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Acta n.º 13/2009 
 

 

Aos vinte e seis dias do mês de Maio do ano de dois mil e nove, no Salão Nobre 

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

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

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

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

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

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

Gaspar Antunes Caleira e Eng.º Carlos Manuel Lopes Ferreira Martins. 

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

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

esclarecimentos sobre os processos de obras particulares. 

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

Divisão Administrativa. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas e trinta minutos a Senhora Presidente deu início à reunião, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um .......................................................................................................................8 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares............................................8 

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 943/98 – TELEPIZZA PORTUGAL, Comércio 

Produtos Alimentares, SA ...............................................................................................8 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 875/99 – Magno Mendes Ferreira...................8 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 778/05 – MARIA DA FONTE, Snack-bar, Lda.9 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 633/06 – Construções Silva & Franco, Lda...10 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 658/07 – O MANJAR DOS SABORES, 

Restaurante e Pastelarias, Lda. ....................................................................................13 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1379/07 – MARFILIZ, Sociedade de 

Construções Marques & Filhos, SA...............................................................................14 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 330/08 – Barbas de Milho, Lda. ....................15 
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Pereira ..........................................................................................................................16 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 726/08 – José Aires de Sousa ......................17 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 815/08 – NARCIMOBIL, Imobiliária Narciso, 

Lda................................................................................................................................18 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 87/09 – Maria Helena Gomes Oliveira 

Carreira Sousa..............................................................................................................19 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 261/09 – Banco Espírito Santo, SA.............20 
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1.2.1. Processo de participação n.º 13/08 – Freguesia de Parceiros.............................22 
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Construções Marsilrui, Lda............................................................................................26 

Ponto dois ...................................................................................................................28 
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 Período de antes da ordem do dia  
 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Lucinda Calei ra 

 

A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira  questionou o que estava previsto 

em termos de estacionamento para as Escolas Secundárias Francisco Rodrigues Lobo 

e Domingos Sequeira. 
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O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  retorquiu que os próprios 

estabelecimentos de ensino estavam a restringir o estacionamento no interior das 

escolas, permitindo-o apenas até ao final deste ano lectivo. 

Mais explicou que, em relação à Escola Secundária Domingos Sequeira, esta 

tinha um projecto no âmbito da Parque Escolar, EP, que para da além remodelação e 

ampliação de edifícios, também previa a formatação do espaço envolvente, com 

redução de espaço para estacionamento. 

Informou ainda que a Câmara, também ela, tinha um projecto de intervenção, o 

qual, veio a verificar-se que colidia com o da Parque Escolar, EP. Neste momento, 

disse, estavam a ser realizados ajustamentos técnicos, de forma a reformular a 

envolvente do Largo Serafim Lopes Pereira, compatibilizando-o com a intervenção da 

Parque Escolar. 

Relativamente à Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo, o Senhor 

Vereador Eng.º Fernando Carvalho, esclareceu que existia algum estacionamento 

irregular, apesar de o Município de Leiria ter investido naquela zona há cerca de 4 anos, 

e todo o espaço envolvente estar formatado. 

Por fim, o Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  comentou que as 

pessoas tinham de se habituar a estacionar em locais onde houvesse essa 

disponibilidade, nomeadamente na zona envolvente ao Estádio Dr. Magalhães Pessoa, 

na Av. 25 de Abril, na Rua Dr. João Soares, junto à Rotunda do D. Dinis, para além de 

poderem utilizar o Mobilis, o qual serve eficazmente as duas escolas.  

 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro 

 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro perguntou a razão pela qual a publicidade 

da TMN estava espalhada pela cidade, ao que a Senhora Presidente  respondeu que a 

mesma estava contemplada no âmbito do patrocínio do Campeonato da Europa de 

Atletismo, assunto que seria presente nesta mesma reunião. 

 

 

 Ordem do dia   

 

DLB N.º 0817/09  | Presente a acta n.º 8, referente à reunião de 31 de Março, cuja leitura 

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

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

 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras parti culares  

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 943/98 – TELEPIZZA PORTUGAL, 

Comércio Produtos Alimentares, SA 

DLB N.º 0818/09  | De TELEPIZZA PORTUGAL, COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTARES, SA, com sede social na Rua General Firmino Miguel, n.º 3, Torre 2, 

Piso 9, concelho de Lisboa, acompanhado de uma informação dos Serviços de 

Fiscalização, datada de 2009/03/27, relativa à cessação de utilização da fracção 

autónoma designada pela letra «B» do prédio situado na Avenida Nossa Senhora de 

Fátima, Lote 1, n.º 15, R/C, Direito, localidade e freguesia de Leiria, ocupado com um 

estabelecimento de restauração, sem a necessária autorização de utilização. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e face à informação dos Serviços de 

Fiscalização, na qual é referido que o estabelecimento em causa se mantém em 

funcionamento, não tendo dado cumprimento ao despacho da Senhora Presidente, 

datado de 2009/02/19, o qual ordenava a cessação da respectiva actividade, 

concordando ainda com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2009/05/14 e à semelhança do indicado na informação da Divisão 

Jurídica, datada de 2008/07/16, no âmbito do processo n.º 1456/04, referente a um 

assunto semelhante, deliberou por  unanimidade  o seguinte: 

1.º ao abrigo dos n.ºs 3 e 4 do artigo 92.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 12 de 

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

Setembro, aplicável por força da remissão do n.º 2 do artigo 109.º do referido 

diploma legal, notificar o representante legal da entidade exploradora Telepizza 

Portugal – Comércio de Produtos Alimentares, SA, para no prazo máximo de 

quarenta e cinco dias, a contar da notificação, efectuar o despejo da fracção 

designada pela letra «B» do prédio sito na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 

Lote 1, n.º 15, R/C, Direito, freguesia e concelho de Leiria, onde se encontra em 

funcionamento o estabelecimento em causa; 

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

Procedimento Administrativo, conceder à requerente o prazo de 10 dias úteis, a 

contar da data da notificação, para manifestar o que tiver por conveniente sobre 

o assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 875/99 – Magno Mendes Ferreira 

DLB N.º 0819/09  | De MAGNO MENDES FERREIRA, acompanhado de uma 

informação dos Serviços de Fiscalização, datada de 2009/03/03, relativa à cessação de 
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utilização da fracção autónoma designada pela letra «B» do prédio situado na Rua D. 

João Pereira Venâncio, n.º 103, localidade e freguesia de Leiria, ocupado com um 

estabelecimento denominado «Yellow-Bar – Cafetaria, Lda.», sem a necessária 

autorização de utilização. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e face à informação dos Serviços de 

Fiscalização, na qual é referido que o estabelecimento em causa se mantém em 

funcionamento, não tendo dado cumprimento ao despacho da Senhora Presidente, 

datado de 2008/10/15, o qual ordenava a cessação da respectiva actividade, 

concordando ainda com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2009/05/14 e à semelhança do indicado na informação da Divisão 

Jurídica, datada de 2008/07/16, no âmbito do processo n.º 1456/04, referente a um 

assunto semelhante, deliberou por  unanimidade  o seguinte: 

1.º ao abrigo dos n.ºs 3 e 4 do artigo 92.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 12 de 

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

Setembro, aplicável por força da remissão do número 2 do artigo 109.º do 

referido diploma legal, notificar o representante legal da entidade exploradora do 

estabelecimento denominado «Yellow-Bar – Cafetaria, Lda.», na pessoa do Sr. 

Luís Miguel Alves de Matos, com residência na Travessa D. Afonso Henriques, 

n.º 121, 3.º Esquerdo, na localidade de Telheiro, freguesia da Barreira, para no 

prazo máximo de quarenta e cinco dias, a contar da notificação, efectuar o 

despejo da fracção designada pela letra «B» do prédio sito na Rua D. João 

Pereira Venâncio, n.º 103, freguesia e concelho de Leiria, onde se encontra em 

funcionamento o estabelecimento em causa; 

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

Procedimento Administrativo, conceder à requerente o prazo de 10 dias úteis, a 

contar da data da notificação, para manifestar o que tiver por conveniente sobre 

o assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 778/05 – MARIA DA FONTE, Snack-bar, 

Lda. 

DLB N.º 0820/09  | De MARIA DA FONTE, SNACK-BAR, LDA., com sede social na Rua 

Barão Viamonte, n.º 74, na localidade e freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de alterações e ampliação de um estabelecimento 

comercial para restauração e bebidas, acompanhado da informação prestada pelo 

Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/05/18, na qual refere que por parte 

da firma requerente não foi dado qualquer esclarecimento à notificação que lhe foi 

efectuada em sede de audiência prévia do interessado, e atendendo a que se mantém o 
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parecer desfavorável anteriormente emitido, cujos motivos estiveram na origem da 

proposta de indeferimento tomada em reunião de 2008/11/25. 

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

não se pronunciou dentro do prazo estipulado para o efeito quanto ao teor da 

notificação que lhe foi efectuada através do ofício n.º 13678/08, de 2008/11/26, 

deliberou por  unanimidade  indeferir o projecto de arquitectura da operação 

urbanística acima referida, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do 

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

Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em 

reunião de 2008/11/18, nomeadamente no que diz respeito à apresentação do seguinte: 

1.º averbamento/substituição do técnico autor do projecto de arquitectura, face aos 

elementos apresentados; 

2.º projecto de arquitectura rectificado relativamente a: 

2.1. projecto de alterações (vermelhos e amarelos), no que se refere ao alçado, pois o 

indicado como existente não é coincidente com o inicialmente aprovado (tela final 

n.º 330 do processo de licenciamento inicial n.º 2251/81); 

2.2. proposta de alteração no que se refere a marcação dos lugares de estacionamento, 

que deverá cumprir com o disposto no anexo II do Plano Director Municipal, não 

devendo os mesmos impossibilitar o acesso às restantes garagens; 

3.º autorização do proprietário para a alteração do espaço da garagem; 

4.º esclarecer, em memória descritiva ou aditamento, quanto aos elementos 

apresentados e respectiva proposta; 

5.º elementos esclarecedores quanto ao disposto no Decreto-Regulamentar n.º 

4/99, de 1 de Abril, relativamente a: 

5.1. dispensa de dia (n.º 3.1.4 do Anexo I); 

5.2. lavatório (com comando não manual) destinado ao pessoal (n.º 7 do artigo 12.º); 

5.3. capacidade (artigo 17.º). 

Mais deliberou que, tratando-se de uma legalização, deverá o actual utilizador 

do espaço apresentar, no prazo de 30 dias, novo pedido de licença ao abrigo do 

disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/2007, 

de 4 de Setembro, no sentido de se regularizar a situação existente. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 633/06 – Construções Silva & Franco, 

Lda. 

DLB N.º 0821/09  | De CONSTRUÇÕES SILVA & FRANCO, LDA., com sede social na 

Rua Glória Barata Rodrigues, n.º 223, na localidade e freguesia de Marrazes, referente 

ao projecto de arquitectura para construção de um edifício habitacional, sito na Rua da 

Malaposta, Lote 4, na localidade de Cruz D’Areia, freguesia de Leiria, numa zona 
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definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Média Densidade.  

Para o local em causa foi já anteriormente aprovado um pedido de informação 

prévia (Informação Prévia n.º 23/05), sendo o projecto agora em análise na 

generalidade semelhante ao anterior, tendo ainda sido emitido parecer favorável pela 

EDP - Distribuição de Energia SA. 

Em 2006/10/27 foi promovida consulta à Direcção-Geral dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais para parecer. No entanto, e até à presente data, esta entidade 

não se pronunciou. Dado que já foram emitidos, pela referida entidade, pareceres 

favoráveis aos pedidos com volumetria semelhante na envolvente, e face ao disposto 

no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 177/01, de 4 de Junho, considera-se que poderá ser dado andamento ao presente 

processo. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/05/18, constante do 

respectivo processo (folhas 372 e 373), 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 ceder ao domínio público o espaço destinado aos lugares de estacionamento e 

passeios; 

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

elementos: 

2.1. planta de implantação rectificada de modo a que o passeio junto ao arruamento 

seja contínuo e tenha a largura mínima de 1,80m, devendo os lugares de 

estacionamentos públicos se localizarem entre o referido passeio e o logradouro 

do edifício; 

2.2. planta do piso da cave rectificada relativamente à dimensão dos lugares de 

estacionamento, face ao previsto no Anexo II do Regulamento do Plano Director 

Municipal; 

2.3. dado que o espaço referente à rampa do prédio confinante não é público, deverá 

apresentar elementos rectificativos de modo a: 

2.3.1. cumprir com o disposto no artigo 1360.º do Código Civil, relativamente às 

varandas no lado Sul; 

2.3.2. cumprir com o artigo 73.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, 

devendo eliminar os vãos das salas no lado Sul; 

2.4. elementos rectificativos de modo a garantir o cumprimento do disposto no Decreto-

Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente à: 
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2.4.1. parede corta fogo, devendo elevar-se no mínimo 0.5m acima da cobertura, 

conforme disposto no artigo 28.º do presente diploma; 

2.4.2. ventilação das escadas e dos caminhos de evacuação permanente (artigo 

35.º), devendo indicar as respectivas entradas e saídas de ar; 

2.5. projecto de estabilidade contemplando a laje de cobertura. O referido projecto 

deverá ainda encontrar-se compatível com o projecto de arquitectura no que se 

refere à laje do sótão; 

2.6. termos de responsabilidade do técnico autor dos projectos da rede predial de 

distribuição de água, da rede predial de drenagem de águas residuais e de 

instalação da rede de gás rectificados, devendo indicar correctamente a freguesia 

em causa; 

2.7. comprovativo de inscrição do técnico autor dos projectos de instalações eléctricas e 

de instalações telefónicas e de telecomunicações, em associação pública de 

natureza profissional; 

2.8. comprovativo de inscrição na Autoridade Nacional de Comunicações do técnico 

autor do projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações; 

2.9. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de instalações telefónicas e 

de telecomunicações; 

2.10. esclarecimento relativo à necessidade de apresentação de projecto de 

climatização, face ao disposto no Decreto-Lei n.º 79/06, de 4 de Abril; 

2.11. declaração de reconhecimento de capacidade profissional para aplicação do 

RCCTE, emitida pela Associação Nacional dos Engenheiros Técnicos; 

2.12. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de instalações 

electromecânicas de elevadores rectificado, devendo indicar correctamente a 

operação urbanística, assim como o procedimento administrativo em causa; 

2.13. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de isolamento acústico 

rectificado, nomeadamente no que se refere à indicação dos regulamentos 

aplicáveis, devendo fazer referência ao Regulamento Geral do Ruído; 

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

garantia ou depósito bancário no valor de €4.000,00 a fim de garantir a 

reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas 

com a construção, de acordo com o estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do 

Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas desta Câmara, na qual 

deverá constar a seguinte cláusula: «A garantia apresentada não cessará em 

caso algum sem autorização expressa da Câmara Municipal.»; 

4.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; 

5.º previamente à emissão da autorização de utilização deverá: 
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5.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio e estacionamento, devendo para o 

efeito garantir a utilização de materiais idênticos aos existentes no local, proceder 

à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser danificadas 

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

berma, devendo os trabalhos serem acompanhados pelos Serviços de 

Fiscalização do Departamento de Obras Municipais; 

5.2. apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada em relação à 

área a ceder ao domínio público. 

Mais deliberou que, após a expedição do ofício, o processo deverá ser enviado 

ao Departamento de Obras Municipais para análise e informação relativa ao projecto de 

drenagem de águas pluviais apresentado, procedimento esse que deverá ser 

transmitido à firma requerente. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 658/07 – O MANJAR DOS SABORES, 

Restaurante e Pastelarias, Lda. 

DLB N.º 0822/09  | De O MANJAR DOS SABORES-RESTAURANTE E PASTELARIAS, 

LDA., com sede social na Avenida Combatentes da Grande Guerra, n.º 46, Lojas 16 a 

18, na localidade e freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para 

instalação de um estabelecimento de bebidas, em espaço comercial, sem aumento de 

área, no local supra mencionado. 

O proposto localiza-se na zona de protecção do Colégio Dr. Correia Mateus, 

sendo propostas obras no interior, pelo que se considera estar sujeito a licença. 

O pedido mereceu parecer favorável por parte da Direcção Regional de Cultura 

do Centro (folhas 95 e 96), da Autoridade de Saúde (folha 56), do Governo Civil (folhas 

54 e 55); da Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 57) e da Divisão de 

Habitação e Reabilitação Urbana (folha 52), encontrando-se ainda a uma distância 

superior a 70m de qualquer estabelecimento escolar, cumprindo assim o disposto no 

artigo 2.º-A do Decreto-Lei n.º 57/02, de 11 de Março e deliberação de Câmara de 

2002/11/25. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/05/19, constante do 

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

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pelo Centro de Saúde; 

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

ao horário de funcionamento; 
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3.º apresentar no prazo de seis meses: 

3.1. projectos de especialidade; 

3.2. elementos de acordo com o ponto n.º 4 do parecer da Direcção Regional de Cultura 

do Centro; 

3.3. elementos gráficos relativos à proposta de alterações (amarelos e encarnados), de 

acordo com os entregues à Direcção Regional de Cultura do Centro; 

3.4. requerimento, pedido de licenciamento dado as características do proposto, e face 

ao acima indicado. 

Mais deliberou  que, caso a interessada pretenda publicidade exterior, deverá 

requerer o respectivo licenciamento junto do Sector de Licenciamentos Diversos. 

Deliberou  ainda  dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pelas 

entidades acima referidas e pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1379/07 –  MARFILIZ, Sociedade de 

Construções Marques & Filhos, SA 

DLB N.º 0823/09  | De MARFILIZ, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MARQUES & 

FILHOS, SA, com sede social na Avenida Marquês de Pombal n.º 338, 1.º B, na 

localidade e freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para reconstrução 

parcial, alteração e ampliação de edifício existente, sendo introduzido mais um piso com 

aumento do n.º de fogos (12 fogos propostos) sito na Avenida Ernesto Korrodi, na 

localidade e freguesia de Leiria.  

