• 100 pulseiras  
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Leião 
2740-278 Porto Salvo 
 
NIC 502 561 980 

• 50 T-Shirts  
• 200 folhetos  
• 1 Stand-Up Grande 

2.Material Pedigree  
• 1 lona Somos pelos Cães  
• 100 sacos de plástico  
• 200 folhetos genéricos Pedigree  
• 200 folhetos BBN  
• 50 T-Shirts Somos pelos cães 

Alimentação:  
• 2 caixas Pedigree Melhor por Natureza  
• 1 caixa Pedigree Junior  
• 3 caixa Pedigree Raças Pequenas  
• 3 caixas Pedigree Adulto  
• 1 caixa  de 10 Pedigree Snacks Rask  
• 1 caixa 20 Pedigree Snacks  Rodeo  
• 1 caixa Pedigree Snacks 10 Dentastix  
• 1 caixa Pedigree Snacks 12 Jumbone  
• 1 caixa Pedigree Snacks 30 Schmackos  

Total Kgs Ração - 94kgs  
Total de Snacks em unidades - 82 embalagens 
 
Total das ofertas: €123,73 

Husse Portugal 
Rua Viana da Mota Lote 3A 
2410-241 Leiria 

Amostras de ração para cães 
Sem valor comercial 

Propet – Comércio de animais e plantas, 
L.da 
Rua da Argila 
553/573 
4445-251 Alfena 
 
NIC 503 330 329 

5 luvas MS duck 
17 boomer osso com picos 
10 bolsa trek-n-trat para biscoitos 
 
Total das ofertas: €129,35 

Merial 
Av. Maria Lamas, Lt. 19 - BL. A - Piso 2 - 
Serra das Minas 
2635-432 RIO DE MOURO 

Folhetos e lenços para cães sem valor comercial 

Editorial Grupo V  
Avenida Infante D. Henrique 306 
1900 Lisboa 

4400 Revistas Cães e Companhia 
Não foi referido o valor comercial das ofertas 

Zooliz 
Centro Comercial Liz Loja 14 
Rua Wenceslau de Morais 
2400 Leiria 

Amostras de ração para cães 
Sem valor comercial 

Royal Canin 
Rua Poeta Bocage n.º 2 2º G 
1600-581 Lisboa 

Amostras de ração para cães 
Sem valor comercial 

Anivite  
Estrada Nacional 10 – km128 
Apartado 20 
2616-965 Alverca do Ribatejo 
 
NIC 500021759 

21 kg de Bribon lunch 
20kg de Bribon Júnior 
 24 embalagens de bribron snack dog biscuit 800gr 
12 embalagens de bribon snack bonibix de 650gr 
5 latas de bribron 1.2 kg de carne de vaca 
5 latas de bribron lata 1.2 kg borrego + vegetal 
5 bribron pato+ vegetais e 600gr 
12 ossos nº 2 c/no 20 cm 
 
Valor total da oferta: €214,05 

Supermercados Ulmar 
Rua do Canhestro 
Pousos 
2400 Leiria 
 
NIC 500 179 803 

 
300 unidades de Alim cão paté bovino Elos 400gr 
 
 Valor total da oferta €171,00 
 
 

Rações Veríssimo 
IC2 – Boa Vista 
2420-399 Leiria 

48 kg de ração para cães no valor de €37,05 
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NIC 500 619 328 
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de 
Leiria  
Avenida 22 de Maio – Arrabalde da 
Ponte  
2400 Leiria 

Cedência do Estacionamento no dia 17 de Maio. 

Policia de Segurança Pública de Leiria Cedência de grades no dia 17 de Maio. 

 

Propõe-se a possibilidade de um voto de agradecimento às empresas/entidades 

apoiantes, bem como às equipas cinotécnicas participantes. 

Entidade 
Equipa Cinotécnica da PSP 
Equipa Cinotécnica da Escolas de Tropas Pára-Quedistas de Tancos – Secção de Cães de Guerra 

Solicita-se igualmente, ao abrigo da Lei do Mecenato, a emissão de uma 

declaração de patrocínio às entidades anteriormente referidas. 

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

conferida pela alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade concordar com a proposta acima mencionada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.2.2. Comemorações do Dia Mundial do Ambiente (5 de Junho) 
DLB N.º 0816/08 | No âmbito das Comemorações do Dia Mundial do Ambiente, a 

Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos dinamizou, em parceria com a SIMLIS, com o 

Grupo GPS e com SAMP a «Marcha pelo Ambiente com Todos os Sentidos», na qual 

participaram cerca de 230 participantes, todos vestidos com indumentárias feitas com 

resíduos e material sem qualquer valor. 

A marcha teve o seguinte percurso: estacionamento do Estádio Municipal Dr. 

Magalhães Pessoa, Avenida Cidade do Maringá, Rua Mouzinho de Albuquerque, Largo 

5 de Outubro, Rua Tenente Valadim (passando pela cota superior, em frente ao antigo 

liceu) e término no Centro de Interpretação Ambiental. 

Pelas 14h00min iniciaram-se uma série de actividades, no Jardim de Santo 

Agostinho, nas quais participaram 303 alunos dos seguintes estabelecimentos de 

ensino: Jardim-Escola João de Deus, 1.º CEB de Várzeas, Oásis, Colégio Nossa 

Senhora de Fátima, Colégio Dr Luis Pereira da Costa. 

Actividades dinamizadas: 

⎯ Visionamento de um filme de animação, das Águas do Mondego; 

⎯ Jogo da reciclagem e ateliers de carteirinhas, da responsabilidade da Valorlis; 

⎯ Jogo da Água, da responsabilidade da SIMLIS; 

⎯ Mostra de protótipos de utilização de energia solar, da responsabilidade da 

Enerdura; 
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⎯ Mostra de fornos solares (onde foram cozinhadas pizzas e maças assadas), da 

responsabilidade do Departamento de Engenharia do Ambiente da Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria; 

⎯ Escola de trânsito, dinamizada pela PSP; 

⎯ Atelier do brinquedo em madeira, dinamizado pelos Malmequeres; 

Inserido nestas comemorações, os Bombeiros Municipais de Leiria, dinamizaram 

no seu Quartel, para além de uma visita guiada às instalações, três pólos de animação: 

1 – Núcleo pré-hospitalar 

2 – Combate a incêndios 

3 – Busca e salvamento com a colaboração da Unidade Canina de Salvamento de 

Leiria. 

Igualmente da responsabilidade dos Bombeiros Municipais de Leiria os 

participantes puderam realizar uma prova de orientação, com dois percursos pré-

definidos consoante as idades, no Jardim de Santo Agostinho e no Quartel dos 

bombeiros Municipais. 

No final das actividades foi servido um lanche a todos os participantes.  

Pelas 21h00min realizou-se no Centro de Interpretação Ambiental, organizado 

pela Oikos – Associação de Defesa do Ambiente e do Património um colóquio 

denominado «O Polis, e Leiria para além do Polis» que contou com cerca de 50 

participantes e teve como oradores o Sr. Arquitecto José Charters Monteiro, a Sr.ª 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria Dr.ª Isabel Damasceno e o Presidente da 

Oikos Dr Nuno Carvalho, sendo moderados a Dr.ª Cristina Saraiva. 

Leonor Cicio, aluna de Arquitectura do Instituto Superior Técnico, apresentou o 

poster «Polis Leiria – Ponte entre as margens», da autoria de Leonor Cício, Sara Santos 

e Teresa Martins Saraiva. 

Propõe-se um voto de agradecimento às entidades/empresas colaboradoras nas 

iniciativas supra referidas, nomeadamente: SIMLIS, Grupo GPS, SAMP, Valorlis, 

Malmequeres, Enerdura, Policia de Segurança Pública, Escola Superior de Tecnologia 

e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, Águas do Mondego, Bombeiros Municipais 

de Leiria, Oikos – Associação de Defesa do Ambiente e do Património da Região de 

Leiria, Hipermercados Continente e McDonald’s, bem como aos estabelecimentos de 

ensino referidos anteriormente. 

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

manifestar um voto de agradecimento às entidades/empresas colaboradoras nas 

iniciativas supra referidas, nomeadamente: SIMLIS, Grupo GPS, SAMP, Valorlis, 

Malmequeres, Enerdura, Policia de Segurança Pública, Escola Superior de Tecnologia 

e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, Águas do Mondego, Bombeiros Municipais 

de Leiria, Oikos – Associação de Defesa do Ambiente e do Património da Região de 
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Leiria, Hipermercados Continente e McDonald’s, bem como aos estabelecimentos de 

ensino referidos anteriormente. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
 Divisão de Acção Educat iva Municipal  

 
7.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão da Acção 
Educativa Municipal 
7.1.1. AEC – Actividades Extra-Curriculares 
DLB N.º 0817/08 | O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço informou que se estavam a 

ultimar as diligências com todos os agrupamentos para se reunirem as condições para 

prosseguir com o programa das Actividades Extra-Curriculares para o próximo ano 

lectivo. 

Em finais de Abril, o Município de Leiria avisou a Direcção Regional da 

Educação que não tinha condições para continuar com o programa da AEC no 

Concelho de Leiria para o próximo ano lectivo, nas condições então vigentes. 

O Senhor Vereador esclareceu que a Câmara era responsável apenas pela 

organização da contratação dos recursos humanos para o funcionamento das AEC, 

tendo os agrupamentos a responsabilidade de acompanhar, avaliar o processo e 

organizar os horários. 

No concelho de Leiria – que não é caso único na Região Centro – com as AEC a 

funcionar das 15 horas e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos, em simultâneo, com as 

294 turmas do 1.º ciclo existentes no nosso Concelho, tivemos um annus horribilis. 

Existiram alunos que, no ano inteiro, não conseguiram ter todas as actividades previstas 

com monitores contratados, por diversas razões, nomeadamente, a dispersão das 

escolas, o número elevado de turmas, as distâncias e a inflexibilidade dos horários por 

parte da organização escolar. 

Após a reunião de avaliação com todos os agrupamentos, concordou-se em 

reduzir os professores na ordem dos 30% e haver maior flexibilidade de horários para 

permitir ter menos professores contratados e ter alguma regularidade de trabalho. 

Pediu-se ainda a todos os agrupamentos que fizessem uma flexibilização de horários, 

incluindo obrigatoriamente uma tarde para estudo acompanhado, o que permitiria 

também um melhor acompanhamento pedagógico. 

Na sequência de um trabalho muito intenso, sobretudo com os agrupamentos 

mais complexos, as coisas já estavam acertadas para o próximo ano lectivo, existindo 

apenas algumas arrestas para limar.  
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O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço mencionou ter havido um desgaste 

terrível do pessoal do Município, dos agrupamentos e das entidades que prestam os 

serviços em virtude de o programa a funcionar duas horas por dia, sem condições para 

tal. Por fim, disse que esperava trazer, para a próxima reunião, a decisão de continuar 

com as AEC, tendo dito que internamente a autarquia está preparada para arrancar. 

Porém, se os agrupamentos não assinarem os protocolos com as regras que acima se 

indicaram, o Senhor Vereador frisou que o Município não continuará a fazer as AEC. 

 A Câmara tomou conhecimento. 

 
7.1.2. Carta Educativa. Monitorização 
DLB N.º 0818/08 | Presente a proposta do Senhor Vereador da Educação, Dr. Vítor 

Lourenço, que é do seguinte teor:  

«Considerando a Carta Educativa como um instrumento de planeamento 

inacabado, ou seja, em constante necessidade de adequação à realidade sócio-

educativa;  

Considerando a necessidade de adequar a Carta Educativa face aos normativos 

recentes do Ministério da Educação, relativamente ao programe “Centros Escolares”;  

Considerando que o Conselho Municipal aprovou por unanimidade as seguintes 

alterações:  

Território Educativo da Carreira  

Aprovado na Carta Educativa - 2007  

FREGUESIA  EQUIPAMENTO  DESCRIÇÃO  

Carvide  EB1 Carvide  

(Centro Educativo) 

Construção de salas para 8 turmas EB1.  

Alteração proposta e aprovada na reunião de Conselho Municipal de Educação, 

em 20 de Junho 2008.  

FREGUESIA  EQUIPAMENTO  DESCRIÇÃO  OBSERVAÇÕES  

Carvide  EB1 Carvide  
(Centro 
Educativo)  

Construção de 7 salas 
de aula para o 1.º Ciclo 
E. E. e 2 salas de 
actividades para o Pré-
escolar.  
Proposta que resultou 
de uma nova análise 
estatística 
relativamente à 
população escolar e 
das reuniões de 
articulação com a 
DREC.  

Construção de um Centro Escolar, dentro 
dos actuais normativos, cujo principio é o 
da concentração educativa, o que poderá 
originar a suspensão do JI de Outeiro da 
Fonte e concentração da oferta educativa 
num único espaço pensado de raiz para 
todas as valências inerentes ao conceito 

de escola a tempo inteiro.  