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/05/19, com o seguinte teor: 

«Relativamente ao presente processo e uma vez que até à presente data não 

foram apresentados os elementos solicitados através do ofício n.º 3144/08, datado de 

2008//03/17, nomeadamente os seguintes: 

1.º planta à escala 1:1000 elaborada sobre levantamento aerofotogramétrico 

actualizado e com a totalidade da propriedade devidamente delimitada, devendo 

a área medida nos elementos gráficos corresponder com a indicada na Certidão 

da Conservatória do Registo Predial, o que não se verifica nesta data; 

2.º plano de acessibilidades de acordo com o previsto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 

163/2006, de 8 de Agosto; 

3.º reformulação do projecto, de modo a prever a existência de sala de condomínio, de 

acordo com o previsto no Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas; 

4.º esclarecimentos indicados no parecer emitido pela Divisão de Habitação e 

Reabilitação Urbana, do qual deve ser dado conhecimento à firma requerente 

(folhas 42 e 43). 
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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, alterado 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 2009/05/19, 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. 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 330/08 – Barbas de Milho, Lda. 

DLB N.º 0824/09  | De BARBAS DE MILHO, LDA., com sede social na Rua das 

Parreiras, n.º 22, R/C, Esquerdo, na localidade de Coimbra, freguesia de Santo António 

dos Olivais, concelho de Coimbra, referente ao projecto de arquitectura para alteração 

de fracção comercial para centro de emagrecimento e bem-estar, sem aumento de 

área, sito na Avenida Marquês de Pombal, Lote 5, na localidade e freguesia de Leiria. 

O presente projecto tem como antecedente o processo n.º 3652/73, 

encontrando-se de acordo com o mesmo. 

A proposta compreende alterações de fachada e interiores que em nada alteram 

a área de construção e implantação aprovadas inicialmente. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/05/14, constante do 

respectivo processo (folha 88), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

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

Autoridade Nacional de Protecção Civil, cujos conteúdos são já do conhecimento 

da requerente; 

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

2.1. projecto de abastecimento de águas e drenagem de águas residuais aprovados 

pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento; 

2.2. projecto de isolamento acústico, 

2.3. esclarecimentos quanto à necessidade de apresentação de projecto de verificação 

de comportamento térmico, face ao disposto no Decreto-Lei n.º 80/2006, de 4 de 

Setembro; 
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2.4. esclarecimentos quanto à necessidade de apresentação de projecto de 

estabilidade, face às alterações propostas. 

3.º requerimento, caso o pretenda, do licenciamento de publicidade, a apresentar 

junto do Sector de Licenciamentos Diversos desta Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 651/08 – Maria da Piedade Ferreira 

Marques Pereira  

DLB N.º 0825/09  | De MARIA DA PIEDADE FERREIRA MARQUES PEREIRA, 

residente na Rua 25 de Abril, n.º 23, na localidade de Gândara dos Olivais, freguesia de 

Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para construção de uma garagem e 

muros, com demolição do existente, sito na Rua 25 de Abril, na localidade de Gândara 

dos Olivais, freguesia de Marrazes, numa zona definida no Regulamento do Plano 

Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade, face 

à entrega de elementos em fase de audiência prévia do interessado, no âmbito do 

Código do Procedimento Administrativo (Deliberação de 2009/02/17). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/05/15, constante do 

respectivo processo (folha 111), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

uma vez que se considera estarem ultrapassados os motivos que estiveram na origem 

da proposta de indeferimento da pretensão, deliberou por  unanimidade  aprovar o 

projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao 

seguinte: 

1.º ceder ao domínio público faixa de terreno entre os muros propostos e os 

arruamentos, para alargamento da rua no lado Norte e execução de passeio no 

lado Poente; 

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

especialidades; 

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

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

reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas 

com a construção, de acordo com o estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do 

Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas desta Câmara, na qual 

deverá constar a seguinte cláusula: «A garantia apresentada não cessará em 

caso algum sem autorização expressa da Câmara Municipal.»; 

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

propriedades confinantes; 

5.º previamente à emissão da autorização de utilização: 
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5.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio e alargamento da via, devendo para o 

efeito garantir a utilização de materiais idênticos aos existentes no local, proceder 

à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser danificadas 

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

berma, devendo os trabalhos serem acompanhados pelos Serviços de 

Fiscalização do Departamento de Obras Municipais; 

5.2. apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada em relação à 

área a ceder ao domínio público. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 726/08 – José Aires de Sousa 

DLB N.º 0826/09  | De JOSÉ AIRES DE SOUSA, residente na Rua da Fé, n.º 8, na 

localidade e freguesia de Cortes, referente ao projecto de arquitectura para legalização 

de ampliação e alteração de um pavilhão para comércio de fermentos, sito na Rua 

Olímpio Duarte Alves, na localidade de Sismaria, freguesia de Marrazes.  

O local encontra-se cartografado nas plantas do Plano Director Municipal, sendo 

que na planta à escala 1:10.000 está definido como espaço de Terciário e na planta à 

escala 1:25.000 está definido com Área Habitacional ou Residencial. Dada a 

divergência que se verifica nos elementos cartográficos do Plano Director Municipal, 

considera-se que o presente pedido poderá ser enquadrado em Zona Habitacional e 

Residencial, aplicando-se assim o índice referente ao espaço envolvente, sendo 

predominantemente de média densidade. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/05/18, constante do 

respectivo processo (folha 148), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

Protecção Civil (folha 33) e pela Autoridade de Saúde (folha 146), dos quais 

deve ser dado conhecimento ao requerente; 

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

elementos: 

2.1. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura, relativo aos últimos 

elementos entregues; 

2.2. plantas rectificadas (incluindo vermelhos e amarelos) não devendo indicar a 

ampliação da construção confinante no lado Sul, dado tratar-se de uma parcela 

independente; 
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2.3. Certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada relativamente à área, 

devendo efectuar a cedência ao domínio público do espaço referente ao passeio e 

alargamento da via; 

2.4. projectos de especialidades; 

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

propriedades confinantes. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 815/08 –  NARCIMOBIL, Imobiliária 

Narciso, Lda. 

DLB N.º 0827/09  | De NARCIMOBIL, IMOBILIÁRIA NARCISO, LDA., com sede social 

na Rua Engenheiro Duarte Pacheco, n.º 28, na localidade e freguesia de Leiria, 

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

habitação e a estabelecimento de restauração e bebidas, com demolição dos edifícios 

existentes, sito no Largo da Padeira de Aljubarrota, n.ºs 13 a 21, na localidade e 

freguesia de Leiria, inserido no Núcleo Histórico da Cidade de Leiria e em Zona 

Especial de Protecção ao Castelo. 

Verifica-se a existência de um processo de licenciamento antecedente com o n.º 

1114/04, que após a sua aprovação caducou por terem sido entregues os elementos 

fora do prazo legalmente previsto. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/05/18, constante do 

respectivo processo (folha 100), tendo ainda em conta o parecer favorável emitido pela 

Direcção Regional de Cultura do Centro (folhas 93 e 94), pela Divisão de Habitação e 

Reabilitação Urbana (folha n.º 78), pelo Governo Civil (folhas 96 e 97), pela Autoridade 

Nacional de Protecção Civil (folha 98) e pela Autoridade de Saúde (folha n.º 90), e face 

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

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

projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao 

seguinte: 

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

1.1. projectos de especialidade, incluindo Projecto de segurança contra incêndios, face 

ao parecer da Autoridade Nacional de Protecção Civil; 

1.2. planta de implantação rectificada, devendo esclarecer inequivocamente os limites 

da parcela; 

1.3. elementos gráficos rectificativos, de modo a dar cumprimento ao disposto no 

Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, no que se refere a: 

1.3.1. artigo 28.º, n.º 2 (parede guarda fogo na cobertura); 
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1.3.2. parte I, Capítulo II (esclarecer quanto ao cumprimento do disposto neste 

capítulo relativamente à caracterização dos materiais a utilizar e respectivas classes de 

resistência ao fogo); 

2.º cumprir com o disposto no parecer da Direcção Regional de Cultura do Centro, no 

que se refere ao acompanhamento dos trabalhos por arqueólogo a cargo do 

dono da obra e salvaguardando as competências do IPA – Instituto do 

Património Arqueológico (condição a constar no alvará de licença de obras); 

3.º cumprir em obra com o disposto no Código Civil relativamente às propriedades 

confinantes, no que se refere às acessibilidades e eventuais servidões de vistas; 

4.º cumprir em obra com as normas técnicas previstas no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 

de Agosto relativo a acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

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

€8000,00 a fim de garantir a reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis 

de virem a ser deterioradas com a construção, de acordo com o estabelecido 

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

6.º caso pretenda publicidade, deverá ser requerido o respectivo licenciamento junto do 

Sector de Licenciamentos Diversos desta Câmara; 

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

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

danificadas durante a obra. 

7.2. apresentar relatório arqueológico devidamente aprovado pelo IPA - Instituto do 

Património Arqueológico. 

Mais deliberou  transmitir à requerente o conteúdo dos pareceres emitidos pelas 

entidades acima referidas e pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 87/09 – Maria Helena Gomes Oliveira 

Carreira Sousa 

DLB N.º 0828/09  | De MARIA HELENA GOMES OLIVEIRA CARREIRA SOUSA, 

residente na Travessa Casal Serafim Vieira, Lote 21, R/C, Direito, na localidade de 

Almuinhas, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização de alteração e ampliação de fracção de um edifício de habitação colectiva, 

sito no local supra mencionado, a que se refere o processo antecedente n.º 29/99. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/05/13, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo, verifica-se que: 

1.º não é dado cumprimento ao disposto no artigo 71.º do Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas relativamente a questões de salubridade do compartimento 

habitacional adjacente à construção proposta, uma vez que o vão do compartimento 
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adjacente fica privado de contacto directo com o exterior, contrariando assim o disposto 

no n.º 1 do referido artigo; 

2.º não esclarece quanto ao cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 220/2008, de 

12 de Novembro, relativamente à segurança contra risco de incêndio, não apresentando 

ficha de segurança ou projecto de segurança contra risco de incêndio, consoante o 

caso. 

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

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/05/13, e face ao 

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

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

 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 261/09 –  Banco Espírito Santo, SA 

DLB N.º 0829/09  | De BANCO ESPÍRITO SANTO, SA, com sede social na Avenida da 

Liberdade, n.º 195, freguesia de Sagrado Coração de Jesus, no concelho de Lisboa, 

referente ao projecto de arquitectura para alteração de um edifício de habitação 

unifamiliar para edifício de serviços (agência bancária e escritórios) e construção de 

muros, sito na Avenida Marquês de Pombal, n.ºs 33/37, na localidade e freguesia de 

Leiria, numa zona definida no Plano Director Municipal como Área Consolidada. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/05/13, constante do 

respectivo processo (folhas 96 e 97), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

elementos: 

1.1. elementos rectificativos de modo a garantir um passeio com a dimensão mínima de 

2,0m entre os muros propostos e o lancil existente no lado Poente (Avenida 

General Humberto Delgado), devendo para o efeito apresentar levantamento 

topográfico rigoroso do existente no local; 

1.2. planta do piso do sótão; 
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1.3. planta de localização e enquadramento à escala 1:25.000, Extracto da Planta de 

Ordenamento à escala 1:10.000, Extracto da planta de condicionantes (servidões 

administrativas e restrições de utilidade pública) rectificada relativamente à 

indicação do local da obra; 

1.4. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura rectificado devendo 

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

regulamentares aplicáveis, nomeadamente o Plano Director Municipal, o 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas, o Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de 

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

de incêndios); 

1.5. Ficha Contra Incêndio em Edifícios de acordo com o Decreto-Lei n.º 220/2008, de 

12 de Novembro, ou caso aplicável, projecto de Segurança Contra Incêndios em 

Edifícios aprovado pela respectiva entidade; 

1.6. projectos de especialidades; 

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

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

reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas 

com a construção, de acordo com o estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do 

Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas desta Câmara, na qual 

deverá constar a seguinte cláusula: «A garantia apresentada não cessará em 

caso algum sem autorização expressa da Câmara Municipal.»; 

3.º garantir em obra: 

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

Agosto, relativamente a acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

3.2. disponibilidade de água e meios de extinção de incêndios junto à via; 

4.º a rampa de acesso aos lugares de estacionamentos não poderá interferir com o 

passeio exterior; 

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

propriedades confinantes; 

6.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

6.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio, devendo para o efeito garantir a 

utilização de materiais idênticos aos existentes no local, proceder à reposição das 

infra-estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra e 

assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma, devendo os 

trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de 

Obras Municipais; 

6.2. ceder uma faixa de terreno ao domínio público, no lado Poente, entre os muros e o 

arruamento para execução do passeio, devendo apresentar Certidão da 

Conservatória do Registo Predial rectificada relativamente à área, bem como em 
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relação à confrontação no lado Poente, devendo constar caminho público face ao 

existente no local. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise dos seguintes processos de participaçã o 

1.2.1. Processo de participação n.º 13/08 – Fregues ia de Parceiros 

DLB N.º 0830/09  | De FREGUESIA DE PARCEIROS, com sede na Rua de Parceiros, 

n.º 1155, na localidade e freguesia de Parceiros, referente à vistoria para verificação 

das condições de segurança e salubridade de um edifício de habitação em ruínas, sito 

na Rua do Fundador, na localidade e freguesia de Parceiros, propriedade do Sr. Filipe 

Ferreira de Sousa, residente na Rua da Bela Vista, Lote 30, Urbanização Casais de S. 

Romão, freguesia de Pousos. 

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

efectuada em 2009/04/09 e a informação prestada pela Divisão Administrativa e de 

Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/05/13, constantes 

do respectivo processo (folhas 22 e 23), deliberou por  unanimidade  o seguinte: 

1.º ratificar o despacho proferido pela Senhora Vereadora em 2009/02/25, o qual 

ordenou a realização da vistoria ao edifício acima referido, face ao disposto no 

n.º 3, do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-

A/02, de 11 de Janeiro; 

2.º notificar o proprietário do imóvel, nos termos previstos no artigo 89.º do Decreto-Lei 

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

de 4 de Setembro, e na alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 

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

trinta dias proceder à execução das obras apontadas no Auto de Vistoria n.º 

23/09, cujo conteúdo deverá ser transmitido ao dono do edifício; 

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

artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo, por se considerar 

urgente a decisão tomada, uma vez que as deficiências descritas no auto de 

vistoria acima referido, poderão pôr em causa as condições de segurança e de 

salubridade de pessoas e bens que circulam nas imediações do edifício ou que 

acedam ao seu interior; 

4.º alternativamente, dispõe o proprietário da possibilidade de iniciar de imediato os 

trabalhos referentes à obra cujo pedido de licenciamento foi deferido a 

2008/09/30, no âmbito do processo n.º 498/06, devendo para o efeito proceder 

previamente ao levantamento da respectiva licença. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.2.2. Processo de participação n.º 44/09 – Bombeir os Municipais de Leiria 

DLB N.º 0831/09  | De BOMBEIROS MUNICIPAIS DE LEIRIA, com sede na Rua de 

Tomar, na localidade e freguesia de Leiria, referente à vistoria para verificação das 

condições de segurança e salubridade de um edifício em ruínas, sito na Rua das 

Oliveiras e Rua da Almuinha, na localidade de Marinheiros, freguesia de Marrazes, 

propriedade do Sr. José Santos Ferreira, residente na Rua da Fonte, n.º 1, na 

localidade de Cabiçalma, concelho de Ourém. 

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

efectuada em 2009/04/09 e a informação prestada pela Divisão Administrativa e de 

Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/05/12, constantes 

do respectivo processo (folhas 8 e 9) deliberou por  unanimidade  o seguinte: 

1.º ratificar o despacho proferido pela Senhora Vereadora em 2009/02/27, o qual 

ordenou a realização da vistoria ao edifício acima referido, face ao disposto no 

n.º 3, do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-

A/02, de 11 de Janeiro; 

2.º notificar o proprietário do imóvel, nos termos previstos no artigo 89.º do Decreto-Lei 

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

de 4 de Setembro, e na alínea c) do n.º 5, do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 

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

trinta dias proceder à execução das obras apontadas no Auto de Vistoria n.º 

22/09, cujo conteúdo deverá ser transmitido ao dono do edifício; 

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

artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo, por se considerar 

urgente a decisão tomada, uma vez que as deficiências descritas no auto de 

vistoria acima referido poderão pôr em causa as condições de segurança e de 

salubridade de pessoas e bens que circulam nas imediações do edifício ou que 

acedam ao seu interior. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise dos seguintes processos de loteamento 

1.3.1. Processo de loteamento n.º 25/82 – Cândido P ereira da Costa Neves 

DLB N.º 0832/09  | De MANUEL SOARES CARIANO, residente na Urbanização Vale da 

Fonte, Lote 28, em Marinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

alteração ao lote 28 do loteamento situado em Marinheiros - Urbanização Vale da 

Fonte, freguesia de Marrazes. 

As alterações consistem no aumento da área de implantação, atendendo à 

construção de alpendres. 
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Decorreu o período da discussão pública, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 

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

177/01, de 4 de Junho, sem oposição. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/05/07, constante da pasta 3 (folha 456 e 456 

verso), deliberou por  unanimidade  ao abrigo do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei 

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

Junho, aprovar as alterações requeridas para o lote 28, devendo o requerente solicitar 

no prazo de um ano a emissão do Aditamento ao Alvará e apresentar 5 exemplares da 

Planta de Síntese (Anexo I), em suporte de papel e um em suporte digital, bem como 

certidão da Conservatória do Registo Predial válida e actualizada. 

Mais deliberou informar o requerente de que na planta de síntese deverá 

constar o «quadro síntese do lote 28» da memória descritiva, apresentada em 

2005/06/09, constante da folha 440 do processo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.2. Processo de loteamento n.º 22/82 – José Gasp ar Júnior 

DLB N.º 0833/09  | De MANUEL GASPAR MENDES, residente na Rua dos Picotos, n.º 

6, freguesia de Carnide, concelho de Pombal, referente à vistoria para efeitos de 

recepção provisória das obras de urbanização do Aditamento n.º 1 ao Alvará de 

Loteamento n.º 460 situado em Vale Grande, freguesia de Marrazes. 