Território Educativo de Marrazes  

Aprovado na Carta Educativa - 2007  

FREGUESIA  EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO  

Marrazes  JI Marrazes  Construção de salas para 6 turmas JI.  
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Alteração proposta e aprovada na reunião de Conselho Municipal de Educação, em 20 

de Junho 2008  

FREGUESIA  EQUIPAMENTO  DESCRIÇÃO  OBSERVAÇÕES  

Marrazes  JI Marrazes  Construção de salas para 6 

turmas JI.  

Possibilidade de construção de 

espaço necessário para a 

educação especial, que como 

sabemos funciona um pouco 

por todo o concelho em 

espaços improvisados.  

O projecto para o JI de Marrazes 

contempla um primeiro piso que 

ficará de nível térreo na ligação 

com o bloco de 10 salas para o 1.º 

ciclo e consequente ligação com a 

EB 2, 3.  

Aprovado na Carta Educativa - 2007  

FREGUESIA  EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO  

Arrabal  EB1 Arrabal  Construção de 1 sala EB1.  

Construção de Sala Polivalente.  

Alteração proposta e aprovada na reunião de Conselho Municipal de Educação, em 20 

de Junho 2008  

FREGUESIA  EQUIPAMENTO  DESCRIÇÃO  OBSERVAÇÕES  

Arrabal  EB1 Arrabal  Construção de 1 sala 

EB1.  

Construção de Sala 

Polivalente.  

Eventual suspensão da EB1 da Martinela, o 

que originará a concentração educativa.  

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

da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e do n.º 2 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, e do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 7/03, de 15 de Janeiro, emitido em 20 do 

corrente mês (conforme fotocópia da acta que se anexa e cujo ponto 2 se dá aqui por 

inteiramente reproduzido), deliberou por unanimidade aprovar as alterações da Carta 

Educativa do Concelho de Leiria e submetê-la à Aprovação da Assembleia Municipal.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

 

Ponto oito 
 Departamento de Cultura,  Desporto e Juventude 

 
8.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Área da Cultura 
8.1.1. Apoio à Associação Folclórica da Região de Leiria e Alta Estremadura 
DLB N.º 0819/08 | Presente uma carta da Associação Folclórica da Região de Leiria e 

Alta Estremadura, com a ENT. 7321/2008, em que esta solicita um apoio financeiro 

extraordinário para a organização do Desfile Etnográfico, realizado no passado dia 18 

de Maio. 
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Esta Associação, para além de ser um importante elo de ligação entre a 

Autarquia e os Ranchos do Concelho, de prestar um valoroso e imprescindível 

acompanhamento técnico aos Ranchos, tem, sempre que solicitado, colaborado com o 

Município na realização de diversas animações. Assim, reconhecendo que a realização 

do evento em causa acarreta sempre algumas despesas, propõe-se que lhe seja 

atribuído um apoio no valor de €500,00 (quinhentos euros), utilizando para isso a verba 

prevista no Plano para 2005, na Rubrica 12/040701 – 0299 – 332 (Apoio a organismos 

promotores de cultura – Outros Apoios). O valor implicado nesta despesa foi objecto da 

proposta de cabimento n.º 2166/08, 12 de Junho. 

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

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

atribuir à Associação Folclórica da Região de Leiria e Alta Estremadura, um apoio no 

valor de €500,00, para ajudar a custear as despesas com a organização do Desfile 

Etnográfico do passado dia 18 de Maio. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.2. Apoio ao Grupo Coral do Ateneu Desportivo de Leiria. Transportes 
DLB N.º 0820/08 | Presente uma carta do Grupo Coral do Ateneu Desportivo de Leiria, 

com a ENT 10117/2008, em que este solicita um apoio financeiro para pagamento do 

aluguer de um autocarro, a fim de se deslocar a Verpillier (França), entre os dias 9 e 14 

de Setembro p.f. , para participar em vários concertos organizados pelo Coral La Coda 

de Verpillier. 

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância destas 

deslocações para a divulgação da região e do país, propõe-se que seja atribuído ao 

Grupo Coral do Ateneu Desportivo de Leiria, um apoio no valor de €1.700,00 (mil e 

setecentos euros) que corresponde a cerca de 1/3 (um terço) do custo da viagem, 

utilizando para isso a verba prevista no Plano na Rubrica 12/040701-202-321 – Apoio a 

Organismos Promotores de Cultura – Grupos Corais, tendo a despesa sido objecto da 

proposta de cabimento n.º 2167/08, de 12 de Junho. 

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

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir ao Grupo Coral do 

Ateneu Desportivo de Leiria, um apoio no valor de €1.700,00, para ajudar a custear as 

despesas da viagem a Verpillier (França) no próximo mês de Setembro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.3. Apoio à Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos 
DLB N.º 0821/08 | Presente uma carta da Associação Desportiva, Cultural e Recreativa 

do Bairro dos Anjos, com a ENT. 2008/7611, em que esta solicita um apoio financeiro 

para a realização de um vasto programa de animação para 2008 e que pretende levar a 
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efeito já a partir do dia 10 de Junho (Noite dos Cantores de Leiria), seguindo-se os 

Santos Populares, a festa do Rio Lis em Setembro, entre outras. 

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

realizados, que enriquecem sempre o panorama cultural da Cidade, propõe-se que seja 

atribuído à Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos, um apoio 

no valor de €1.000,00 (mil euros), utilizando para isso a verba prevista no Plano na 

Rubrica 12/040701-299-332 – Apoio a Organismos Promotores de Cultura – Outros 

Apoios, tendo a despesa sido objecto da proposta de cabimento n.º 2168/08, de 12 de 

Junho. 

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

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

atribuir à Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos, um apoio 

no valor de €1.000,00, para ajudar a custear as despesas com a organização Noite dos 

Cantores de Leiria, no dia 10 de Junho, bem como os Santos Populares, a festa do Rio 

Lis em Setembro, entre outras. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro não participou na análise e votação do 

presente assunto. 

 

8.1.4. Apoio ao Grupo Coral Cantabilis (CGD) 
DLB N.º 0822/08 | Presente uma carta do Grupo Coral Cantabilis, com a ENT 

8352/2008, em que este solicita um apoio financeiro para a realização do VI Festival 

Afonso Lopes Vieira, no dia 17 de Maio, no Teatro Miguel Franco. 

Trata-se do Festival de Coros organizado anualmente pelo Grupo Cantabilis, 

que este ano contou com a participação do Coral «Voces de Alfoz» – Santander – 

Espanha, do Grupo de «Tunos» de Leiria, para além do grupo anfitrião. 

Seguindo a linha das edições anteriores que tiveram início nas Comemorações 

do Centenário de Afonso Lopes Vieira, continuam a ser interpretados no Festival temas 

desse autor, o que torna o evento ainda mais importante a nível de divulgação de 

valores locais. 

Assim, sendo e reconhecendo o valor cultural do Grupo Coral Cantabilis, a 

colaboração prestada à Câmara sempre que necessário e a importância de encontros 

deste tipo para a divulgação do Concelho, propõe-se que lhe seja atribuído um apoio no 

valor de €700,00 utilizando para isso a verba inscrita no Plano, na Rubrica 12/040701-

0202-321 – Apoio a Organismos Promotores de Cultura – Grupos Corais, tendo esta 

despesa sido objecto da proposta de cabimento n.º 2169/08, 12 de Junho. 

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

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir ao Grupo Coral 
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Cantabilis, um apoio no valor de €700,00, para ajudar a custear as despesas com a 

organização do «VI Festival Afonso Lopes Vieira». 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.1.5. Apoio ao Grupo Corális. Transportes 
DLB N.º 0823/08 | Presente uma carta do Grupo Corális, com a ENT. 2008/10488, em 

que este solicita um apoio financeiro para pagamento do aluguer de transportes, devido 

a ter-se deslocado a Reguengos de Monsaraz, no passado dia 20 de Abril a fim de 

participar no 11.º Aniversário do Coro Filarmónica Harmonia Reguenguense. 

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância destas 

deslocações para a divulgação da Região de Leiria, propõe-se que seja atribuído ao 

Grupo Corális, um apoio no valor de €600,00 (seiscentos euros) para custear o aluguer 

do autocarro, utilizando para isso a verba prevista no Plano na Rubrica 12/040701-202-

321 – Apoio a Organismos Promotores de Cultura – Grupos Corais, tendo esta despesa 

sido objecto da proposta de cabimento n.º 2170/08, 12 de Junho. 

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

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir ao Grupo Corális, um 

apoio no valor de €600,00, para ajudar a custear as despesas da viagem a Reguengos 

de Monsaraz no passado dia 20 de Abril. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.6. Apoio ao Leiricanta - Grupo de Música Popular do Ateneu Desportivo de 
Leiria. XII Encontro de Grupos de Música Popular 
DLB N.º 0824/08 | Presente uma carta do Leiricanta – Grupo de Música Popular do 

Ateneu Desportivo de Leiria, com a ENT 10339/2008, informando que, à semelhança 

dos anos anteriores, realizou no dia 1 de Junho, no Jardim Luís de Camões, o «XII 

Encontro de Grupos de Música Popular» convidando para o efeito o Grupo «Tradições» 

do Orfeão de Leiria e o Grupo de Cavaquinhos da Sociedade Filarmónica 1.º de 

Dezembro do Montijo. Foi solicitado apoio financeiro, bem como o apoio logístico 

necessário, ornamentação de palco e oferta de lembranças aos grupos convidados. 

Considerando a importância de manter estas iniciativas culturais que 

enriquecem de forma inequívoca o panorama cultural do Concelho, propõe-se que se 

apoie este evento nos diversos items solicitados, atribuindo também uma verba de 

€700,00 (setecentos euros) ao Leiricanta – Grupo de Música Popular do Ateneu 

Desportivo de Leiria no sentido de fazer face às despesas inerentes à organização do 

encontro, utilizando para isso a verba inscrita no Plano, na Rubrica 12/040701-0204-323 

– Apoio a Organismos Promotores de Cultura – Grupos de Música Tradicional, tendo 

esta despesa sido objecto da proposta de cabimento n.º 2171/08, 12 de Junho. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir ao Leiricanta – Grupo 

de Música Popular do Ateneu Desportivo de Leiria, um apoio no valor de €700,00, para 

ajudar a custear as despesas com a organização do «XII Encontro de Grupos de 

Música Popular». 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.7. Apoio ao Rancho Folclórico da Maceira. Transportes 
DLB N.º 0825/08 | Presente uma carta do Rancho Folclórico da Maceira, com a ENT 

12806/2008, em que este solicita um apoio financeiro para pagamento do aluguer de 

transportes, a fim de se deslocar a Sever do Vouga, no dia 9 de Agosto p.f.  

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância destas 

deslocações para a divulgação da Região de Leiria, propõe-se que seja atribuído ao 

Rancho Folclórico da Maceira, um apoio no valor de €550,00 (quinhentos e cinquenta 

euros) para custear o aluguer do autocarro, utilizando para isso a verba prevista no 

Plano na Rubrica 12/040701-206-325 – Apoio a Organismos Promotores de Cultura – 

Ranchos Folclóricos, tendo esta despesa sido objecto da proposta de cabimento n.º 

2172/08, 12 de Junho. 

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

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir ao Rancho Folclórico 

da Maceira, um apoio no valor de €550,00, para ajudar a custear as despesas da 

viagem a Sever do Vouga, no próximo dia 9 de Agosto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.8. Apoio ao Rancho Folclórico «Os Malmequeres». Transportes 
DLB N.º 0826/08 | Presente uma carta do Rancho Folclórico «Os Malmequeres» da 

Associação Desportiva e Recreativa da Mata, Milagres, com a ENT. 2008/6333, em que 

este solicita um apoio financeiro para pagamento do aluguer de transportes, a fim de se 

deslocar ao Fundão no dia 2 de Agosto p.f. para participar no Festival organizado pelo 

Rancho Folclórico da Alcaria do Fundão. 

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância destas 

deslocações para a divulgação da Região de Leiria, propõe-se que seja atribuído ao 

Rancho Folclórico «Os Malmequeres», um apoio no valor de €650,00 (seiscentos e 

cinquenta euros) para custear o aluguer do autocarro, utilizando para isso a verba 

prevista no Plano na Rubrica 12/040701-206-325 – Apoio a Organismos Promotores de 

Cultura – Ranchos Folclóricos, tendo a despesa sido objecto da proposta de cabimento 

n.º 2173/08, 12 de Junho. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir ao Rancho Folclórico 

«Os Malmequeres» da Associação Desportiva e Recreativa da Mata – Milagres, um 

apoio no valor de €650,00, para ajudar a custear as despesas da viagem a Alcaria do 

Fundão, no próximo dia 2 de Agosto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.9. Apoios aos Grupos Corais do Concelho. Protocolo. 1.ª Prestação de 2008 
DLB N.º 0827/08 | 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 as regras previamente estabelecidas, que seja 

atribuída a 1.º prestação de montante fixo, do apoio a atribuir anualmente aos Grupos 

Corais do Concelho de Leiria, de acordo com o mapa anexo, utilizando para isso a 

verba prevista no Plano para 2008, na Rubrica 12/40701-0202-A-321 – Apoio a 

Organismos Promotores de Cultura – Grupos Corais, que foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 2176/08, 12 de Junho. 