Na vistoria efectuada pelos Serviços da Câmara em 2008/11/21, a Comissão de 

Recepção das obras de urbanização do Loteamento supra citado considerou que os 

trabalhos das redes viária e de drenagem pluvial se encontravam concluídos sem 

anomalias visíveis ou aparentes. 

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

n.º 12/09, constante do respectivo processo (folha 257), deliberou por  unanimidade  

para efeitos do disposto nos artigos 54.º e 87.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

seguinte: 

1.º autorizar a recepção provisória das obras de urbanização referentes ao Aditamento 

n.º 1 ao Alvará de Loteamento n.º 460; 

2.º autorizar a redução da caução abaixo indicada para 10 % do seu valor inicial, sendo 

a restante importância libertada com a recepção definitiva das obras de infra-

estruturas que a mesma cauciona: 

2.1. garantia bancária n.º 964/2007-S, no valor de €1.304,50 , emitida em 2007/10/16 

pelo BPN - Banco Português de Negócios, S.A., destinada a garantir a execução das 

infra-estruturas do arruamento e do passeio (folha 171) 
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Mais deliberou  notificar o requerente do conteúdo do auto de vistoria bem como 

das decisões que recaíram sobre o assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.3. Processo de loteamento n.º 1/02 – Diamantino  Pereira Lopes 

DLB N.º 0834/09  | Presente a minuta de protocolo, elaborada pelo Departamento de 

Obras Municipais em sede do processo de loteamento n.º 1/02, a celebrar entre o 

promotor e a Câmara Municipal de Leiria, cujas cláusulas estabelecem a execução de 

um colector pluvial, a levar a efeito em Fontaínhas, freguesia de Parceiros, com as 

dimensões e características previstas no respectivo projecto, face à necessidade de 

ligação das águas pluviais provenientes do loteamento ao meio receptor adequado. 

A Câmara tomou conhecimento e após análise do assunto, deliberou por  

unanimidade  aprovar o referido protocolo, nos termos do documento que se anexa, o 

qual vai ser assinado em triplicado, ficando um exemplar arquivado no processo de 

loteamento, outro na Secção de Apoio Administrativo ao Expediente Geral e um na 

posse do segundo outorgante. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.4. Processo de loteamento n.º 2/02 – Fernando G ameiro de Oliveira 

DLB N.º 0835/09  | Presente a minuta de protocolo, elaborada pelo Departamento de 

Obras Municipais em sede do processo de loteamento n.º 2/02, a celebrar entre o 

promotor e a Câmara Municipal de Leiria, cujas cláusulas estabelecem a execução de 

um colector pluvial a levar a efeito em Fontaínhas, freguesia de Parceiros, com as 

dimensões e características previstas no respectivo projecto, face à necessidade de 

ligação das águas pluviais provenientes do loteamento ao meio receptor adequado. 

A Câmara tomou conhecimento e após análise do assunto, deliberou por  

unanimidade  aprovar o referido protocolo, nos termos do documento que se anexa, o 

qual vai ser assinado em triplicado, ficando um exemplar arquivado no processo de 

loteamento, outro na Secção de Apoio Administrativo ao Expediente Geral e um na 

posse do segundo outorgante. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.5. Processo de loteamento n.º 13/04 – Carminda da Conceição Duarte 

DLB N.º 0836/09  | De CARMINDA DA CONCEIÇÃO DUARTE, residente na Rua 

Capitão Matos Ribeiro, em Corredoura, concelho de Porto de Mós, a solicitar uma 

operação de loteamento de uma propriedade situada no lugar de Ordem, da freguesia 

de Pousos, acompanhado da informação prestada pela Secção de Apoio Administrativo 

à Divisão de Loteamentos do Departamento de Operações Urbanísticas comunicando 

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



1079 (26) 
 

CMLeiria/ Acta n.º 13, de 2009.05.26 

Im-DA-15-09_A0 

 

que estiveram na origem da proposta de indeferimento tomada em reunião de 

2006/08/17. 

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

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

lhe foi efectuada, através do ofício n.º 8808, datado de 2006/08/24, deliberou por  

unanimidade  indeferir a pretensão ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 

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

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

em reunião de 2006/08/17, abaixo transcritos:  

«1.º os índices de construção deverão ser calculados de harmonia com o zonamento 

marcado nas plantas de ordenamento do Plano Director Municipal, dado que o projecto 

apresenta valores que ultrapassam o estabelecido no artigo 47.º do Regulamento do 

PDM; 

2.º os lugares de estacionamento público propostos são insuficientes, de acordo com o 

artigo 76.º do PDM; 

3.º o loteamento deverá ser estruturado com um desenho urbano mais coerente, 

optimizado e uniformizado, não podendo ser pensado isoladamente de toda a 

envolvente; 

4.º os arruamentos e acessos ao loteamento deverão ser desenvolvidos dentro da 

propriedade a lotear. Caso ocupem terreno fora da propriedade deverá existir 

autorização dos respectivos proprietários; 

5.º os passeios e vias deverão contornar os lotes e ter sempre continuidade, não 

devendo a via automóvel dar acesso directo à cave do lote 6; 

6.º atendendo à topografia do terreno, recomenda-se que os polígonos de implantação 

tenham os afastamentos adequados aos limites dos lotes, por forma a permitir melhor 

salubridade das construções previstas; 

7.º deverão ser ajustadas as cotas de soleira à topografia do terreno e ao desenho 

urbano; 

8.º não é explicito na planta de síntese que as áreas de anexos se encontram incluídas 

na área de implantação e na área total de construção acima da solo; 

9.º deverá ser esclarecida a sobreposição da propriedade a lotear a norte com a 

propriedade referente ao processo de obras n.º 25/2000.» 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4. Análise do processo de informação prévia de lo teamento n.º 3/06 – Sociedade 

de Construções Marsilrui, Lda. 

DLB N.º 0837/09  | De SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MARSILRUI, LDA, com sede 

em Rua do Carmo n.º 35, freguesia de Caranguejeira, referente ao pedido de 

informação prévia sobre a possibilidade de lotear um terreno situado em Monte do 
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Carrascal, freguesia de Leiria, acompanhado da informação prestada em 2009/03/03 

pela Divisão de Loteamentos abaixo transcrita: 

«Trata-se de um pedido de informação prévia de um loteamento, destinado a 4 

lotes, para habitação unifamiliar.  

O terreno que se pretende lotear encontra-se inserido em zona verde e área 

habitacional, de baixa densidade, de acordo com a Planta de Delimitação do 

Aglomerado de Leiria (esc.1:10.000) do PDM. De acordo com a Planta de Ordenamento 

à escala 1:25.000 a propriedade insere-se em zona verde. 

O processo tem os pareceres favoráveis com condições, das entidades 

consultadas. 

Analisado o estudo, verifica-se que a proposta da construção destinada a 

equipamento e parte do arruamento que o serve encontram-se inseridos em zona verde 

e os 4 lotes encontram-se inseridos em área habitacional. 

Como o processo não se encontra instruído com levantamento topográfico, 

depreende-se que a proposta poderá colidir com os limites do lote 25 do loteamento 

27/90, bem como com estacionamento público, criado pelo mesmo loteamento. 

A solução proposta define um polígono de construção para equipamento, na 

continuidade dos lotes e polígonos de implantação das moradias, sem que seja definido 

se o equipamento será cedido ou se fica privado, embora seja referido «equipamento de 

gestão privado e de utilização pública», em memória descritiva.  

Apesar da falta de rigor das áreas descriminadas, em memória descritiva e 

peças desenhadas, nomeadamente na área a lotear, nas áreas de construção, 

contabilizáveis para o índice de construção e também quanto à finalidade da restante 

área da propriedade inserida em zonas verdes, a proposta tem enquadramento no 

PDM. 

Face ao exposto a solução de loteamento poderá ser viável, na condição de 

esclarecer as observações anteriormente apontadas e nas condições definidas pelas 

entidades e serviços consultados. 

Posteriormente, o pedido de licenciamento para a operação de loteamento, 

deverá ser instruído, de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente com o 

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

Setembro, e respectivas Portarias, Plano Director Municipal, RMOU e restante 

legislação de âmbito geral e municipal em vigor». 

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

prestada pela Divisão de Loteamentos em 2009/03/03 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  manifestar a intenção de não viabilizar a solução 

apresentada, pelos motivos referidos na informação prestada pela Divisão de 

Loteamentos em 2009/03/03, cujo conteúdo deverá ser transmitido à requerente, 
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devendo notificar-se a mesma nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
��  Departamento de Obras Munic ipa is  

 

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

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

dos trabalhos a mais e a menos. 

DLB N.º 0838/09  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de uma informação do Departamento de Obras Municipais a referir a 

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

€23.755,60 + IVA e trabalhos a mais a preços acordados no valor de €31.198,90 + IVA, 

o que perfaz um total de €54.954,50+ IVA e trabalhos a menos no valor de €3.116,54 + 

IVA. 

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

1907/09, de 4 de Maio de 2009 

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

autorizar a realização trabalhos a mais a preços de proposta no valor de €23.755,60 + 

IVA trabalhos a mais a preços acordados no valor de €31.198,90 + IVA, o que perfaz 

um total de €54.954,50 + IVA e trabalhos a menos no valor de €3.116,54 + IVA., 

devendo dar-se conhecimento à firma MATOS & NEVES, LDA. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2. Processo n.º T – 105/2008. Construção de bloco  de aulas na escola do 1.º 

Ciclo na EB Correia Mateus, Pousos. Aprovação para a adjudicação definitiva 

DLB N.º 0839/09  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe 

acompanhado do relatório preliminar e final do Júri do Procedimento, em anexo à 

presente acta (ANEXO A) com o resultado do Concurso Público realizado para a execução 

da referida empreitada. 

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

a referida empreitada ao concorrente SOTEOL, Sociedade de Terraplanagens do 

Oeste, Lda., pelo valor €699.306,51 + IVA. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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2.3. Processo n.º T – 27/2009. Pavimentação do troç o da EM 532-6, de Agodim a 

Colmeias, Leiria. Proposta para abertura de concurs o público e nomeação do júri 

do procedimento 

DLB N.º 0840/09  | Presente, pelo Departamento de Obras Municipais (DOM), uma 

informação a propor a aprovação do projecto de execução, do prazo de execução de 90 

dias, do programa de procedimento, caderno de encargos e dispensa do estudo 

geológico-geotécnico da obra em epígrage, com vista à abertura de um concurso 

público, nos termos da alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos. 

A referida despesa estima-se em €152.500,00 + IVA, e encontra-se inscrita no 

plano e na rubrica orçamental com o código 08/07010401/0120/2008 I 286. 

 De acordo com o artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, propôs o DOM 

que fossem designados para integrarem o júri do procedimento os seguintes elementos: 

—  Fernando Eduardo Loureiro Malhó, presidente; 

—  Paulo Jorge Duarte Sousa, membro efectivo; 

—  Francisco Miguel Gonçalves Roças Santos, membro efectivo; 

—  Sucena Maria Guarda Domingues Areia, membro suplente. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informação prestada pelo DOM 

deliberou por unanimidade aprovar o respectivo projecto de execução, o prazo de 

execução de 90 dias, o programa de procedimento, o caderno de encargos e a 

dispensa do estudo geológico-geotécnico da obra em epígrage, com vista à abertura de 

um concurso público, nos termos do disposto na alínea b) do artigo 19.º do Código dos 

Contratos Públicos. 

Mais deliberou  aprovar a composição do júri de procedimento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.4. Processo n.º T – 43/2009. Requalificação da Ru a Tenente Valadim, Leiria. 

Proposta para abertura de concurso público e nomeaç ão do júri do procedimento 

DLB N.º 0841/09  | Presente, pelo Departamento de Obras Municipais (DOM), uma 

informação a propor aprovação do projecto de execução, do prazo de execução de 180 

dias, do programa de procedimento, do caderno de encargos e da dispensa do estudo 

geológico-geotécnico da obra em epígrage, com vista à abertura de um concurso 

público, nos termos da alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos. 

A referida despesa estima-se em €628.600,94 + IVA, e encontra-se inscrita no 

plano e na rubrica orçamental com o código 08/07010401/0120/2009 I 306. 

De acordo com o artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, propôs o DOM 

que fossem designados para integrarem o júri do procedimento os seguintes elementos: 

—  Laura Conceição Oliveira Costa, presidente; 

—  Paulo Jorge Duarte Sousa, membro efectivo; 

—  Luís da Silva Oliveira, membro efectivo; 
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—  Francisco Miguel Gonçalves Roças Santos, membro suplente. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informação prestada pelo DOM e 

deliberou por unanimidade aprovar o respectivo projecto de execução, o  prazo de 

execução de 180 dias, o programa de procedimento, o caderno de encargos e a 

dispensa do estudo geológico-geotécnico da obra em epígrage, com vista à abertura de 

um concurso público, nos termos do disposto na alínea b) do artigo 19.º do Código dos 

Contratos Públicos. 

Mais deliberou  aprovar a composição do júri de procedimento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.5. Alteração da sinalética na Rua do Paço e na Ru a de S. Vicente, situadas na 

freguesia da Caranguejeira (ENT. 08/8602) 

DLB N.º 0842/09  | Presente o ofício n.º 103/08, de 4 de Abril, da Freguesia de 

Caranguejeira, acompanhado de uma informação dos serviços da Divisão de Infra-

estruturas Viárias e de Trânsito do Departamento de Obras Municipais, a propor a 

aprovação da alteração da circulação de trânsito das Ruas do Paço e de S. Vicente e 

área envolvente, de forma a incrementar a segurança rodoviária. Neste âmbito, 

apresenta-se a proposta de circulação viária presente na figura 1, que tem como 

objectivos: 

a) dotar os arruamentos, que pela sua configuração não asseguram duas vias de 

trânsito em condições de segurança e fluidez de tráfego, com sentido único de 

trânsito;  

b) completar a sinalização existente. 

quadro 1: sinalização do trânsito necessária 

material dimensão quantidade observações 
sinal de cedência de passagem, ref.: B2 – paragem 
obrigatória (quadros II e XXIII, RST) 

dimensão 
reduzida 

A = 60cm | L = 
60cm 

4+1* *Existe um sinal com 
prumo em bom estado 
na Rua do Paço, que 
pode ser aproveitado. 
Já existe um sinal na 

Rua de S. Vicente 

sinal de proibição, ref.: C1 – sentido proibido (quadros 
III e XXIV, RST) 

dimensão 
reduzida 

Ø = 60cm 

5 - 

sinal de obrigação, ref.: D1d – sentido obrigatório 
(quadros IV e XXV, RST) 

dimensão 
reduzida 

Ø = 60cm 

2 - 

sinal de informação, ref.: H3 – trânsito de sentido 
único (quadros VIII e XXIX, RST) 

dimensão 
reduzida 
L = 60cm 

3 - 

prumo e respectivos acessórios de fixação para sinal 
de trânsito 

Ø = 60 mm 
A = 2.40 m* 

12+1* - 

Figura 1: proposta 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  aprovar 

as alterações ao trânsito propostas e acima indicadas. 

Mais deliberou  que o Departamento de Equipamento e Oficinas procedesse à 

colocação de toda a sinalização necessária e à retirada de todos os sinais de trânsito 

existentes na área de intervenção não contempladas na presente proposta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.6. Nomeação do júri do procedimento nos seguintes  procedimentos: 

a) Processo n.º T – 95/2008. Beneficiação do CM 1038, troço que vai desde o 

Barracão até o limite do concelho  

DLB N.º 0843/09  | A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pelo artigo 

67.º do Código dos Contratos Públicos, deliberou por  unanimidade designar para 

integrarem o júri do procedimento os seguintes elementos: 

—  Fernando Eduardo Loureiro Malhó; presidente; 

—  Filipe Ribeiro Silva, membro efectivo; 

—  Maria do Carmo Graça Will Pires Santos, membro efectivo; 

—  Sucena Maria Guarda Domingues Areia, membro suplente. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

b) Processo n.º T – 15/2009. Requalificação da EM 356,  troço que liga Maceirinha 

à Batalha  
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DLB N.º 0844/09  | A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pelo artigo 

67.º do Código dos Contratos Públicos, deliberou por unanimidade designar para 

integrarem o júri do procedimento os seguintes elementos: 

—  Maria Angélica Pereira Gomes, presidente; 

—  Sucena Maria Guarda Domingues Areia, membro efectivo; 

—  Maria do Carmo Graça Will Pires Santos, membro efectivo; 

—  Francisco Miguel Gonçalves Roças Santos, membro suplente. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

c) Processo n.º T – 16/2009. Requalificação da EM 540,  troço Maceira (Leiria), 

Picassinos (Marinha Grande) 

DLB N.º 0845/09  | A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pelo artigo 

67.º do Código dos Contratos Públicos, deliberou por unanimidade designar para 

integrarem o júri do procedimento os seguintes elementos: 

—  Laura Conceição Oliveira Costa, presidente; 

—  Filipe Ribeiro Silva, membro efectivo; 

—  Maria do Carmo Graça Will Pires Santos, membro efectivo; 

—  Francisco Miguel Gonçalves Roças Santos, membro suplente. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

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

liga Maceira à Zona Industrial da Marinha Grande 

DLB N.º 0846/09  | A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pelo artigo 

67.º do Código dos Contratos Públicos, deliberou por unanimidade designar para 

integrarem o júri do procedimento os seguintes elementos: 

—  Fernando Eduardo Loureiro Malhó, presidente; 

—  Sucena Maria Guarda Domingues Areia, membro efectivo; 

—  Luís da Silva Oliveira, membro efectivo; 

—  Tomás da Cruz Marcelino Marques, membro suplente. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

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

Arrabal, Chainça e Santa Catarina da Serra 

DLB N.º 0847/09  | A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pelo artigo 

67.º do Código dos Contratos Públicos, deliberou por unanimidade  designar para 

integrarem o júri do procedimento os seguintes elementos: 

—  Laura Conceição Oliveira Costa, presidente;  

—  Sucena Maria Guarda Domingues Areia, membro efectivo; 

—  Luís da Silva Oliveira, membro efectivo; 

—  Hélia Maria Farto Ribeirete, membro suplente. 
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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 dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão Administrativa 

3.1.1. Análise dos seguintes pedidos de responsabil idade civil extracontratual do 

Município de Leiria:  

a) Requerente: Cláudia Patrícia Lopes Jerónimo 

DLB N.º 0848/09 | Retirado. 

 

b) Requerente: João Pedro Teixeira Lima 

DLB N.º 0849/09  | Retirado. 

 

c) Requerente: Francisco José Faustino Luís 

DLB N.º 0850/09  | Retirado. 

 

d) Requerente: Polícia de Segurança Pública 

DLB N.º 0851/09 | Presente o requerimento, com o registo de entrada n.º 26865, de 10 

de Dezembro de 2008, no qual a Policia de Segurança Pública, com o Comando 

Distrital no Largo de S. Pedro, 1, 2400-235 Leiria, veio requerer ao município o 

ressarcimento dos danos sofridos na sua viatura no valor de €447,07. 

No âmbito da instrução a que o citado pedido deu origem, produziu a Divisão 

Administrativa a informação n.º 11.SEF/2009, de 15 de Maio, que se encontra junta ao 

respectivo processo  sobre a qual recaiu o despacho «Concordo» do Senhor Director 

de Departamento, de 2009/05/18, sob proposta favorável da Chefe da Divisão 

Administrativa  a qual conclui pela proposta de deferimento da pretensão do 

requerente, considerando o seguinte: 

A situação em apreço enquadra-se na responsabilidade civil extracontratual das 

autarquias locais, decorrente do preceituado nos artigos 18.º, n.º 1, e 266.º, n.º 1, da 

Constituição da República Portuguesa, e no artigo 7.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de 

Dezembro, que aprovou o Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual, o que vale 

por dizer que a sua concretização depende da prática de um facto (ou da sua omissão), 

da ilicitude deste, da culpa do agente, do dano e do nexo de causalidade entre o facto e 

o dano. 

No dia 28 de Outubro de 2008, por volta das 11 horas e 15 minutos, um 

elemento da PSP conduzia o veículo com matrícula 05-93-PS, marca Fiat Punto, na 

Rua Pêro Alvito, nesta cidade, no sentido descendente junto ao n.º 10, e devido ao 
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abatimento na via, com falta de pavimentação (paralelos de granito), embateu com a 

parte inferior do motor no bordo de uma tampa em metal. 

A via municipal onde se deu o acidente está na posse do Município de Leiria, 

sujeita à sua vigilância e cuidado, fazendo parte da rede de vias municipais. 

Compete ao Município de Leiria a regulamentação, ordenamento e fiscalização 

do trânsito nas vias de comunicação sob a sua jurisdição e a sua sinalização 

permanente, de modo a que se concretize o regular funcionamento do trânsito para se 

obter a máxima segurança na circulação rodoviária (artigos 5.º, 6.º e 7.º do Decreto-Lei 

n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro, que aprovou as alterações ao Código da Estrada, 

conjugados com o artigo 124.º, alíneas p) e n) do Regulamento de Organização dos 

Serviços Municipais). 

Segundo informação da Divisão de Conservação de Edifícios, Vias e Obras de 

Arte (DCEVOA) da Câmara Municipal, de 12 de Dezembro de 2008, «Antes da caixa da 

PT existe um ramal de gás, o qual supostamente poderá ter originado a ocorrência». 

A Lusitaniagás declinou qualquer responsabilidade pelos alegados danos, 

confirmando que depois do acidente do aludido veículo (ocorrido no dia 2008/10/28) 

«foram realizados trabalhos na zona adjacente por uma terceira entidade, sendo certo 

que a regularização do abatimento no pavimento em causa não foi executada pela n/ 

empresa ou a n/ pedido». 

De acordo com a participação apresentada pela PSP de Leiria «(…) Refira-se 

que esse local, actualmente já reparado (repavimentado), situa-se imediatamente a 

seguir a uma curva de reduzida visibilidade e na altura do incidente não existia qualquer 

sinalização da irregularidade da via». 

Ora, tratando-se de um dano provocado pela falta de pavimentação (paralelos 

de granito) junto a uma tampa em metal, não sinalizada, existente no pavimento de uma 

via pública, desta cidade, do qual resultaram danos numa viatura da Polícia de 

Segurança Pública - uma vez que compete Município de Leiria o dever de vigiar e 

sinalizar essa via, em concreto - tem o lesado a seu favor a presunção legal de culpa 

estabelecida no artigo 10.º do RRCE. 

Tratando-se de uma presunção juris tantum, visto que a norma não proíbe a 

prova em contrário, nada obsta que a Administração possa ilidir a presunção, 

apresentando prova em como o facto presumido não corresponde à verdade (artigo 

347.º do Código Civil). 

O n.º 4 do artigo 7.º do RRCE explicita o que se entende por culpa do serviço, 

considerando como tal as situações em que, «atendendo às circunstâncias e aos 

padrões médios de resultado, fosse razoavelmente exigível ao serviço uma actuação 

susceptível de evitar os danos produzidos». Ou seja, tem-se em consideração, como 

ponto de referência, o que normalmente poderia ter sido realizado, para efeito de evitar 

a produção dos danos, em função dos meios e o modelo de organização de que o 



1088 (35) 
 

CMLeiria/ Acta n.º 13, de 2009.05.26 

Im-DA-15-09_A0 

 

serviço dispunha no momento em que ocorreu o facto lesivo (Neste sentido CARLOS 

ALBERTO FERNANDES CADILHA, Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades 

Públicas, Coimbra Editora, 2008, pág. 133). 

Atenta a referida presunção legal, necessário seria que o Município provasse a 

inexistência da «culpa de serviço», prova essa que tinha de ser feita a partir dos factos 

que esclarecessem sobre as providências que, em concreto, foram tomadas pelos 

Serviços para evitar acidentes como o que ocorreu ou de que este se deveu a caso 

fortuito ou de força maior só por si determinante do evento danoso. 

Considerando que os danos sofridos no veículo da requerente são uma 

consequência normal, típica e provável da falta de pavimentação - paralelos de granito - 

junto a uma tampa em metal, estão reunidos todos os pressupostos da 

responsabilidade civil extracontratual das autarquias locais, razão pela qual existe 

responsabilidade do Município de Leiria e consequente obrigação de indemnização. 

Relativamente a esta despesa foi emitida a proposta de cabimento n.º 2167/09, 

de 20 de Maio. 

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

n.º 11.SEF/09, prestada pela Divisão Administrativa deliberou por  unanimidade 

manifestar a sua intenção deferir o pedido de indemnização deduzido pela POLÍCIA DE 

SEGURANÇA PÚBLICA, no valor de €447,07. 

Mais deliberou notificar a requerente, dispensando a audiência dos interessados, 

ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 103.º do Código do Procedimento 

Administrativo, uma vez que os elementos constantes do procedimento conduzem a 

uma decisão que lhe é inteiramente favorável.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

e) Requerente: Ricardo Manuel Ferreira Fernandes. Deci são final 

DLB N.º 0852/09  | Pela deliberação tomada em sua reunião do passado dia 14 de Abril 

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

RICARDO MANUEL FERREIRA FERNANDES, residente na Travessa 1.º de Maio, freguesia 

de Barosa, 2400.013 Leiria, quanto ao pagamento de uma indemnização, no valor de 

€147,50, no âmbito de um pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município 

de Leiria. 

 Notificado em 29 de Abril de 2009, a coberto do ofício n.º 7259, de 22 de Abril, 

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

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

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

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

final da pretensão e consequente arquivamento do processo. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade indeferir o 

pedido deduzido por RICARDO MANUEL FERREIRA FERNANDES, e notificar o requerente da 

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

Procedimento Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

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

3.2.1. Pagamentos 

DLB N.º 0853/09  | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

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

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 

Presidente, no período de 12 a 25 de Maio de 2009, correspondente às Ordens de 

Pagamento Gerais n.ºs: 4061, 4065, 4134, 4167, 4171, 4172, 4174, 4245, 4249, 4278, 

4452 a 4454,4456, a 4458, 4464, 4465, 4467, 4476, 4565, 4570, 4742 a 4780, às 

Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 288, 294, 304,310 a 313, 315, 318, 319, 322 

a 324, 326 a 328, às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs 1716, 2481 2493, 2533, 

2551,2740, 2768, 2853, 2898, 3210, 3248, 3317, 3396, 3563, 3564, 3607, 3627, 3659, 

3660, 3662 a 3664, 3729, 3730, 3807, 2810 a 3814, 3816, 3827, 3829 a 3832, 3851, 

3854, 3877,3881, 3902, 3906, 3908 a 3911, 3920, 3925, 3927, 3929 a 3932, 3934 a 

3941,3973 a 3975, 3983 a 3985, 3993, 3995, 3996, 4011 4012, 4015, 4033, 4038 a 

4044, 4046, 4047, 4050, 4052 a 4059, 4062, 4074, 4079 a 4081, 4084, 4090, 4096 a 

4102, 4110 a 4113, 4127, 4132, 4133, 4135, 4137 a 4141, 4158, 4159, 4164 a 

4166,4169, 4170, 4175 a 4190, 4193 a 4198, 4200 a 4202, 4205 a 4222, 4225, 4226, 

4228, 4237 a 4240, 4242 a 4243, 4246 a 4248, 4250, 4252 a 4257, 4259 a 4260, 4262 a  

4267, 4277, 4282, 4284, 4286 a 4297, 4397, 4399 a 4405, 4407 a 4411, 4413 a 4420, 

4422 a 4430, 4432 a 4436, 4438 a 4441, 4445, 4446, 4451, 4471 a 4474, 4477 a 4481, 

4484 a 4486, 4489, 4491 a 4493, 4496 a 4507, 4509, 4511 a 4513, 4515, 4517 4524, 

4527, 4529, 4531 a 4543, 4545 a 4547, 4549 a 4553, 4555, 4560, 4572, 4575, 4577, 

4578 a 4580, 4582, 4591, 4593, 4595, 4597 a 4600, 4612, 4614, 4635, 4639, 4640, 

4644, 4649, 4650, 4652, 4658, 4664, 4669,4674, 4675, 4740 a 4741, no valor total de 

€3.200.580,09. 

 

3.2.2. IX Modificação ao Orçamento e às Grandes Opç ões do Plano. Ratificação 

DLB N.º 0854/09  | Presente a IX Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2009 que se consubstancia na 9.ª Alteração ao 

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

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

POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do 

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

de Janeiro, deliberou por maioria , com os votos de abstenção dos Senhores 

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

Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, ratificar o despacho da Sr.ª Presidente de 21 de 

Maio, que autoriza a IX Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano 

de 2009, com inscrições/reforços no montante de €497.142,00 e diminuições/anulações 

no montante de €383.142,00, e a IX alteração ao Orçamento da Despesa para o 

presente ano de 2009, com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de 

€363.142,00 cada, tal como proposto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.3. Aquisição de parcelas de terreno propriedade  de: 

a) Rosa da Luz Duarte Pereira 

DLB N.º 0855/09  | Presente, pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, o 

processo referente à aquisição de uma parcela de terreno (Parcela 6), sita na Quinta do 

Cabeço, em Leiria, já integrada na construção de acessos ao Estádio Municipal e o 

respectivo relatório de avaliação. 

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

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

deliberou por unanimidade  adquirir a Rosa da Luz Duarte Pereira, viúva, com o NIF 

121317307, residente na Quinta do Cabeço d’ El-Rei, n.º 70, Leiria, o prédio rústico 

inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo n.º 244 e descrito na 1.ª Conservatória 

do Registo Predial com o n.º 592, da freguesia de Leiria, pelo valor de €24.750,00 (vinte 

e quatro mil setecentos e cinquenta euros). 

Mais deliberou  conceder poderes à Senhora Presidente da Câmara para 

outorgar a competente escritura. 

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

2235/09, de 25 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

b) Maria Fernanda Crespo de Oliveira Lagoa e outros  

DLB N.º 0856/09  | Presente, pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, o 

processo referente à aquisição de uma parcela de terreno (Parcela 7), sita na Quinta do 

Cabeço, em Leiria, já integrada na construção de acessos ao Estádio Municipal e o 

respectivo relatório de avaliação. 

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

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

deliberou por unanimidade  adquirir a:  
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a) Maria Fernanda Crespo de Oliveira Lagoa Viva, casada com Joaquim Vieira 

Pereira Viva, no regime da comunhão de bens adquiridos, residentes na Rua 

Barbara Vaz Preto n.º 1,Quinta do Cabeço, Leiria; 

b) Luís António Dias Lagoa, casado com Maria Teresa Henriques Margarida Lagoa, 

no regime da comunhão geral de bens, residentes na Rua da Feira, em Marinha 

Grande; 

c) José Carlos Crespo Lagoa, casado com Monique Lagoa, no regime da 

comunhão geral de bens, residentes em França; 

d) Vitor Manuel Crespo Lagoa, solteiro, maior, residente em França; 

e) Maria do Carmo Crespo Lagoa Lopes Pedro, casada com Marcolino Lopes, no 

regime da comunhão de bens adquiridos, residente em Marinha Grande; 

f) Maria Olívia Dias Lagoa, solteira, maior, residente em França; 

g) Alexandre Lagoa Moreira, solteiro, maior, residente em 31 Allée dês Gradins 

77200 Torcy, França; 

h) Alberto Lagoa Moreira, solteiro, maior, residente em 12 Rue de la Plaine, 77220 

Presles en Brie, França; 

i) Carina Lagoa Moreira, solteira, maior, residente em 08 Rue de Montgazon, 

77220 Liverdy en Brie; 

a área de 1.021,43 m2 do prédio rústico inscrito na respectiva matriz predial da freguesia 

de Leiria sob o artigo n.º 245 e não descrito, pelo valor de €21.800,00 (vinte e um mil e 

oitocentos euros).  

Mais deliberou  conceder poderes à Senhora Presidente da Câmara para 

outorgar a competente escritura. 

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

2235/09, de 25 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

c) Joaquim Vieira Pereira Viva 

DLB N.º 0857/09  | Presente, pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, o 

processo referente à aquisição de uma parcela de terreno (Parcela 8-D), sita na Quinta 

do Cabeço, em Leiria, já integrada na construção de acessos ao Estádio Municipal e o 

respectivo relatório de avaliação. 

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

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

deliberou por unanimidade  adquirir a Joaquim Vieira Pereira Viva, com o NIF 

105380180, casado com Maria Fernanda Crespo de Oliveira Lagoa Viva, residentes na 

Rua Bárbara Vaz Preto, n.º 1, Quinta do Cabeço, Leiria, a área de 1072,17 m2 do prédio 

rústico inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo n.º 247 e descrito na 1.ª 
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Conservatória do Registo Predial com o n.º 2733, da freguesia de Leiria, pelo valor de 

€17.100,00 (dezassete mil e cem euros). 

Mais deliberou  conceder poderes à Senhora Presidente da Câmara para 

outorgar a competente escritura. 

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

2235/09, de 25 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

d) Joaquim Oliveira Pedro Matias e irmãos 

DLB N.º 0858/09  | Presente, pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, o 

processo referente à aquisição de uma parcela de terreno (Parcela 9), sita na Quinta do 

Cabeço, em Leiria, já integrada na construção de acessos ao Estádio Municipal e o 

respectivo relatório de avaliação. 

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

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

deliberou por  unanimidade adquirir a Manuel Joaquim Matias, divorciado, Joaquim 

Oliveira Pedro Matias, casado com Fernanda Alves Viola Martins, Maria de Lurdes 

Pedro Matias, solteira e António de Oliveira Pedro Matias, solteiro o prédio rústico 

inscrito na respectiva matriz predial da freguesia de Leiria sob o artigo n.º 246 e não 

descrito na Conservatória do Registo Predial da freguesia de Leiria, pelo valor de 

€15.000,00 (quinze mil euros). 

Mais deliberou  conceder poderes à Senhora Presidente da Câmara para 

outorgar a competente escritura. 

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

2235/09, de 25 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.4. Protocolo de cedência de parcela de terreno a afectar ao domínio público 

municipal 

DLB N.º 0859/09  | Presente, pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, o 

processo referente à cedência de uma parcela de terreno (Parcela 10), sita na Quinta 

do Cabeço, em Leiria, já integrada na construção de acessos ao Estádio Municipal, bem 

como a minuta do protocolo a celebrar com os proprietários da mesma, a seguir 

transcrita: 

« (Minuta de) PROTOCOLO 

Entre: 

a) Joaquim Manuel Fonseca Lagoa, casado com Carminda Maria Carreira Antunes de 

Faria Lagoa, residentes na Rua Principal, Andrinos, freguesia de Pousos, concelho 

de Leiria, NIF’s……………e……………, titulares dos Bilhetes de Identidade 
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n.ºs…………………, emitidos em ……., pelo Arquivo de Identificação 

de…………….., respectivamente; 

b) Maria da Fonseca Lagoa Manuel, casada com António Pedro Manuel, residentes na 

Rua dos Parceiros, freguesia de Parceiros, concelho de Leiria, com os 

NIF’S………………….. e ……………., titulares dos Bilhetes de Identidade 

n.ºs…………………, emitidos em ……., pelo Arquivo de Identificação 

de…………….., respectivamente; 

c) Fernanda da Fonseca Lagoa Miguel, casada com Celestino Miguel, residentes na 

Quinta do Cabeço, freguesia e concelho de Leiria, com os NIF’S………………….. e 

……………., titulares dos Bilhetes de Identidade n.ºs…………………, emitidos em 

……., pelo Arquivo de Identificação de…………….., respectivamente; 

d) Maria de Lurdes da Fonseca Lagoa, divorciada, residente na Urbanização Santa 

Clara, Rua Inácia Cova, Lote 28, freguesia Parceiros e concelho de Leiria, com o 

NIF………………….. e titular do Bilhete de Identidade n.º…………………, emitido 

em ……., pelo Arquivo de Identificação de…………….., ; 

e) Fernando da Fonseca Lagoa, divorciado, residente na Quinta do Bispo, Lote 42, 3.º 

Esq.º, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, com o NIF………………….. e 

titular do Bilhete de Identidade n.º…………………, emitido em ……., pelo Arquivo de 

Identificação de…………….., ; 

f) Sérgio Manuel da Fonseca Lagoa, divorciado, residente na Rua do Vale Sepal, n.º 

105, 1.º Esq.º, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, com o 

NIF………………….. e titular do Bilhete de Identidade n.º…………………, emitido 

em ……., pelo Arquivo de Identificação de…………….., como primeiros outorgantes 

e na qualidade de proprietários do prédio rústico inscrito na respectiva matriz sob o 

artigo 242 e descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1949, da 

freguesia de Leiria  

e 

Município de Leiria, representado por Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, na 

qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Leiria, como segundo outorgante, é 

celebrado o presente protocolo que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

Os primeiros outorgantes cedem ao segundo outorgante, uma parcela de terreno com a 

área de 133,96 m2, do prédio supra identificado, já integrada na construção de acessos 

ao Estádio Municipal, conforme planta anexa. 