 
GRUPO CORAL 

 
FREGUESIA 

1ª PRESTAÇÃO DE 2008 
(40% de €18.000 em 

partes iguais) 

Grupo Coral Anima Coralis Maceira 655,00 
Grupo Coral Coralis Leiria 655,00 
Grupo Coral Assoc. Casa do Povo de St.ª 
Catarina da Serra 

Santa Catarina da Serra 655,00 

Grupo Coral do Pessoal do Hospital de Santo 
André 

Leiria 655,00 

Grupo Coral da SAMP Pousos 655,00 
Grupo Coral das Obras Sociais da Câmara 
Municipal de Leiria 

Leiria 655,00 

Grupo Coral do Arrabal Arrabal 655,00 
Grupo Coral do Ateneu Desportivo de Leiria Leiria 655,00 
Grupo Cantábilis da C. G. D Leiria 655,00 
Grupo Coral Regional Verde Pyno Marrazes 655,00 
Adesba Chorus Barreira 655,00 
TOTAL  7.205,00 

A Câmara, depois de analisar o assunto, 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, na redacção dada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir os apoios aos 

grupos corais constantes do quadro anexo, no valor total de €7.205,00. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.10. Apoios às Filarmónicas do Concelho de Leiria. Protocolo.1.ª prestação de 
2008 
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DLB N.º 0828/08 | Tendo em conta os critérios de atribuição de apoios estabelecidos no 

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 que seja atribuída a 1.ª prestação de montante fixo do apoio a atribuir 

anualmente às Filarmónicas do Concelho de Leiria, de acordo com o mapa anexo, 

utilizando para isso a verba prevista no Plano para 2008, na Rubrica 12/40701-0201-A-

320 – Apoio a Organismos Promotores de Cultura – Filarmónicas, que foi objecto da 

proposta de cabimento n.º 2175/08, 12 de Junho. 

 
 
FILARMÓNICAS 
 

 
 
FREGUESIA 

1.ª prestação 
70%de 

€55.000,00 em 
partes iguais 

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

Arrabal 3.500,00 

Sociedade Filarmónica  
“Senhor dos Aflitos” Soutocico 

 
Arrabal 

3.500,00 

Associação Filarmónica Bidoeirense Bidoeira de Cima 3.500,00 
Sociedade Filarmónica de São Cristóvão Caranguejeira 3.500,00 
Sociedade Artística e Musical Cortesense Cortes 3.500,00 

Sociedade Filarmónica Maceirense Maceira 3.500,00 
Filarmónica de S. Tiago de Marrazes Marrazes 3.500,00 
Sociedade Filarmónica Nossa Senhora da Piedade Monte Redondo 3.500,00 
Sociedade Artística Musical dos Pousos Pousos 3.500,00 
Filarmónica do Sagrado Coração de Jesus e Maria – Chãs  Regueira de Pontes 3.500,00 
Sociedade Artística e Musical da Bajouca Bajouca 3.500,00 
TOTAIS  38.500,00 

A Câmara, depois de analisar o assunto, 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, na redacção dada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir os apoios às 

filarmónicas constantes do quadro anexo, no valor total de €38.500,00. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.11. Apoios aos Grupos de Música Tradicional do Concelho 
DLB N.º 0829/08 | Tendo em conta os critérios de atribuição de apoios estabelecidos no 

Protocolo assinado entre a Câmara Municipal de Leiria e os Grupos de Música 

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

mesmos propõe-se, de acordo com as regras previamente estabelecidas que seja 

atribuída a 1.ª prestação de montante fixo do apoio a atribuir anualmente aos Grupos de 

Música Tradicional do Concelho de Leiria, de acordo com o mapa anexo, utilizando para 

isso a verba prevista no Plano para 2008, na Rubrica 12/40701-0204-A-323 – Apoio a 

Organismos Promotores de Cultura – Grupos de Música Tradicional Portuguesa, que foi 

objecto da proposta de cabimento n.º 2174/08, 12 de Junho. 

 1.ª PRESTAÇÃO 2008 
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GRUPO (40% de €20.000,00 
em partes iguais) 

Associação Terra Nova 1.600,00 

Grupo de Danças e Cantares de S. Romão 1.600,00 

Leiricanta – Grupo de Música Tradicional do Ateneu Desportivo de Leiria 1.600,00 

Grupo de Música Popular “Tradições” – Orfeão de Leiria 1.600,00 

Grupo Pinhal d’El-Rei 1.600,00 

TOTAL 8.000,00 

A Câmara, depois de analisar o assunto, 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, na redacção dada pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir os apoios aos grupos 

de música tradicional constantes do quadro anexo, no valor total de €8.000,00. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira não participou na análise e votação 

do presente assunto. 
 

8.1.12. Apoio aos Ranchos Folclóricos.1.ª Prestação de 2008 
DLB N.º 0830/08 | Retirado  

 

8.1.13. Modelo de financiamento Municipal do Teatro José Lúcio da Silva. 
Alteração da deliberação n.º 177/08, da acta n.º 3, de 7 de Fevereiro 
DLB N.º 0831/08 | Pelo Senhor Vereador da Cultura, Dr. Vítor Lourenço, foi presente 

uma análise ao 1.º semestre de 2008 do Teatro José Lúcio da Silva, dando seguimento 

ao estipulado na deliberação n.º 177/08, da acta n.º 3, de 7 de Fevereiro de 2008. 

De acordo com essa deliberação, estimava-se que haveria necessidade de 

transferir €220.000,00 (duzentos mil euros), em fracções mensais e iguais de 

€20.000,00 (vinte mil euros) a partir de Fevereiro, inclusive, com possibilidade de 

efectuar acertos trimestralmente (Março, Junho, Setembro e Dezembro).  

Após conclusão do 1.º semestre de 2008, chegamos à conclusão que a 

diminuição de receitas, no que toca à exibição de cinema, veio alterar substancialmente 

toda a estrutura financeira do Teatro José Lúcio da Silva, pelo que se torna necessário 

um ajustamento ao financiamento mensal do mesmo, resultante das obrigações 

assumidas pelo Município para o equipamento cultural Teatro José Lúcio da Silva junto 

do Ministério da Cultura, na sequência da remodelação e requalificação efectuadas com 

o co-financiamento do Programa Operacional da Cultura do III Quadro Comunitário de 

Apoio, que impõem o aumento da regularidade e da frequência dos espectáculos de 

palco e concomitantemente a diminuição da projecção de cinema. A democratização do 

acesso à cultura e à fruição de serviços culturais - atribuição do Estado e dos 

municípios - determina a prática de preços aos cidadãos que universalizem estes 
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direitos obrigando o Município a transferir para o Teatro José Lúcio da Silva os recursos 

financeiros necessários à prossecução dos seus objectivos com equilíbrio na gestão. 

Por outro lado, pretende-se englobar nesta remodelação das modalidades de 

financiamento os apoios atribuídos pelo Município a entidades terceiras através da 

cedência da sala de espectáculos do Teatro nos termos das Normas de Funcionamento 

do Teatro José Lúcio da Silva. 

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

2337/08. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e ao abrigo do disposto nas alíneas a) e 

d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e da Condição Primeira 

da Escritura de doação do edifício onde se encontra instalado o Teatro José Lúcio da 

Silva, deliberou por unanimidade o modelo de financiamento municipal do Teatro 

José Lúcio da Silva nas condições acima expressas que se traduzem para o ano de 

2008 na transferência de €280.000,00 (duzentos e oitenta mil euros), em fracções 

mensais e iguais de €30.000,00 (trinta mil euros) a partir de Julho, inclusive. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude  
8.2.1. Apoio para a Realização do «10.º Estágio Internacional Inter Estilos de 
Defesa Pessoal». Grupo Alegre e Unido 
DLB N.º 0832/08 | Presente a carta do Grupo Alegre e Unido, com a ENT. 08/8044, de 

3 de Abril, a solicitar apoio para a organização do «10.º Estágio Internacional Inter 

Estilos de Defesa Pessoal», a realizar no dia 12 de Julho de 2008, no Pavilhão 

Desportivo Municipal da Bajouca, das 08h 30min às 12h 30min e das 14h 30min às 18h 

30min. 

Considerando que este Estágio constitui um momento onde estarão presentes 

os melhores mestres Portugueses e Espanhóis e cerca de 200 praticantes, propõe a 

Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, a atribuição de um apoio 

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

com a deslocação dos participantes. 

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

CAE 12/040701 (2008-A-198 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto da 

proposta de cabimento n.º 2211/08, de 17 de Junho. 

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

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir ao Grupo Alegre e Unido o 
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referido apoio financeiro no valor total de €500,00 (quinhentos euros), para fazer face às 

despesas com a deslocação dos participantes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.2.2. Apoio para a Realização do «Estágio Nacional de Karaté». Associação de 
Solidariedade Académico de Leiria 
DLB N.º 0833/08 | Presente uma carta da Associação de Solidariedade Académico de 

Leiria, com a ENT. 08/12452, de 29 de Maio, a solicitar apoio para a organização do 

«Estágio Nacional de Karaté», a realizar no dia 28 de Junho de 2008, no Pavilhão 

Desportivo Municipal dos Pousos, das 10 horas às 13 horas e das 16 horas às 19 

horas. 

Considerando que a modalidade de Karaté tem crescido substancialmente em 

Leiria, consequência da aposta realizada ao nível da formação dos mestres e que este 

Estágio constitui um momento de promoção do Karaté, juntando os melhores 

praticantes com os melhores mestres existentes em Portugal, propõe a Senhora 

Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, a atribuição de um apoio financeiro no 

valor total de €250,00 (duzentos e cinquenta euros), para fazer face às despesas com a 

alimentação dos participantes. 

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

CAE 12/040701 (2008-A-198 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto da 

proposta de cabimento n.º 2210/08, de 17 de Junho. 

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

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

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

Académico de Leiria o referido apoio financeiro no valor total de €250,00 (duzentos e 

cinquenta euros), para fazer face às despesas com a alimentação dos participantes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2.3. Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo / Época Desportiva 
2008/2009 
DLB N.º 0834/08 | Decorrerá de 1 a 31 de Julho de 2008 o período de apresentação de 

candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo / Época Desportiva 

2008/2009, para a atribuição de subsídios aos Clubes e Colectividades do Concelho de 

Leiria para a época desportiva de 2008/2009. 

Devem acompanhar as candidaturas os seguintes documentos: 

⎯ carta dirigida à Presidente da Câmara Municipal de Leiria, mencionando que se 

candidata ao subsídio a atribuir pela Divisão de Desporto para a época desportiva 

de 2008/2009; 

⎯ relatório de actividades 2007/2008; 
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⎯ plano de actividades para 2008/2009; 

⎯ questionário de candidatura a fornecer pela Divisão do Desporto; 

⎯ declaração com indicação dos membros que representam a identidade para efeitos 

financeiros.  

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

com a abertura do período de apresentação de candidaturas aos apoios municipais 
para a época desportiva 2008/2009, bem como afixar Edital nos lugares públicos do 

costume. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
 Gabinete de Apoio à Senhora Vereadora Eng.ª  Isabel  Gonçalves  

 
9.1. Espectáculos musicais de Martinho da Vila e Tony Carreira no Estádio 
Municipal Dr. Magalhães Pessoa 
DLB N.º 0835/08 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, foi 

dado conhecimento da realização de dois espectáculos musicais, o de Martinho da Vila 

e o de Tony Carreira, a realizar nos dias 4 e 5 de Julho respectivamente, no Estádio 

Municipal Dr. Magalhães Pessoa em Leiria. 

Nesse sentido, propõe à Câmara Municipal de Leiria que autorize a realização 

dos referidos espectáculos, bem como o pagamento da respectiva autorização da 

Sociedade Portuguesa de Autores (registo interno n.º 2008/7669) para emissão de 

requisição conforme o POCAL para pagamento da licença à SPA no valor total de 

€6.785,71 (seis mil, setecentos e oitenta e cinco euros, e setenta e um cêntimos). 