Cláusula Segunda 

O segundo outorgante compromete-se a considerar a cedência agora efectuada, 

integrando-a no conjunto das cedências obrigatórias nos termos do regulamento do 

Plano Director Municipal (PDM) e no momento em que os primeiros outorgantes 

pretenderem promover para aquele prédio qualquer operação de construção ou 
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loteamento, bem como considerar as áreas agora cedidas para efeito do cálculo da área 

de construção a que têm direito nos termos do regulamento do PDM. 

Cláusula Terceira 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação deste protocolo serão 

solucionadas por aplicação das disposições legais em vigor. 

Leiria, ____ de _______________de 2009 

Os Primeiros Outorgantes | _________________________________ 

O Segundo Outorgante | ____________________________________» 

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

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

deliberou por unanimidade  aprovar teor da minuta do protocolo. 

Mais deliberou  conceder poderes à Senhora Presidente da Câmara para 

outorgar o referido protocolo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.5. Cedência do direito de superfície a favor da  NHC (Social) – Cooperativa 

Solidariedade, CRL 

DLB N.º 0860/09  | Considerando que a NHC (Social) – COOPERATIVA 

SOLIDARIEDADE, CRL é uma entidade com personalidade jurídica e que prossegue, 

no Município de Leiria, fins de interesse público, designadamente de natureza social, e 

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, a Câmara deliberou por  unanimidade  o seguinte: 

1.º Constituir a favor desta entidade o direito de superfície sobre uma parcela de terreno 

destinada a equipamento colectivo e designada por Parcela C, sita na 

Urbanização Dr. Joaquim José de Sousa, Barros, freguesia de Marrazes, 

concelho de Leiria, com a área de 4782,70 m2, a confrontar do norte com Junta 

de Freguesia de Marrazes, sul com espaço público, nascente Maria de Fátima S. 

D. Martins e outros e poente com arruamento, descrita na 2.ª Conservatória do 

Registo Predial de Leiria sob o n.º 8261/Marrazes e inscrita na matriz predial 

urbana da referida freguesia sob o artigo n.º 8842, com o valor patrimonial de 

€14.630,00: 

a) A parcela de terreno sobre a qual se constitui o direito de superfície destina-

se à construção de uma Unidade de Cuidados Continuados Integrados. 

b) O prazo de duração do direito de superfície é de sessenta anos, podendo ser 

prorrogado por períodos sucessivos de vinte anos, desde que o proprietário 

notifique o superficiário com a antecedência mínima de um ano. 

c) No prazo máximo de cinco anos, a contar da data da outorga da escritura de 

cedência do direito de superfície, deverão ficar concluídas todas as obras.  
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d) Se, findo o prazo previsto na alínea anterior, as construções não estiverem 

concluídas, ou se o tiverem sido em desacordo com os projectos aprovados 

pela Câmara Municipal de Leiria, o direito de superfície reverte para o 

Município de Leiria. 

e) Se às construções for dado fim diferente daquele em função do qual o direito 

de superfície foi cedido ou cuja alteração não tenha sido objecto de acordo 

com a Câmara Municipal de Leiria, o mesmo reverte para o Município de 

Leiria. 

f) Se as construções efectuadas na parcela de terreno sobre o qual é 

constituído o direito de superfície forem destruídas e se o superficiário não as 

reconstruir no prazo de cinco anos, o direito de superfície reverte para o 

Município de Leiria, salvo se outro prazo for fixado pelo proprietário, em face 

das circunstâncias concretas. 

g) Se a superficiário se extinguir durante o prazo de validade do direito de 

superfície, ou alterar os seus estatutos pondo em causa os fins da sua 

constituição, as edificações existentes revertem para Município de Leiria. 

h) Nas situações previstas nas alíneas d), e), f) e g) a propriedade dos edifícios 

e as benfeitorias entretanto realizadas passam para o proprietário do solo, 

sem que a superficiária tenha direito a qualquer indemnização. 

i) A superficiária obriga-se a cuidar dos edifícios, suas dependências e 

equipamentos de utilização neles instalados como o faria um proprietário 

prudente, mantendo-os em perfeito estado de conservação e de utilização. 

j) Não é permitida a transmissão do direito de superfície a terceiros sem 

autorização expressa da Câmara Municipal de Leiria. 

k) A cedência do direito de superfície é efectuada a título gratuito. 

l) Ao direito de superfície é atribuído o valor de €11.704,00 (onze mil 

setecentos e quatro euros). 

2.º Conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara para outorgar a competente 

escritura.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.6. Concessão do direito de uso privativo do edi fício 2, sito no Parque da Fonte 

Quente 

DLB N.º 0861/09  | Na sequência da hasta pública realizada no passado dia 29 de Abril, 

para adjudicação do direito de uso privativo do edifício 2, sito no Parque da Fonte 

Quente, freguesia e concelho de Leiria, informou a Senhora Vereadora Dr.ª Neusa 

Magalhães que aquele espaço foi arrematado nas seguintes condições: 

Espaço Destino Valor da Arrematação Arrematante 

Edifício 2 Estabelecimento de bebidas € 11.250,00 Lúcia Azinheiro Marques Cordeiro Patrício 
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Ao valor daquela arrematação acresce IVA à taxa legal. 

*** 

Foi também presente a minuta do contrato a celebrar no âmbito daquela 

concessão, com o seguinte teor: 

«(Minuta de) CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO DE US O PRIVATIVO 

Entre o Município de Leiria , pessoa colectiva de direito público n.º 505 181 266, com 

sede no Largo da República, freguesia e concelho de Leiria, aqui representado pela 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos 

Costa, casada, natural da freguesia e concelho de Mirandela, residente na Quinta de 

Santo António, Lote 63, 5.º Dt.º, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, no uso dos 

poderes que lhe foram conferidos pela Câmara Municipal de Leiria, através da 

deliberação n.º ____, tomada em sua reunião de ___/___/___, como primeiro 

outorgante e Lúcia Azinheiro Marques Cordeiro Patrício , NIF. 194 620 140, casada, 

titular do B.I. n.º 4252049, emitido em 2000/01/27, pelo Arquivo de Identificação de 

Leiria, residente na Rua da Quinta de Cima, n.º 83 – 17AL, Gândara dos Olivais, 

freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, como segundo outorgante, é celebrado o 

presente contrato de concessão do direito de uso privativo decorrente da hasta pública 

realizada em 29 de Abril de 2009, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objecto 

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

outorgante do direito de uso privativo de um espaço com a área de 46,35m2 (Edifício 2), 

sito no Parque da Fonte Quente, freguesia e concelho de Leiria, edificado no âmbito do 

Programa Polis e destinado a estabelecimento de bebidas. 

Cláusula Segunda 

Prazo 

1 - O contrato terá a duração de cinco anos podendo o Município, em casos 

devidamente fundamentados, autorizar a sua prorrogação por igual período de tempo. 

2 – Decorrido o prazo previsto no número anterior cessam, automaticamente, os efeitos 

do contrato, revertendo, a favor do Município de Leiria, o espaço e as benfeitorias que 

entretanto tenham sido realizadas, sem que decorra o direito de indemnizar o segundo 

contraente. 

Cláusula Terceira 

Preço e forma de pagamento 

1 - Pela concessão do direito de uso privativo prevista neste contrato, o concessionário 

obriga-se a pagar ao concedente a importância, de €11.250,00 (onze mil duzentos e 

cinquenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, bem como quaisquer outras 

taxas a que haja lugar por força da Lei ou Regulamento Municipal. 
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2 – Da importância referida no número anterior, foi pago no acto de arrematação 

através da guia de receita n.º 10458/2009, o montante de €5.625,00 (cinco mil 

seiscentos e vinte e cinco euros), correspondente a 50% do valor total do contrato, 

sendo o remanescente pago em prestações mensais, sucessivas e de igual valor, 

durante a vigência do contrato. 

3 – As prestações mensais referidas no número anterior são devidas até ao oitavo dia 

do mês seguinte àquele a que diz respeito ou noutro prazo que o Município venha a 

estipular para o efeito, salvo a primeira prestação que é devida no mês em que ocorra a 

entrada em funcionamento do espaço objecto do presente contrato, isto é, a sua 

abertura ao público. 

4 - O concessionário deve efectuar o pagamento das prestações devidas na Tesouraria 

do Município de Leiria. 

Cláusula Quarta 

Incumprimento 

1 - O não pagamento da prestação mensal fixada na cláusula anterior, dentro do prazo 

estipulado, faz incorrer o concessionário no pagamento de juros de mora calculados de 

acordo com a taxa legal em vigor. 

2 – Decorridos trinta dias de atraso no pagamento das mensalidades, poderá o 

Município de Leiria resolver o presente contrato de concessão do direito de uso 

privativo, sem que haja direito a reembolso das prestações já pagas ou a qualquer tipo 

de indemnização. 

Cláusula Quinta 

Obrigações do concessionário 

1 – Constituem obrigações do concessionário: 

a) Obter a autorização de utilização para estabelecimento de bebidas nos termos da 

legislação aplicável; 

b) Celebrar os contratos necessários ao normal funcionamento do estabelecimento de 

bebidas, em especial dos de fornecimento de energia eléctrica e água; 

c) Instalar os sanitários de acordo com o projecto e instruções a apresentar pelo 

Município de Leiria; 

d) Equipar o espaço concessionado; 

e) Proceder à limpeza, manutenção e conservação do espaço concessionado;  

f) Praticar os horários autorizados pela Câmara Municipal de Leiria;  

g) Celebrar e manter em vigor até ao terminus da concessão, para além dos seguros 

obrigatórios nos termos da legislação vigente, um seguro de riscos múltiplos que inclua 

a cobertura de danos em bens do senhorio, um seguro de responsabilidade civil de 

exploração cuja cobertura abranja danos patrimoniais e não patrimoniais causados a 

terceiros por actos ou omissões decorrentes da actividade inerente à exploração; 
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h) Solicitar a autorização da Câmara Municipal de Leiria para a realização de obras no 

espaço objecto da concessão, salvo se se tratarem de obras de embelezamento interior 

e desde que não ponham em causa a estrutura do imóvel e não se projectem para o 

exterior do mesmo, sem prejuízo do respectivo licenciamento municipal, nos termos da 

legislação em vigor; 

i) Solicitar autorização da Câmara Municipal de Leiria para a instalação de esplanada, 

sem prejuízo do respectivo licenciamento municipal, nos termos da legislação em vigor. 

2 - Fica vedado ao concessionário qualquer alteração ao uso previsto para o espaço 

identificado na cláusula primeira. 

Cláusula Sexta 

Incumprimento das obrigações do concessionário 

1 - O não cumprimento das obrigações descritas na cláusula anterior confere ao 

Município de Leiria o direito de resolução imediata do presente contrato. 

2 – Constitui, ainda, fundamento para a resolução do contrato por parte Município de 

Leiria: 

a) O abandono pelo concessionário do espaço objecto de concessão; 

b) A utilização do espaço objecto da concessão para uso diverso do autorizado pelo 

Município de Leiria; 

c) A negligência e a falta de cuidado na conservação das instalações;  

d) A realização de quaisquer obras sem prévia autorização do concedente. 

3 – O espaço considera-se abandonado sempre que, sem motivo justificado, se 

encontre encerrado por um período superior a 60 dias. 

Cláusula Sétima 

Responsabilidades do concessionário 

1 - O concessionário deverá tomar as providências necessárias e adequadas de forma 

a evitar que as instalações e os equipamentos existentes no edifício sejam vandalizados 

ou danificados, reservando-se o Município de Leiria o direito de, sempre que tal se 

verifique, impor ao segundo outorgante a adopção das medidas que entenda por 

convenientes para a resolução da situação. 

2 - Caso o concessionário não adopte as medidas propostas pelo primeiro outorgante, 

este poderá determinar a suspensão temporária da actividade do concessionário. 

3 - O concessionário é, ainda, o único responsável pela reparação e indemnização de 

todos os prejuízos materiais que, por motivos a si imputáveis, sejam sofridos por 

terceiros incluindo o próprio Município de Leiria, resultem da actuação do pessoal ao 

seu serviço, nomeadamente, seus funcionários ou tarefeiros e/ou do deficiente 

comportamento dos equipamentos utilizados no âmbito da sua actividade. 

Cláusula Oitava 

Abertura do estabelecimento 
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1 – O segundo outorgante terá de iniciar a sua actividade (abertura ao público do 

estabelecimento) no prazo de noventa dias, a contar da data de assinatura do presente 

contrato, salvo se se verificarem motivos de força maior que não lhe sejam imputáveis.  

2 –O incumprimento do número anterior implica a resolução imediata do presente 

contrato.   

Cláusula Nona 

Período de funcionamento 

O estabelecimento a instalar no espaço concessionado deverá funcionar todo o ano, de 

acordo com os respectivos horários legais e regulamentares em vigor. 

Cláusula Décima 

Suspensão temporária da actividade 

1 - O concessionário apenas poderá suspender a sua actividade, quando tal resulte: 

a) De ordem expressa do Município de Leiria;  

b) De ordem expressa de uma entidade pública proferida no âmbito das suas 

competências; 

c) Em casos de força maior, desde que devidamente reconhecidos como tal pela 

Câmara Municipal de Leiria; 

d) De acções de desinfestação, higienização e período de descanso de pessoal. 

2 – Ocorrida qualquer das situações previstas nas alíneas do número anterior, o 

concessionário deverá comunicar tal facto ao Município de Leiria, no prazo de 8 dias 

úteis, através de carta registada com aviso de recepção. 

3 - A actividade deverá ser reiniciada logo que cessem as causas que determinaram a 

sua suspensão temporária.  

Cláusula Décima Primeira 

Fiscalização 

Ao primeiro outorgante assiste o direito de fiscalizar o espaço objecto de concessão e o 

cumprimento dos deveres do concessionário decorrentes do presente contrato e da 

legislação em vigor aplicável. 

Cláusula Décima Segunda 

Intransmissibilidade 

A concessão do direito de uso privativo não é transmissível a qualquer título, sendo 

nulos e de nenhum efeito os actos ou contratos celebrados pelo concessionário com 

infracção ao disposto no presente preceito.  

Cláusula Décima Terceira 

Direitos do concedente 

O Município de Leiria reserva-se o direito de melhorar as áreas adjacentes ao imóvel do 

qual faz parte o espaço objecto de concessão, desde que daí não resultem para o 

concessionário quaisquer aumentos de encargos e responsabilidades abrangidas pelo 

presente contrato.  
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Cláusula Décima quarta 

Omissões 

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

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

em vigor. 

Cláusula Décima quinta 

Entrada em vigor 

Este contrato entra em vigor na data da sua assinatura. 

O presente contrato está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) 

do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e n.º 1, ambos do artigo 3.º 

do Código do Imposto de Selo. 

*** 

Este contrato é feito em duplicado, valendo a cópia como original, compõe-se de seis 

páginas sendo devidamente assinado pelas partes depois de declararem ter lido, 

compreendido e aceite todas as suas cláusulas. 

Leiria _____de ___________ de 2009. 

Pelo Primeiro Outorgante | Isabel Damasceno Campos 

Pela Segunda Outorgante | Lúcia Azinheiro Marques Cordeiro Patrício» 

A Câmara, analisou o assunto e no uso da competência que lhe é conferida pela 

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

unanimidade adjudicar a concessão do direito de uso privativo do edifício 2 a Lúcia 

Azinheiro Marques Cordeiro Patrício pelo valor da arrematação.  

 Mais deliberou  aprovar a minuta daquele contrato e conceder poderes à Senhora 

Presidente para proceder à sua outorga. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.7. Cedência do prédio urbano inscrito na matriz  predial sob o artigo 8989 e 

descrito sob o n.º 7924, da freguesia de Marrazes, a título de dação em pagamento 

DLB N.º 0862/09  | Presente o processo referente à desafectação do domínio público 

municipal de uma parcela de terreno com a área de 312 m2 com vista à sua cedência a 

título de compensação por ocupação de parcela de área igual e que foi integrada na 

abertura da Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, Quinta da Cascalheira, freguesia de 

Marrazes e concelho de Leiria. A parcela de terreno objecto de desafectação encontra-

se já devidamente inscrita na matriz predial urbana sob o artigo n.º 8989 e registada na 

Conservatória do Registo predial sob o n.º 7924, da freguesia de Marrazes, a favor do 

Município de Leiria. 

Considerando que: 

—  decorreram já cerca de 20 anos desde a construção daquela via municipal; 
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—  a parcela de terreno com a área de 312 m2 ocupada pelo Município na abertura do 

referido arruamento encontra-se já perfeitamente integrada naquela via pública, 

nomeadamente, ao nível de estacionamento e passeio da faixa de rodagem direita, 

direcção norte; 

—  apesar do tempo decorrido não foi pago, a esse título e até à data, qualquer preço. 

Assim, tendo em consideração que o prejuízo causado pela ocupação da 

referida parcela foi avaliado em €1.060,80, propôs-se a celebração de uma dação em 

pagamento pela qual, para ressarcimento dessa dívida, será cedida a parcela de 

terreno inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 8989 e descrito sob o n.º 7924, da 

freguesia de Marrazes e concelho de Leiria a favor de Maria da Conceição Carvalho de 

Sousa e marido Armindo Ramos Anselmo, residentes na Rua Joaquim Ferreira de 

Sousa, n.º 40, Marinheiros, Leiria. 

A Câmara, no âmbito da competência que lhe é conferida pela alínea e) do n.º 1 

do artigo 64.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade  autorizar a celebração da 

dação em pagamento dos prejuízos causados pela ocupação da área de 312 m2 para 

integração na abertura da Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, do prédio urbano inscrito 

na respectiva matriz sob o artigo 8989 e descrito sob o n.º 7924, da freguesia de 

Marrazes, a favor de Maria da Conceição Carvalho de Sousa e marido Armindo Ramos 

Anselmo, residentes na Rua Joaquim Ferreira de Sousa, n.º 40, Marinheiros, Leiria. 

Mais deliberou que,  para efeitos de escritura, fosse atribuído àquele prédio o 

valor de €1.060,80, conforme relatório de avaliação anexo ao presente processo, valor 

esse equivalente à avaliação dos prejuízos causados aos adquirentes. 

Deliberou ainda  conceder os necessários poderes à Senhora Presidente da 

Câmara para outorgar a competente escritura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.8. Abertura de conta bancária. QREN. «Orientaçã o de Gestão do Mais Centro» 

DLB N.º 0863/09 | No seguimento da aprovação da candidatura no âmbito do QREN 

«Orientação de Gestão do Mais Centro», é necessário proceder à abertura de uma 

conta bancária destinada exclusivamente à realização de todos os movimentos 

financeiros relativos a esta comparticipação. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, com fundamento na Norma 2.9.10.1.2 

do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais e na alínea d) do n.º 

7 do artigo 64.º da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade abrir conta na Caixa 

Geral de Depósitos com a designação «Município de Leiria – Mais Centro». 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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3.2.9. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 0864/09  | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo 25 de Maio de 

2009, apresentando um Total de Disponibilidades de €8.604.788,82 sendo de 

Operações Orçamentais €7.824.612,31 e de Operações de Tesouraria €780.176,51, 

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

A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

Ponto quatro 
��������  D i v i s ã o  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s  

 

Voto de pesar  

DLB N.º 0865/09  | Presente, pela Senhora Presidente, uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar ao trabalhador António Patrício Simões, 

Assistente Operacional, do mapa de pessoal deste Município, pelo falecimento de seu 

sogro. 

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 
��������  Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Coopera ção 

 

Semana de Leiria em Quint-Fonsegrives  (França) 

DLB N.º 0866/09  | Em finais de 2008, face aos incentivos da União Europeia para o 

estabelecimento de acordos de geminação entre cidades da Europa, o município 

francês de Quint-Fonsegrives, enviou a esta Câmara um dossiê com uma proposta de 

candidatura para a geminação com Leiria, expondo na documentação então enviada, a 

caracterização da região onde está implantado, como membro do Grand Toulouse 

(comunidade urbana de 650 mil habitantes) no sudoeste da França, no Haute-Garonne. 

Com um território em plena expansão económica e um património cultural 

notável, Quint-Fonsegrives tem na sua área geográfica vários pólos industriais e 

universitários, havendo a considerar que a área urbana é hoje um pólo tecnológico 

europeu que reúne várias indústrias de alta tecnologia, em matéria de informática e 

espacial, bem como vários institutos de investigação científica. 

A aglomeração de Toulouse é o primeiro pólo francês da Indústria Aeronáutica e 

Espacial, constituindo, com os seus 11 mil investigadores, um dos pólos mais modernos 

de investigação e desenvolvimento do espaço económico francês. 
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Sendo a quarta cidade de França, Toulouse afirma-se como um dos maiores 

pólos, universitário, comercial e industrial do Sul de França. De destacar, também, o 

facto de a aglomeração de Toulouse ser a sexta de França, concentrando um quarto da 

população da Região Midi Pirenéus, estando esta em frequente acréscimo demográfico 

e económico. 

Com 100 mil estudantes na sua cidade universitária, a terceira de França, o 

centro é dotado de equipamentos culturais de grande prestígio, aliados a um património 

cultural notável de que destacam inúmeros monumentos de estilos diversificados. 

A nível cultural e educativo a presença duma importante comunidade portuguesa 

neste aglomerado de Toulouse é de aproximadamente 60 mil pessoas e 24 associações 

portuguesas, contando estes, a nível local, com o apoio e colaboração da Vice-Consûl 

de Portugal em Toulouse, que não tem regateado esforços para que as raízes de 

Portugal naquela região francesa sejam cada vez mais fortes, numa abrangência de tal 

forma importante que levou à criação da ADEPBA – Associação para o 

Desenvolvimento dos Estudos Portugueses, Brasileiros, Africanos e Asiáticos 

Lusófonos, actualmente dirigida por Christophe Gonzalez, Professor na Universidade de 

Toulouse, que através de um trabalho invulgar muito tem igualmente contribuído para o 

desenvolvimento do ensino da língua portuguesa e para um conhecimento mais 

profundo dos países lusófonos. 

Situada às portas de Toulouse, a cidade de Quint-Fonsegrives beneficia duma 

situação geográfica ideal, proporcionando aos seus habitantes uma elevada qualidade 

de vida, com respeito pelas tradições rurais e o dinamismo do seu sector económico, 

composto por mais de duas centenas de empresas, oferecendo grandes possibilidades 

em matéria de intercâmbios culturais e desportivos, já que dispõe de equipamentos 

municipais de grande qualidade e desenvolve serviços para todas as idades. 

Com uma vida associativa dinâmica, a cidade de Quint-Fonsegrives é dotada de 

forte experiência em matéria de intercâmbios desportivos, tendo o seu clube mais 

representativo na modalidade de andebol já participado num Torneio de Andebol em 

Portugal organizado pela Juventude Desportiva do Lis. 

Criado em 2002 o projecto de intercâmbio desportivo entre os jovens 

andebolistas franceses e portugueses, que já na altura contou com o apoio da Vice-

Cônsul de Portugal em Toulouse, de imediato surgiu vontade de oficializar um projecto 

que conduzisse a uma geminação para assim serem facilitados os intercâmbios entre 

jovens andebolistas. 

Foi então incessante a busca para encontrar uma cidade com um clube de 

andebol com o mesmo perfil que o HBCQF, tendo, mais tarde, a escolha recaído sobre 

a Juventude Desportiva do Lis, Clube de Andebol e Centro de Formação, que dispõe de 

diversas categorias de jogadores de várias faixas etárias e ambos os sexos, que 

organiza todos os anos um Torneio Internacional. 
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E assim, com a participação da equipa de Quint-Fonsegrives nos Torneios da 

Juventude Desportiva do Lis, se iniciou o contacto entre os dois municípios, que 

culminaria com a visita da Vice-Cônsul, Dra. Noélia Pacheco, a Portugal, em Fevereiro 

do presente ano e que reuniu com a Senhora Presidente, com vista ao desenvolvimento 

de acções de intercâmbio noutras áreas, que possam eventualmente conduzir, mais 

tarde, ao estabelecimento de um Acordo de Cooperação e Amizade.   

Do encontro estabelecido com a Senhora Presidente, a Vice-Cônsul deu 

conhecimento ao município de Quint-Fonsegrives da receptividade havida para o 

desenvolvimento de acções de intercâmbio, tendo então aquele município designado 

uma comissão para o estabelecimento da programação a levar a efeito, com o propósito 

de dar a conhecer a cidade de Leiria e toda a sua região envolvente, num período que 

suscitasse o interesse de um elevado número de pessoas. 

Assim, a comissão indigitada e que é integrada por Bernard Soléra (Maire de 

Quint-Fonsegrives), Noélia Pacheco (Vice-Cônsul de Portugal), Carlos Pacheco 

(funcionário do consulado português), Mariele Célis (Conselheira Municipal), Jean-

Pierre Gasc (Maire-adjoint), Maryse Marsal (Maire adjoint), Manuel Fernandes, Patrick 

Touron, Bernard Mur, Florence Castan, Christine Raveau e Dominique Penchenat, 

propôs o período de 26 a 30 de Junho de 2009, para o primeiro intercâmbio, dado que, 

naquela altura, se realizam as festas da cidade de Quint-Fonsegrives e tratando-se de 

uma manifestação que tem um impacte positivo junto da população local e que 

consegue, também, despertar o interesse da uma vasta região envolvente, dá a 

garantia de êxito. 

Para este primeiro encontro, foi delineada uma programação diversificada, tal 

como uma exposição fotográfica sobre Leiria, exposição de quadros de um pintor 

leiriense, artesanato na área da olaria, a presença de um conjunto de música tradicional 

portuguesa, um torneio de andebol nas classes de juvenis e iniciados com a 

participação de duas equipas das camadas jovens (masculina e feminina) da Juventude 

Desportiva do Lis, a apresentação de produtos regionais de âmbito gastronómico, tais 

como enchidos, incluindo a tradicional morcela de arroz, doces, compotas e mel, 

queijos, vinhos e licores, etc.. 

Entendeu-se, uma vez que a iniciativa é deveras aliciante, envolver o Turismo 

Leiria-Fátima, pelo que, pela Divisão de Comunicação, Relações Púbicas e 

Cooperação, foram encetados os contactos tidos por oportunos com o presidente 

daquela instituição, que, de imediato, anuiu ao proposto, pelo que o Turismo Leiria-

Fátima também se fará representar em Quint-Fonsegrives, sendo de sua 

responsabilidade a parte inerente à gastronomia e aos vinhos e licores, bem como a 

divulgação da região turística que superintende. 

Serão disponibilizados quatro stands, sendo um destinado a esta Câmara para a 

exposição fotográfica, outro para o artesão da Bajouca que trabalhará ao vivo com a 
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roda de oleiro e para mostra/venda da tradicional louça daquela freguesia, outro para o 

Turismo Leiria-Fátima fazer a divulgação turística com material promocional e, o outro, 

para a exposição e mostra/venda dos produtos regionais, tais como vinhos, licores, 

queijos, enchidos, etc.. 

Será ainda da responsabilidade do Turismo Leiria-Fátima a oferta de um 

beberete às entidades oficiais de Quint-Fonsegrives com produtos regionais. 

A exposição de pintura foi confiada a Anjos Fernandes, uma vez que a sua 

presença já havia sido requerida, há largos meses, pelo Consulado de Portugal em 

Toulouse. 

A parte musical será da responsabilidade do grupo de música tradicional 

portuguesa «Leiricanta», afecto ao Ateneu Desportivo de Leiria e integrado por 12 

elementos, que se deslocará a título gracioso. 

A delegação da Juventude Desportiva do Lis integrará 33 elementos, repartidos 

por 28 jogadores (14 por cada equipa), um delegado e um técnico por equipa e um 

elemento da direcção. 

A viagem será feita de autocarro de 49 lugares, competindo à Juventude 

Desportiva do Lis o seu aluguer, atribuindo-lhe a Câmara para este efeito, um apoio no 

montante de 2.850 euros, correspondente a dois terços do valor do aluguer. 

Para a divulgação do Concelho de Leiria, foi adquirida uma estrutura expositiva 

amovível (screen banner) de modo a facilitar o seu transporte e colocação, com a 

dimensão de 2,55 metros de altura por 2,30 metros de largura e que servirá para 

exposições futuras, na área da cooperação.  

Por convite formulado pelo Maire de Quint-Fonsegrives e atendendo a que se 

trata de um intercâmbio de grande abrangência e que poderá, futuramente, não só junto 

da forte comunidade portuguesa radicada na região do «Grand Toulouse», mas, 

sobretudo, dos naturais daquela região que é rica e próspera, fazer colher fortes 

dividendos em áreas como o comércio, a indústria, o turismo e a cultura, considera-se 

de interesse que a Senhora Presidente, bem como um elemento da Divisão de 

Comunicação Relações Públicas e Cooperação se desloquem, aquando da realização 

da semana dedicada a Leiria a Quint-Fonsegrives, suportando a Câmara os encargos 

inerentes às suas viagens, no valor de 265 euros cada, perfazendo o valor de 530 

euros, enquanto o município anfitrião, conforme é especificado no convite, chamará a si 

as despesas da estada (alojamento e alimentação). O Turismo Leiria-Fátima também se 

fará representar naquele evento, pelo seu presidente, a expensas daquela entidade. 

A Câmara, após analisar o assunto, e de acordo com o disposto na alínea f) do 

n.º 4 do artigo 64.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e considerando que esta iniciativa 

poderá futuramente ter grande repercussão no sector sócio-económico, cultural e 

desportivo, deliberou por unanimidade  fazer-se representar através da Senhora 
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Presidente ou em quem esta delegue a sua representatividade, e ainda um elemento da 

Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Cooperação, na semana dedicada a 

Leiria, a realizar em Quint-Fonsegrives, de 26 a 30 de Junho de 2009, suportando as 

despesas inerentes às viagens dos mesmos, no valor de 530 euros (isento de IVA), 

tendo sido esta despesa objecto da proposta de cabimento nº. 2216/2009-05-25, estas 

despesas correspondem à classificação do Plano 2009 A 337, sendo a respectiva 

classificação orçamental a 0103/0602039999. 

Mais deliberou , ainda de acordo com a disposição legal acima referida e 

atendendo a que se trata de uma iniciativa de interesse municipal, atribuir à Juventude 

Desportiva do Lis um apoio no valor de 2.850 euros, para o aluguer do autocarro, que 

transportará a comitiva desportiva, o artesão e respectivo material e o conjunto de 

música tradicional portuguesa «Leiricanta» do Ateneu Desportivo de Leiria. Esta 

despesa corresponde à classificação do Plano 2009 A 337, sendo a respectiva 

classificação orçamental a 0103/040701, e foi objecto das propostas de cabimento n.º 

2214/09, de 25 Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
��������  Comissão Munic ipa l  de Toponímia 

 

Atribuição de toponímia nas seguintes freguesias: 

6.1. Amor 

DLB N.º 0867/09  | A Comissão Municipal de Toponímia propôs à Câmara Municipal que 

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

26117/08, 26464/08, 5729/09, 19977/08 e 6526/09) conforme descrição abaixo: 

AMOR 

Rua Campos do Lis: com início na Rua do Rei Lavrador e com fim na EN 349-1, no limite 

da freguesia no lugar dos Barreiros; 

Historial: Denominação proposta, pelo facto de percorrer os campos agrícolas que são 

irrigados pelo sistema de rega das hidráulicas cuja água provém do Rio Lis. 

Travessa da Guarda: com início na Rua da Guarda e com fim na Rua Campos do Lis; 

Historial: Denominação proposta devido ao seu início ser na Rua da Guarda.  

BARRADAS 

Rua da Guarda: com início e fim na Rua Padre Margalhau – E.N. 349-1; 

Historial: Denominação proposta em virtude de assim ser conhecido desde longa data. 

BREGIEIRA 

Rua do Gasoduto: com início na Rua da Lagoinha (SUL) e sem fim definido; 
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Historial: Denominação proposta em virtude de ser paralela ao Gasoduto que atravessa 

a Freguesia. 

CASALITO  

Rua Campo de Futebol: com início na Rua D. Maria Elisa e sem fim definido. 

Historial: Denominação proposta pelo facto de a via constituir um dos acessos ao 

campo de futebol existente na localidade. 

BREJO 

Historial: Denominação proposta em virtude de assim ser conhecido desde longa data. 

Rua dos Fazendeiros: com início na Rua do Pilado e com fim no limite do concelho 

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

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

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir os topónimos acima indicados 

na freguesia de Amor. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2. Cortes 

DLB N.º 0868/09  | Retirado. 

 

6.3. Maceira 

DLB N.º 0869/09  | A Comissão Municipal de Toponímia propôs à Câmara Municipal, 

que fosse atribuído o topónimo solicitado pela respectiva Junta de Freguesia (ENT 

09/8297), conforme descrição abaixo: 

TELHEIRO 

Travessa da Encosta: com início na Rua da Arroteia e sem fim definido 

Historial: Denominação proposta visto se localizar numa encosta. 

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

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

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

freguesia de Maceira. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.4. Marrazes 

DLB N.º 0870/09  | A Comissão Municipal de Toponímia propôs à Câmara Municipal, 

que fossem atribuídos os topónimos solicitados pela respectiva Junta de Freguesia 

(REQ. 08/13915, ENT. 08/25054 e REQ.DOU.08/13912), conforme descrição abaixo: 

CERVEIRA 

Rua Joaquim A. Bastião: com início na Rua do Olival e sem fim definido;  

Historial: Denominação proposta, em homenagem ao militar com a patente de 2.º 

Sargento do Exército de sua Majestade D. Carlos I, que foi colocado na Carreira de Tiro 

da freguesia dos Marrazes, até ao ano de 1910. Em 1910, teve de fugir para Espanha, 
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para evitar ser preso pelas tropas Republicanas. Em 1927, o Estado Novo mandou 

regressar a Portugal todos os que tinham fugido, dando-lhes a reforma consoante a sua 

patente. Regressou aos Marrazes onde sempre se dedicou ao bem público. Foi 

nomeado pelo Governador Civil de Leiria «Gestor» da Junta de Freguesia dos 

Marrazes, cargo que desempenhou cerca de 17 anos, sem ter recebido qualquer 

remuneração. Faleceu aos 81 anos de idade  

Rua Domingos Carvalho – com início na Rua Joaquim A. Bastião e com fim em bolsa de 

retorno; 

Historial: Denominação proposta, em homenagem ao Sr. Domingos Carvalho por ter 

sido o anterior proprietário dos terrenos e pai do Sr. José Oliveira Carvalho ex - autarca 

e que outrora foi Presidente da Junta de Freguesia dos Marrazes. 

Travessa Domingos Carvalho – com início na Rua Domingos Carvalho e com fim em bolsa 

de retorno. 

Historial: Denominação proposta, visto ter o seu início na Rua com igual denominação. 

MARINHEIROS  

Rua José Ferreira Viola – com início na Rua Eng.º João Manuel Belo Rodeia e com fim na 

Rua do Verde Pinho. 

Historial: Denominação proposta, em homenagem ao antigo proprietário dos terrenos e 

porque a zona sempre foi conhecida por Casal dos Viola. 