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

2288/08, de 23 de Junho. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade autorizar a 

realização dos espectáculos musicais de Martinho da Vila e de Tony Carreira, bem 

como autorizar o pagamento à Sociedade Portuguesa de Autores. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.2. Apoio à viagem de Mário Trindade. Ratificação do despacho  
DLB N.º 0836/08 | Tendo sido solicitado pela Câmara Municipal de Vila Real a 

colaboração deste Município na questão do alojamento do atleta paraplégico Mário 

Trindade, que se deslocou em cadeira de rodas desde Vila Real até Fátima, entendeu 

esta Câmara Municipal colaborar com as despesas de alojamento do referido atleta na 

noite de 12 para 13 de Maio, no Hotel Eurosol Residence, tendo sido apresentado um 

orçamento no valor de €89,11 (oitenta e nove euros e onze cêntimos), despesa que foi 
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autorizada pela Senhora Presidente, em 12 de Maio de 2008, com o seguinte despacho: 

«Autorizo.» 

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

2079/08, de 3 de Junho. 

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

despacho da Senhora Presidente de 12 de Maio de 2008 e mandar proceder ao 

pagamento no valor de €89,11 (oitenta e nove euros e onze cêntimos), ao Hotel Eurosol 

Residence. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 
 Gabinete de Apoio à Senhora Vereadora Dra.  Neusa Magalhães  

 

10.1. Construção do Forno Crematório de Leiria 
DLB N.º 0837/08 | Presente, pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico 

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

«A AMLEI lançou um concurso público com o objecto «Construção e Instalação 

de Forno Crematório no Território de Intervenção da AMLEI», iniciativa intermunicipal, 

onde participam os concelhos de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Leiria, Marinha Grande, 

Ourém, Pombal e Porto de Mós. 

O projecto tem por objectivo a aquisição e montagem de um forno crematório, 

bem como, a concepção e construção de todas as infra-estruturas necessárias ao 

respectivo funcionamento técnico-social.  

O projecto será localizado junto ao Cemitério de Leiria, com um enquadramento 

estético adequado à existente Casa Mortuária de Leiria. 

Para a concretização/execução do projecto, a AMLEI lançou então um concurso 

público e, após a análise das propostas, há intenção de se proceder à adjudicação 

desta obra e respectivo equipamento pelo valor total de €629.542,77 (Iva incluído).  

O custo imputado a cada município será o constante da tabela abaixo, 

designadamente, €236.247,82 (duzentos e trinta e seis mil, duzentos e quarenta e sete 

euros e oitenta e dois cêntimos) para o Município de Leiria. 

População residente (2001) Concelho 
N.º de Habitantes % de Imputação 

Investimento/Município 

Alvaiázere 8.438,00 2,64 €16.633,37 
Ansião 13.719,00 4,30 €27.043,51 
Batalha 15.002,00 4,697 €29.572,62 
Leiria 119.847,00 37,527 €236.247,82 

Marinha Grande 35.571,00 11,138 €70.119,16 
Ourém 46.216,00 14,471 €91.103,07 
Pombal 56.299,00 17,63 €110.979,13 

Porto de Mós 24.271,00 7,60 €47.844,09 
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TOTAL 319.363,00 100,00 €629.542,77 
Fonte: INE, Censos 2001 

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

reveste, quer em termos sociais quer em termos ambientais, indo deste modo ao 

encontro de uma necessidade emergente do meio, propõe-se que a Câmara Municipal 

de Leiria adira a este projecto, assumindo o respectivo encargo financeiro.» 

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

Rubrica 2008-I-236 e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2241/08, de 19 de Junho. 

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

com a proposta acima apresentada e suportar os custos imputados ao concelho de 

Leiria, no valor de €236.247,82 (duzentos e trinta e seis mil, duzentos e quarenta e sete 

euros e oitenta e dois cêntimos), no âmbito da construção e instalação de Forno 

Crematório no Território de Intervenção da AMLEI. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.2. Apoio à Freguesia dos Marrazes para construção do Lar e Centro de Dia dos 
Marrazes 
DLB N.º 0838/08 | Presente, pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dra. Neusa Magalhães, um pedido formulado pela Junta de Freguesia dos Marrazes 

para apoio financeiro no valor de €100.000,00 (cem mil euros) na construção do Lar de 

Terceira Idade, Centro de Dia e Apoio Domiciliário (Entfe. 2008/4634)  

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

rubrica 2005-I-255, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2244/08, de 19 de Junho. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, 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 

conceder um apoio financeiro à Freguesia dos Marrazes no valor de €100.000,00 (cem 

mil euros) para construção do Lar de Terceira Idade, Centro de Dia e Apoio Domiciliário. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.3. Apoio à Freguesia de Monte Real para construção do Parque Infantil 
DLB N.º 0839/08 | Retirado  

 

 

Ponto onze 
 Gabinete de Apoio à Senhora Presidente 

 
Contrato de comodato entre a PT – Portugal Telecom e o Município de Leiria 
DLB N.º 0840/08 | Presente minuta de contrato de comodato entre a PT – Portugal 

Telecom e o Município de Leiria, que se transcreve: 

«(MINUTA) CONTRATO DE COMODATO 
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Entre a sociedade “PT Comunicações, S.A.”, com sede na Rua Andrade Corvo, n.º 6, 

em Lisboa, pessoa colectiva n.º 504 615 947, matriculada na Conservatória do Registo 

Comercial de Lisboa sob o n.º 09406, 4.ª Secção, com o capital social de 150.000.000 

de euros, neste acto representada pela Maria Margarida Moura e Sá Costa, por 

procuração, com poderes delegados para o acto, adiante designada por primeira 

contraente e o Município de Leiria, com sede no Largo da República, na cidade de 

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

Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, no uso dos poderes conferidos por 

deliberação camarária de ____/____/____ como segundo contraente, é celebrado o 

presente contrato de comodato, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
A primeira contraente é dona e possuidora da parte correspondente ao 3.º Piso da 

fracção autónoma “DL”, sita no Edifício Maringá, na cidade de Leiria, destinada a fins 

não habitacionais. 

Cláusula Segunda 
A primeira contraente entrega, gratuitamente, em regime de comodato, ao segundo 

contraente, que o recebe, o espaço referido na cláusula anterior, para a instalação 

temporária dos seus serviços, enquanto durar a realização de obras de remodelação no 

Edifício dos Paços do Concelho. 

Cláusula Terceira 
1. A primeira contraente autoriza o segundo contraente a proceder à realização dos 

melhoramentos que entenda ser necessários, desde que não alterem a estrutura da 

fracção cedida. 

2. Todas as despesas inerentes ao exercício do direito previsto no ponto anterior serão 

da exclusiva responsabilidade do segundo contraente, revertendo as benfeitorias a 

favor da primeira contraente no termo do presente contrato. 