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

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

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir os topónimos acima indicados 

na freguesia de Marrazes. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.5. Parceiros 

DLB N.º 0871/09  | A Comissão Municipal de Toponímia propôs à Câmara Municipal que 

fosse atribuído o topónimo solicitado pela respectiva Junta de Freguesia (ENT.09/7856) 

conforme descrição abaixo: 

VALE JUNCAL E CASAL DO RALHA 

Rua da Bela Vista: com início na Rua dos Parceiros em Vale Juncal e com fim na Rua 

Manuel Vicente Marques em Casal do Ralha; 

Historial: Denominação proposta, em virtude do arruamento se encontrar bem 

localizado. 

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

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

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

freguesia de Parceiros. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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6.6. Santa Catarina da Serra 

DLB N.º 0872/09  | A Comissão Municipal de Toponímia propôs à Câmara Municipal que 

fosse atribuído o topónimo solicitado pela respectiva Junta de Freguesia (ENT 

28021/08), conforme descrição abaixo: 

COVA ALTA 

Rua da Bela Vista: com início na Rua de Leiria e sem fim definido. 

Historial: Denominação proposta, devido à sua localização geográfica, com um alto e 

bom miradouro. 

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

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

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

freguesia de Santa Catarina da Serra. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 

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

Desenvolvimento 

7.1.1. Publicidade (intenção de remoção) 

DLB N.º 0873/09  | No seguimento de vários processos de licenciamento de publicidade, 

foram os locais de afixação visitados pelos Fiscais Municipais, tendo estes constatado 

que a publicidade permanece afixada, sem o licenciamento prévio por este Município.  

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

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

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

Procedimento Administrativo, notificando os requerentes a seguir melhor identificados: 

Registo Entidade Tipo de Publicidade Localização da 
Publicidade 

Ent. 07/1500 Ritualcasa – Mediação 
Imobiliária, Unipessoal 
Lda. 

Painel publicitário 
luminoso monoface com 
dimensões de 
600cmx60cm 

Av. Marquês de Pombal, 
nº 10 C, Leiria 

Ent. 
08/27236 

Comumspace, Lda. Painel biface luminoso 
com as dimensões de 
4mx3m 

Estrada da Marinha 
Grande, freguesia de 
Leiria 

Ent. 
07/21345 

Cafetaria S. Marco, Lda. Placa publicitária com as 
dimensões de 
7,00mx0,70m 

Av. Marquês de Pombal, 
Lt. 23, R/c Dto., Leiria 

 

Ent. 
03/34066 

Salão Kika Cabeleireiros, 
Lda. 

Um anúncio luminoso;  
Uma tabuleta biface 

Av. General Humberto 
Delgado, nº 174, Leiria 

Ent. 
03/27779 

Medilena - Sociedade de 
Mediação mobiliária, S. A . 

Uma placa iluminada Rua Dr. José Henrique 
Vareda, nº 49, R/c, Leiria 



1110 (57) 
 

CMLeiria/ Acta n.º 13, de 2009.05.26 

Im-DA-15-09_A0 

 

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

manifestar a intenção de ordenar a remoção da publicidade e respectivos suportes 

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

Municipal de Publicidade, uma vez que os mesmos estão afixados e 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. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.2. Remoção de publicidade (decisão final) 

DLB N.º 0874/09  | No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal a 

manifestar intenção de ordenar a remoção de publicidade afixada sem prévio 

licenciamento, foi o responsável notificado do teor da mesma para exercer o direito de 

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

Administrativo. Não o tendo feito, foi de novo presente o processo a seguir indicado, 

propondo-se que a Câmara, ao abrigo do disposto no artigo 20.º, n.ºs 2, alínea a), 3, 4 e 

5 do Regulamento Municipal de Publicidade, deliberasse ordenar a remoção da 

publicidade afixada sem prévio licenciamento, pelo mesmo motivo constante da 

deliberação anterior: 

Registo Entidade 
responsá
vel 

Delib. da 
int. de 
remoção 
(data) 

Data de 
visita ao 
local 

Tipo de 
Publicidade 

Localização da 
Publicidade 

Observ. 

Ent. 05/16382 Albino 
Pedro 
Pires 

2009/03/3
1 

2009/03/11 
(Fiscais 
Municipais) 

Quatro toldos 
publicitários na 
fachada do 
estabelecimento  

Rua Capitão 
Silva Mendes, 
Praia do 
Pedrógão, 
freguesia de 
Coimbrão 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 6888 
de 2009/04/15. 

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

remoção da publicidade e respectivos suportes supra mencionados, no prazo de oito 

dias, em cumprimento do artigo 20.º, n.º 2, alínea a) e n.º 3 do Regulamento Municipal 

de Publicidade, pelos mesmos motivos constantes das anteriores deliberações da 

intenção de ordenar a remoção, uma vez que os ditos suportes se mantêm afixados 

sem prévio licenciamento. O não cumprimento dentro do prazo fixado, implicará que 

seja o Município a promover a remoção dos mesmos, sendo os infractores responsáveis 

pelo pagamento de todas as despesas ocasionadas, nos termos dos n.ºs 4 e 5 do citado 

artigo 20.º. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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7.1.3. Publicidade. Extinção de procedimento por in utilidade superveniente da 

decisão de remoção  

DLB N.º 0875/09  | O processo a que se refere o
．
 registo 
．．．．．．．

infra
．．．．．

 mencio
．．．．．．

nado foi submetido 

à reunião de Câmara para ser deliberado manifestar intenção de ordenar a remoção da 

publicidade afixada sem o licenciamento. No entanto, o proprietário da publicidade 

procedeu à sua remoção, conforme consta da informação dos Fiscais Municipais. 

Assim, propôs-se à Câmara a alteração da sua intenção de ordenar a remoção 

por inutilidade do acto, por força do artigo 112.º, n.º 1 do Código do Procedimento 

Administrativo, considerando extinto o processo abaixo indicado, uma vez que o objecto 

da decisão de remoção se tornou inútil:  

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

extintos os processos supra referidos ao abrigo do disposto do n.º 1 do artigo 112.º do 

Código do Procedimento Administrativo, uma vez que o objecto das decisões de 

remoção se tornou inútil. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.4. Horário de funcionamento do estabelecimento «Snack – bar do Liz» 

(ENT.09/3487)  

DLB N.º 0876/09  | Na reunião de Câmara do dia de 28 de Abril foi deliberado manifestar 

a intenção de indeferir o pedido formulado por Maria José Manuel, residente na Rua da 

Matinha, Lt. 22, Cave, Quinta da Matinha, Marrazes, para o alargamento de horário de 

funcionamento a título excepcional do estabelecimento de bebidas «Snack-bar do Liz», 

sito no Largo Camilo Castelo Branco, n.º 2, Leiria, todos os dias da semana, com 

antecipação para abertura às 5 horas e encerramento às 2 horas do referido 

estabelecimento.  

Foi a proprietária do estabelecimento notificada pelo ofício (SAI.09/7738, de 4 de 

Maio) para se pronunciar (audiência dos interessados). Não o tendo feito, foi de novo o 

processo presente à reunião de Câmara Municipal para indeferir o pedido, uma vez que 

os motivos invocados não se alteraram, podendo no entanto, a proprietária do 

estabelecimento praticar o horário das 7 horas até às 2 horas, todos os dias da semana, 

conforme proposta da freguesia de Leiria.  

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

pedido de antecipação do horário de abertura, a título excepcional, das 5 horas até às 

2horas, todos os dias da semana do estabelecimento de bebidas «Snack-bar do Liz», 

conforme motivos expostos na deliberação da reunião de Câmara Municipal de 

Registo Entidade 
Responsável 

Deliberação da 
intenção de 

Remoção (Data) 

Observ.  

Ent. 03/39738  Fernando Marta & 
Filha, Mediação 
Imobiliária, Lda. 

2009/04/28 O alvará de publicidade encontra-se 
caducado, pelo que foi requerido 
novo pedido de licenciamento da 
publicidade pela Ent. 10368/09. 
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2009/04/28, podendo, no entanto, praticar o horário de funcionamento das 7 horas às 2 

horas, todos os dias da semana, devendo para o efeito ser emitido o mapa de horário 

de funcionamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.5. Licenças especiais de ruído. Ratificação de despacho 

DLB N.º 0877/09  | No seguimento de vários pedidos de licença especial de ruído, por 

ser urgente a tomada de decisão, face às datas pretendidas, foram os mesmos objecto 

de despacho de deferimento conforme mapa infra, sujeito a ratificação da Câmara 

Municipal, nos termos do artigo 68.º, do nº 3, da Lei 169/99, de 18 de Setembro: 

Ent. Requerente Objecto do Pedido: 
Dias/ Evento/Local da Realização/ Horário 

Data do despacho 
sujeito a 
ratificação 

Ent. 
10479/09 

Núcleo de 
Estudantes 
Africanos de 
Leiria  

No dia 23/05 do corrente ano, para a realização da festa de 
convívio com música de “DJ”, a ter lugar Armazém nº 2, Rua 
do Bailadouro, Lote 6, Charneca do Bailadouro, freguesia de 
Pousos, entre as 21.00 horas e as 05.00 horas, do dia 
seguinte. 

2009/05/15 
(Exma. Sr.ª 
Presidente da 
Câmara) 

Ent. 
10217/09 

Grupo 
Desportivo 
Recreativo do 
Casal Novo 

No dia 15/05 do corrente ano, para a realização de passagem 
de música, a ter lugar na sede deste Grupo, sita na Rua 
Campo da Bola, entre as 21.00 horas e as 04.00 horas, do dia 
seguinte. 

2009/05/15 
(Exma. Sr.ª 
Presidente da 
Câmara) 

Ent. 
8535/09 

Manuel 
Pereira de 
Oliveira 

Nos dias 1, 08, 15, 22 e 29/05 do corrente ano, para a 
realização de música ao vivo, a ter lugar no bar “Filipes Bar”, 
sito no Largo Cândido dos Reis, Leiria, entre as 21:00 horas e 
as 02:00 horas do dia seguinte. 

2009/04/24 
(Exma. Sr.ª 
Presidente da 
Câmara) 

Ent. 
9353/09 

Mário André 
Oliveira 
Brilhante 
Pedrosa 

No dia 08/05 do corrente ano, para a realização de música ao 
vivo, a ter lugar no bar “Anubis”, sito no Largo da Sé, nº 8, 
Leiria, entre as 23.00 horas e as 02.00 horas do dia seguinte. 

2009/04/29 
(Exma. Sr.ª 
Presidente da 
Câmara)  

Ent. 
9346/09 

Grupo 
Desportivo 
Recreativo do 
Casal Novo 

Nos dias 30/04 a 02/05 do corrente ano, para a realização de 
passagem de música, a ter lugar na sede deste Grupo, sita na 
Rua Campo da Bola, entre as 21.00 horas e as 04.00 horas, 
do dia seguinte. 

2009/04/29 
(Exma. Sr.ª 
Presidente da 
Câmara) 

Entfe. 
1902/09 

Associação 
Humanitária 
Bombeiros 
Voluntários 
de Leiria 

Nos dias 01/05 a 03/05 do corrente ano, para a realização de 
bailes e concertos, a terem lugar no Quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Leiria, Monte Redondo, entre as 11.00 horas e 
as 02.00 horas, do dia seguinte. 

2009/04/23 
(Exma. Sr.ª 
Presidente da 
Câmara) 

Ent. 
8684/09 

Edifer – 
Construções 
Pires Coelho 
& Fernandes, 
S. A .  

Nos dias 01/05 a 31/05 do corrente ano, para a realização de 
trabalhos de construção civil, a decorrerem no Centro 
Comercial Continente de Leiria, sito junto ao IC2, Alto do 
Vieiro, freguesia de Parceiros, entre as 07.00 horas e as 
03.00 horas. 

2009/04/22 
(Exma. Sr.ª 
Presidente da 
Câmara) 

Ent. 
8408/09 

Desafios 
Urbanos, Lda 

No dia 24/04 do corrente ano, para a realização de música ao 
vivo no bar “Batidos no Parque”, sito no Parque Municipal 
Tenente Cor. Jaime Filipe Fonseca, Leiria, entre as 22.30 
horas e as 02.00 horas do dia seguinte. 

2009/04/21 
(Exma. Sr.ª 
Presidente da 
Câmara) 

Ent. 
8416/09 

Centro 
Cultural e 
Desportivo de 
Pernelhas 

No dia 30/04 do corrente ano, para a realização baile com 
“DJ”, a ter lugar na sede deste Centro, sita na Rua da Capela, 
Pernelhas, freguesia de Parceiros, entre as 21:00 horas e as 
05:00 horas do dia seguinte. 

2009/04/21 
(Exma. Sr.ª 
Presidente da 
Câmara) 

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

os despachos da Senhora Presidente a deferir os pedidos, conforme mapa supra, 

mediante a emissão das licenças especiais de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 



1113 (60) 
 

CMLeiria/ Acta n.º 13, de 2009.05.26 

Im-DA-15-09_A0 

 

 

7.1.6. Centro Cultural do Mercado Santana. Arrendam ento da loja 0.19 

DLB N.º 0878/09  | No seguimento das exposições apresentadas pela sociedade 

MERCADO DO PETISCO – ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA (ENT 08/24639, 

09/10096 e 09/10097), arrendatária da loja 0.19 do edifício designado por «Centro 

Cultural do Mercado de Santana», foi solicitado o perdão do agravamento devido pela 

mora no pagamento das rendas, entre Janeiro de 2006 e Maio de 2009, bem como o 

perdão das rendas devidas entre Outubro de 2008 e Maio de 2009. 

A sociedade MERCADO DO PETISCO – ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA., 

veio ainda informar que pretende trespassar aquele estabelecimento comercial, pelo 

valor de 40.000,00€ (quarenta mil Euros), pelo que vem dar a possibilidade do 

Município de Leiria exercer o direito de preferência. 

Sobre os pedidos formulados recaiu a informação jurídica n.º 113/2009, que 

integra, por cópia, esta deliberação como anexo à respectiva acta (ANEXO D). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que o exercício da 

actividade que vem sendo desenvolvida na loja 0.19 do edifício designado por Centro 

Cultural do Mercado de Santana é insustentável face às condições sócio-económicas e 

estruturais da arrendatária, deliberou por unanimidade  perdoar, a título excepcional, o 

agravamento devido pela mora no pagamento das rendas, entre Janeiro de 2006 e Maio 

de 2009, bem como as rendas devidas entre Outubro de 2008 e Maio de 2009. 

Mais deliberou  não exercer o direito de preferência em tal trespasse, 

considerando não estarem os municípios vocacionados para a exploração deste tipo de 

estabelecimentos, atentas as atribuições que lhe são cometidas por lei. 

Deliberou ainda  condicionar os efeitos da presente deliberação ao pagamento 

pela sociedade MERCADO DO PETISCO – ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA., no 

prazo de 10 dias a contar da data da respectiva notificação, do valor em débito 

correspondente às rendas devidas desde Janeiro de 2006 a Outubro de 2008, inclusive. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.7. Atribuição de quatro lugares para exposição e venda de artesanato. 

Rectificação da deliberação de 12 de Maio de 2009 

DLB N.º 0879/09  | Presente, pela Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães, o 

seguinte esclarecimento: 

«Considerando a natureza excepcional da proposta de atribuição de quatro 

lugares para exposição e venda de artesanato na Praça Rodrigues de Lobo e junto ao 

Jardim Luís de Camões, aprovada em reunião do executivo datada de 12 de Maio de 

2009, e atendendo a que se pretende, numa primeira fase, incentivar os artesãos locais 

a continuarem a sua actividade, torna-se indispensável incluir nos critérios de atribuição 
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anteriormente propostos a obrigatoriedade do interessado residir no concelho de 

Leiria», critério que por lapso não ficou inscrito na referida deliberação».  

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 

148.º do Código do Procedimento Administrativo, deliberou por unanimidade  rectificar 

a sua deliberação datada de 12 de Maio de 2009, sob a epígrafe «Atribuição de quatro 

lugares para exposição e venda de artesanato», na parte relativa à Proposta da 

Atribuição de Quatro Lugares para Exposição e Venda de Artesanato. 

Assim, onde se lê : 

«Critérios de atribuição 

Para efeitos de atribuição dos lugares descritos, será tida em conta a ordem de 

inscrição do interessado e, cumulativamente, o cumprimento dos seguintes requisitos: 

—  proceder à prévia inscrição na Câmara Municipal de Leiria; 

—  ser portador de cartão de vendedor ambulante válido; 

—  ser portador de carta de artesão. 

—  artesanato diferenciado e de reconhecido interesse»;  

Deverá ler-se: 

«Critérios de atribuição 

Para efeitos de atribuição dos lugares descritos, será tida em conta a ordem de 

inscrição do interessado e, cumulativamente, o cumprimento dos seguintes requisitos: 

— proceder à prévia inscrição na Câmara Municipal de Leiria; 

— ser portador de cartão de vendedor ambulante válido; 

— ser portador de carta de artesão. 

— artesanato diferenciado e de reconhecido interesse 

— residência do interessado no concelho de Leiria.»  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

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

Urbanos 

7.2.1. Atribuição de subsídio às Organizações Não G overnamentais de cariz 

Ambiental. Oikos – Associação de Defesa do Ambiente  e do Património da Região 

de Leiria e Vertigem – Associação para a Promoção d o Património, bem como à 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto  Politécnico de Leiria, para a 

realização de actividades de educação e sensibiliza ção ambiental, no âmbito do 

Centro de Interpretação Ambiental 

DLB N.º 0880/09  | A alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, determina que compete à Câmara Municipal, no âmbito das actividades de 

interesse municipal «Apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a 

actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou 

outra.» 
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Na sequência do protocolo assinado entre o Município de Leiria e as ONGAS 

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

Vertigem – Associação para a Promoção do Património e com o Instituto Politécnico de 

Leiria, no dia 5 de Novembro de 2007, e tal como previsto no mesmo, as entidades 

referidas apresentaram propostas para a realização de actividades de educação e 

sensibilização ambiental, a realizar no âmbito do Centro de Interpretação Ambiental, 

pelo que: 

— No âmbito da proposta apresentada pela Oikos – Associação de Defesa do 

Ambiente e do Património da Região de Leiria (Ent 2008/22394), propôs-se, à 

semelhança de anos transactos, o apoio às seguintes actividades: 

⇒ XV Jornadas sobre Ambiente e Desenvolvimento “(Re)pensar a floresta: 

conservação e exploração sustentável”     €2.500,00 

⇒ Recolha de água na Bacia Hidrográfica do Lis – Projecto de Monitorização 

            €1.000,00 

⇒  “Coastwatch Europe 2009 - Região de Leiria”    €1.350,00 

⇒ À Volta do Ambiente - Ciclo de três colóquios a realizar no Centro de 

Interpretação Ambiental de Leiria      €2.100,00 

⇒ XVI Concurso de Fotografia “Ambiente”     €1.500,00 

   (Total €8.450,00) 

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

1041/09, de 20 de Fevereiro. 