Cláusula Quarta 
O segundo contraente obriga-se a não ceder ou a facultar a utilização por terceiros do 

espaço cedido, objecto do presente Contrato, bem como a não lhe dar uso diferente do 

previsto na Cláusula Segunda. 
Cláusula Quinta 

O segundo contraente é responsável perante a primeira contraente por quaisquer danos 

ou prejuízos que pela utilização da fracção ora cedida ou obras nela realizadas possam 

causar a terceiros, desde que tais causas lhe sejam directamente imputáveis. 

Cláusula Sexta 
A primeira contraente obriga-se a assegurar a pessoas, viaturas e materiais ao serviço 

do segundo contraente, o livre acesso ao espaço cedido, sempre que tal se revele 

necessário. 

Cláusula Sétima 
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O presente Contrato é celebrado pelo prazo de 2 (dois) anos, contados a partir de 1 de 

Janeiro de 2008, caducando no termo do prazo, não havendo lugar a qualquer 

renovação posterior. 

Cláusula Oitava 
Para a resolução de todas as questões emergentes da interpretação ou execução do 

presente contrato, e que as Partes não resolvam por acordo, será competente o 

Tribunal Judicial da Comarca de Leiria. 

*** 

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 2008. 

Pela Primeira Contraente | Maria Margarida Moura e Sá Costa 

Pelo Segundo Contraente | Isabel Damasceno Costa» 

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

minuta de contrato comodato a celebrar entre a PT – Portugal Telecom e o Município de 

Leiria e autorizar a Senhora Presidente proceder à sua assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

 Processos de obras submetidos a despacho  
 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 

Senhora Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta 

(ANEXO C). 

 

 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia  

Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara 

deliberou por unanimidade analisar ainda os seguintes assuntos: 

 

 

Ponto um 
Processo de loteamento n.º 18/03 – Espaço Urbano - Investimentos Imobiliários, 
SA 
DLB N.º 0841/08 | De ESPAÇO URBANO – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA, 

com sede na Rua Mártir São Sebastião n.º 251, 4.º andar, em Vila Nova de Gaia, 
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acompanhado de um requerimento a solicitar alterações à rede viária, aos lotes 

habitacionais e ao regulamento, referente ao loteamento situado em Casal Pão 

Duro/Casal Andrinos, freguesia de Pousos. 

De acordo com a informação prestada pela Divisão de Loteamentos, em 

2008/05/28, verifica-se o seguinte: 

«As alterações ao loteamento, consistem em ajustamentos à rede viária e 

consequente alteração das cotas de soleira das construção previstas nos lotes. 

Quanto às alterações aos lotes, consistem na subdivisão de 4 lotes habitacionais 

e o aumento do número de fogos e consequente aumento de estacionamento no interior 

dos lotes, de acordo com o Regulamento do PDM, não sendo alterados os restantes 

parâmetros urbanísticos. 

Relativamente ao lote 15 de serviços/comércio é proposto um ajustamento à 

configuração sem alteração da área do mesmo. Neste lote é proposto o aumento do 

número de pisos em cave e respectiva área para estacionamento. 

O Regulamento do loteamento também foi alterado. 

De acordo com a informação do Departamento de Obras Municipais a fls. 1346, 

é proposto que a requerente efectue o pagamento de €15.000,00 à Câmara Municipal 

de Leiria, para posterior rectificação da ligação do loteamento com a Rua da Moura. 

Os SMAS propõem que seja efectuado o pagamento de €21.000,00 + IVA, 

atendendo ao aumento do número de fogos.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordando com o despacho da 

Senhora Vereadora Isabel Gonçalves, datado de 2008/06/17, constante do respectivo 

processo (folha 1346), deliberou por unanimidade aprovar as alterações requeridas, 

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

Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, condicionadas ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de um ano, os projectos de infra-estruturas devidamente 

rectificados de acordo com os condicionalismos indicados pelas respectivas entidades 

consultadas e serviços da Câmara (Departamento de Obras Municipais), cujos 

conteúdos deverão ser transmitidos à requerente; 

2.º  efectuar o pagamento aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, no 

valor de €21.000,00 acrescido de IVA, atendendo ao aumento do número de fogos; 

3.º  efectuar o pagamento de €15.000,00 ao Município de Leiria, para posterior 

rectificação da ligação do loteamento com a Rua da Moura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto dois 
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Processo n.º T – 84/2002. Empreitada de execução da ponte sobre o rio Lena – 
Vale Gracioso e Casal Mil Homens. Estudo de revisão de preços definitiva. 
Rectificação 
DLB N.º 0842/08 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de uma informação do Departamento de Obras Municipais datada de 16 

de Junho de 2008, em aditamento à informação de 3 de Novembro de 2006, referente à 

revisão de preços, onde foi detectado um lapso no valor indicado, que é de 

€24.392.65+IVA e não €23.315,35+IVA. Assim: 

Na referida deliberação de 3 de Novembro de 2006, onde consta: 

«estudo de revisão de preços definitiva, respeitantes aos autos de medição 1, 2, 3 e 

estudo de revisão de preços provisória, respeitante aos autos de medição 4, 5T+ e 6, no 

valor de €23.315,35+IVA». Deverá constar: «estudo de revisão de preços definitiva, 

respeitantes aos autos de medição 1, 2, 3, 4, 5T+ e 6, no valor €24.392,65+IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e após análise do assunto, deliberou por 
unanimidade aprovar e autorizar a referida rectificação que deverá ser €24.392,65+IVA 

e não €23.315,35+IVA, devendo dar-se conhecimento à empresa Construções Pragosa, 

SA. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 
Processo n.º T - 113/2006. Reconstrução dos edifícios do ex-ral 4 na cerca do 
Castelo de Leiria para instalação do Museu de Imagem em Movimento – m|i|mo. 
Informação de trabalhos a mais e trabalhos a menos. 
DLB N.º 0843/08 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de uma informação do Departamento de Obras Municipais na qual refere 

a necessidade de execução de trabalhos a mais a preços acordados no valor de 

€196.620,36 + IVA e trabalhos a menos no valor de €20.473,02 + IVA 

A referida despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 2270/08, de 20 de 

Junho. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar e 

autorizar a realização dos trabalhos a mais a preços acordados no valor de €196.620,36 

+ IVA e trabalhos a menos no valor de €20.473,02 + IVA, devendo dar-se conhecimento 

à firma CONSTRUCTORA SAN JOSÉ SA. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Encerramento da reunião  

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram quinze horas e quarenta minutos mandando que, de tudo para constar, 

se lavrasse a presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão 

Administrativa, mandei escrever e subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal______________________________________ 
A Chefe da Divisão Administrativa______________________________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 
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