*** 

— No âmbito da proposta apresentada pela Vertigem – Associação para a Promoção 

do Património (ENT 2008/23837), propôs-se o apoio às seguintes actividades:  

⇒ Actualização e manutenção do “Atlas das Árvores de Leiria” e edição da brochura 

“Ás árvores de Leiria”          €3.000,00 

⇒ Reciclário            €1.000,00 

⇒ Pegada Ecológica              €750,00 

(Total € 4.750,00) 

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

1042/09, de 4 de Março. 

*** 

Propôs-se igualmente a aprovação da realização das seguintes actividades 

auto-financiadas ou de inscrição gratuita, a realizar pela Vertigem – Associação para a 

Promoção do Património, nomeadamente através da cedência do Centro de 

Interpretação Ambiental: 

— Férias com Ciência, de 22 de Junho a 14 de Agosto; 

— Curso de Formação «Reciclagem de roupa»; 

— Curso de Formação «Ilustração cientifica»; 
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— Curso de Formação «Bio indicação/monitorização ambiental» 

*** 

No âmbito da proposta apresentada pela Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão de Leiria/Instituto Politécnico de Leira, propôs-se a apoio às seguintes 

actividades: 

— Disponibilização da Unidade móvel de Monitorização da Qualidade do Ar durante 10 

meses para monitorização do descritor qualidade do ar no Concelho de Leiria, em 

períodos consecutivos ou alternados, durante o período de um ano e apresentação 

dos resumos técnicos informativos dos resultados obtidos nas 19 campanhas 

realizadas;            €20.000,00 

— Actividade de monitorização e interpretação do descritor ruído em aglomerados 

urbanos do concelho (43 localizações) e apresentação de resumo técnico 

informativo dos resultados obtidos nas campanhas realizadas;          €6.700,00 

(Total €26.700,00) 

O valor implicado nesta despesa foi objecto das propostas de cabimento n.º 

2026/09 e 2027/09, de 11 de Maio. 

*** 

No que respeita aos apoios a atribuir à Oikos – Associação de Defesa do 

Ambiente e do Património da Região de Leiria e à Vertigem – Associação para a 

Promoção do Património, estes devem ser liquidados fraccionadamente, após a 

realização da cada uma das actividades acima mencionadas e mediante a 

apresentação de relatório das mesmas. 

No que concerne ao apoio a atribuir ao Instituto Politécnico de Leiria, a 

liquidação deverá ser faseada da seguinte forma: 30% com a adjudicação dos trabalhos 

e 70% com a entrega de relatório de concretização dos trabalhos. 

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

presente proposta.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
�������� Departamento  de Educação e Acção Socia l  

 

8.1. Análise do assunto relacionado com a Divisão d a Acção Educativa Municipal 

8.1.1. Ludoteca Afonso Lopes Vieira. Atribuição de apoio à Associação Obras 

Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria 

DLB N.º 0881/09  | Presente a carta (ENTFE. 09/2493) e uma proposta do Senhor 

Vereador Dr. Vítor Lourenço, abaixo transcrita:  
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«Considerando o Acordo de Colaboração celebrado em Março de 2008 com a 

Associação Obras Sociais do Pessoal da CML, com vista à gestão e dinamização da 

Ludoteca Afonso Lopes Vieira, situada no Parque Coronel Jaime Filipe da Fonseca; 

Considerando que a referida infra-estrutura entrou em funcionamento em Maio 

de 2008, de acordo com plano de actividades e modos de funcionamento acordados;  

Considerando a avaliação feita do primeiro ano funcionamento da Ludoteca e as 

respectivas necessidades de reformulação, com vista à melhoria contínua do projecto; 

Considerando o Plano de Actividades apresentado para o período de Maio 2009 

a Abril de 2010, tendo por base a avaliação feita, o qual se traduz na realização de 

diversas acções, nomeadamente: 

— Dinamização diária do espaço da Ludoteca; 

— Realização de actividades de animação especializadas aos fins-de-semana; 

— Organização de Campos de Férias, nos períodos de férias escolares (Páscoa e 

verão); 

— Sessões de Formação Parental; 

— Participação em projectos do Município «Aldeia de Natal», «Trocar por Miúdos – 

Dia Mundial da Criança», «Feira de Maio», «Semana Europeia da Mobilidade», 

entre outros; 

Propôs-se, de acordo com o disposto na alínea c) da Cláusula 2.ª do Acordo de 

Colaboração, a actualização do apoio mensal, com efeitos retroactivos a partir de Maio 

de 2009, inclusive, para a Associação Obras Sociais do Pessoal da CML, no valor de 

€3.100,00, para fazer face às despesas inerentes à gestão e dinamização da Ludoteca 

Afonso Lopes Vieira. 

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

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

Obras Sociais do Pessoal da CML, mensalmente, entre Maio de 2009 e Abril de 2010, o 

valor de €3.100,00.  

Mais deliberou  que a transferência deverá ser ter lugar até ao dia 8 de cada 

mês.  

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

2226/09, de 25 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
��������  Departamento de Cul tura,  Desporto  e  Juventude  
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9.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a área da Cultura 

9.1.1. Atribuição de apoios 

a) à Associação FADE IN – Associação de Acção Cultura 

DLB N.º 0882/09  | Presente carta (ENT.6353/2009) da Associação FADE IN – 

Associação de Acção Cultural, a solicitar apoio financeiro para a sua acção cultural que 

consiste basicamente na realização de espectáculos de bandas de culto nacionais e 

internacionais, actividade que já desenvolve há 9 anos.  

O Município tem apoiado este grupo, constituído recentemente como 

Associação, com a cedência gratuita do Teatro Miguel Franco para a realização de 4/5 

espectáculos por ano. Tem-se verificado aquando destas cedências um crescimento 

considerável de público essencialmente jovem e oriundo de todo o País, pois o tipo de 

música que o FADE IN apresenta é único na região. Também se tem verificado uma 

preocupação de promoção dos talentos locais facultando a bandas menos conhecidas a 

oportunidade de concertos duplos com bandas de renome internacional. 

A Associação, sem fins lucrativos, vive essencialmente das bilheteiras 

conseguidas nos espectáculos e dos protocolos celebrados com patrocinadores e 

parceiros. 

Perante o exposto consideramos que esta Associação é uma mais valia 

importante no panorama cultural de Leiria e constitui um elevado interesse municipal o 

apoio que agora se propõe atribuir-lhe, pois para além de dar a conhecer um estilo de 

música diferente do habitualmente organizado pelo Município, atrai novos públicos 

jovens criando hábitos culturais.  

Assim sendo, e reconhecendo o valor cultural do FADE IN – Associação de 

Acção Cultural, o interesse Municipal e a divulgação do Concelho junto de outras áreas 

geográficas propõe-se que lhe seja atribuído um apoio no valor de €5.000,00 destinado 

a funcionamento e actividades, utilizando para isso a verba inscrita no Plano, na 

Rubrica 12/040701-0299-255 – Apoio a Organismos Promotores de Cultura – Outros 

apoios, valor esse que deverá ser entregue contra a apresentação dos seguintes 

documentos: 

— Constituição da Associação e respectivos Estatutos publicados em Diário da 

República, e registados no notário, fotocópia da primeira Acta com indicação dos 

elementos que representam a Associação para efeitos financeiros e respectiva 

identificação, Relatório de Actividades e Contas anuais de 2008 e Plano e 

Orçamento referentes a 2009, todos devidamente aprovados e assinados, 

fotocópias de documento comprovativo do NIB e do NIF; 

—  fotocópias de documentos de despesas efectuadas com o funcionamento e 

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

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

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

unanimidade  atribuir à Associação FADE IN – Associação de Acção Cultural um apoio 

no valor de €5.000,00 (cinco mil euros) para fazer face a despesas destinadas ao 

funcionamento e actividades, condicionado à apresentação prévia de todos os 

documentos acima mencionados. 

O apoio a atribuir à Associação FADE IN – Associação de Acção Cultural está 

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

A-255 – Apoio a Organismos Promotores de Cultura – Outros apoios e foi objecto da 

proposta de cabimento n.º 2140/09, de 19 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

b) ao Rancho Folclórico do Freixial. Transportes 

DLB N.º 0883/09  | Presente carta do Rancho Folclórico do Freixial (ENT.08/26220) a 

solicitar apoio financeiro para aluguer de um autocarro para uma deslocação a Serpins, 

no âmbito de um encontro cultural promovido pelo grupo congénere daquela localidade. 

Foi também remetida a este serviço uma fotocópia da factura referente ao transporte. 

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância destas 

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

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

Rancho Folclórico do Freixial um apoio no valor de €375,00 para suporte das despesas 

de deslocação, entregue contra apresentação de fotocópia do recibo, utilizando para 

isso a verba prevista no Plano na Rubrica 12/040701-206-251 – Apoio a Organismos 

Promotores de Cultura – Ranchos Folclóricos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, reconhecendo o valor cultural desta 

instituição e o interesse municipal desta deslocação para a divulgação do Concelho, ao 

abrigo das disposições conjugadas da alínea e) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, 

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

Setembro, deliberou por unanimidade  atribuir ao Rancho Folclórico do Freixial, um 

apoio no valor de €375,00, para ajudar a custear as despesas da referida deslocação a 

Serpins. 

O apoio a atribuir ao Rancho Folclórico do Freixial está em conformidade com o 

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

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

cabimento n.º 2139/09, de 19 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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c) à Associação Recreativa do Lameiro e Carvalheiros 

DLB N.º 0884/09  | Presente carta da Associação Recreativa Lameiro e Carvalheiros 

datada de 29 de Fevereiro de 2009, a solicitar apoio financeiro para as obras de 

remodelação das infra-estruturas da Associação, cujo orçamento se estima em 

€12.000,00. 

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a sua necessidade de possuir 

um espaço condigno para desenvolver actividades regulares e considerando que é de 

interesse municipal dotar as Associações Culturais de condições especiais que 

permitam a preservação das tradições locais e a divulgação cultural, propôs-se que 

fosse atribuída à Associação Recreativa Lameiro e Carvalheiros a importância de 

€5.000,00 (cinco mil euros) para apoio às obras, utilizando para isso a verba prevista no 

Plano na Rubrica 12/080701-2009-I-143 – Diversos, valor esse entregue contra a 

apresentação dos seguintes documentos: 

—  Constituição da Associação e respectivos Estatutos publicados em Diário da 

República e registados no Notário, fotocópia da primeira Acta com indicação dos 

elementos que representam a Associação para efeitos financeiros e respectiva 

identificação, Relatório de Actividades e Contas anuais de 2008 e Plano e 

Orçamento referentes a 2009, todos devidamente aprovados e assinados, 

fotocópias de documento comprovativo do NIB e do NIF; 

—  fotocópias dos documentos das despesas relativos à obra. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, reconhecendo o valor cultural desta 

instituição e o interesse municipal para o Concelho que representa a manutenção de 

espaços que permitam desenvolver actividades culturais regulares, deliberou por 

unanimidade  atribuir à Associação Recreativa Lameiro e Carvalheiros, um apoio no 

valor de €5.000,00 (cinco mil euros) para fazer face a despesas com as obras de 

remodelação das infra-estruturas, condicionado à apresentação prévia de todos os 

documentos acima mencionados. 

O apoio a atribuir à Associação Recreativa Lameiro e Carvalheiros está em 

conformidade com o Plano de Actividades para 2009, na Rubrica 12/080701-2009-I-143 

– Diversos e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2168/09, 20 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

d) ao Rancho Folclórico Etnográfico do Souto da Carpal hosa 

DLB N.º 0885/09  | Presente carta do Rancho Folclórico Etnográfico de Souto da 

Carpalhosa, datado de 24 de Abril de 2009, a solicitar apoio financeiro para mais uma 

fase da construção do edifício sede, nomeadamente paredes interiores, acabamentos 

de salas e casas de banho, cujo orçamento se estima em €30.000,00. 

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a sua necessidade de possuir 

um espaço condigno para desenvolver actividades regulares e considerando que é de 
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interesse municipal dotar as Associações culturais de condições espaciais que 

permitam a preservação das tradições locais e a divulgação cultural, propôs-se que 

fosse atribuído ao Rancho Folclórico Etnográfico de Souto da Carpalhosa um apoio no 

valor de €5.000,00 (cinco mil euros) para ajuda nesta fase da obra, utilizando para isso 

a verba prevista no Plano na Rubrica 12/080701-2009-I-144 – Apoio a Organismos 

Promotores de Cultura – Apoio a Investimentos, valor esse que deverá ser entregue 

contra a apresentação dos seguintes documentos: 

—  Relatório de Actividades e Contas anuais de 2008 e Plano e Orçamento referentes 

a 2009, todos devidamente aprovados e assinados; 

—  fotocópias dos documentos das despesas relativos à obra. 

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

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

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

cultural desta instituição e o interesse municipal para o Concelho que representa a 

manutenção de espaços que permitam desenvolver actividades culturais regulares, 

deliberou por unanimidade  atribuir ao Rancho Folclórico Etnográfico de Souto da 

Carpalhosa, um apoio no valor de €5.000,00 (cinco mil euros), para ajudar a custear as 

despesas previstas para mais uma fase da construção do edifício sede, nomeadamente 

paredes interiores, acabamentos de salas e casas de banho. 

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

em conformidade com o Plano de Actividades para 2009, na Rubrica 12/080701-2009-I-

144 – Apoio a Organismos Promotores de Cultura – Apoio a Investimentos e foi objecto 

da proposta de cabimento n.º 2162/09, 20 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.1.2. Doação de material ao Município para integra r o acervo do M|i|mo – Museu 

da Imagem em Movimento 

DLB N.º 0886/09  | Presente a proposta de doação ao Município de Leiria para 

integração no acervo do m|i|mo feita pela Sr.ª Mercedes Stoffel de material fílmico que 

pertenceu ao Sr. Rui Filinto Fernandes. 

O Museu da Imagem em Movimento compromete-se a assegurar o seu 

acondicionamento, conservação e divulgação como património técnico de interesse 

para a história do cinema no âmbito da sua missão, listando, de seguida, os 

equipamentos a integrar no acervo do Museu:  

• Projector de Filme 

Projector BAUER T10 8mm 

Type: TW 10 S 1/6 

NR: 1Q60 

EUGEN BAUER GMBH 

STUTTGART – UNTERTURKHEIM 

220 / 127 / 110 Volt ~ 50 Hz  130 Watt 



1122 (69) 
 

CMLeiria/ Acta n.º 13, de 2009.05.26 

Im-DA-15-09_A0 

 

Made in Germany 

Cor: Verde marinho 

Dimensões: 12cm (larg) X 22cm (Comp.) X 26cm (Altu.) 

Estado de Conservação: Bom 

• Lente incorporada 

ISCO – DUOTAR 1: 1.5/20    350879 

• Lente suplente 

KINEGON TELEPHOTO 38m/m   F:1.9   N.º 9072 

• Lente suplente 

KINEGON WIDE ANGLE 6.5 m/m   F:1.9   N.º 7392 

• Caixa de transporte 

Marca: BAUER 

Cor: Verde marinho 

Dimensões: 39,5cm (larg) X 25cm (Prof.) X 28cm (Altu.) 

Estado de Conservação: Bom 

Caixa de madeira forrada a vinil, com apliques metálicos e constituída interiormente por 4 

compartimentos, adequados ao transporte de projector, bobines e lentes suplentes. 

• Câmara de Filmar 

CINE ELMO 8 – AA 

No. 524749 

Speed CINE ELMO 8 

Made in England 

Cor: Cinzento texturado e vermelho escuro 

Dimensões: 6cm (larg) X 14cm (Comp.) X 17cm (Altu.) 

Estado de Conservação: Bom 

Máquina em aço com pega de transporte em couro castanho 

• Lente incorporada 

NIPOLEN 1: 1.2 f=13 mm  N: S3404 

• Mala de transporte 

Marca: ELMO 

Cor: Castanha 

Dimensões: 8cm (larg) X 20cm (Prof.) X 15.5cm (Altu.) 

Estado de Conservação: Bom 

Mala de transporte de câmara de filmar, em couro castanho e forrada a papel Bordeaux. Pega de transporte 

em couro com aplique de borracha. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com a competência que lhe 

é conferida pelo estipulado na alínea h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, deliberou por unanimidade  aceitar a doação do referido material para 

instalação no m|i|mo, Museu da Imagem em Movimento e agradecer à Senhora 

Mercedes Stoffel a sua amável oferta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.1.3. Cedências do Teatro José Lúcio da Silva 

DLB N.º 0887/09  | Presentes os seguintes pedidos para cedência das instalações do 

Teatro José Lúcio da Silva: 
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— ISLA – Leiria para realização de um Seminário subordinado ao tema «Protecção 

contra Incêndios» no dia 25 de Maio, cedência gratuita; 

— APEQA – Associação de Pais da Escola do 1.º Ciclo da Quinta do Alçada (ENTFE 

2009/2223) para realização da sua Gala da Primavera no dia 29 de Maio, cedência 

gratuita. 

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

as cedências do Teatro José Lúcio da Silva às entidades requerentes, nos termos das 

Normas de Funcionamento em vigor, ratificando ainda, nos termos e para os efeitos do 

disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o despacho que 

autorizou a cedência ao ISLA. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.1.4. Teatro José Lúcio da Silva 

DLB N.º 0888/09 | Presente um ofício da gerência do Teatro José Lúcio da Silva sobre 

a situação económica e financeira do teatro. 

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

Teatro José Lúcio da Silva um apoio no valor de €60.000.00 para fazer face a diversos 

compromissos de tesouraria, a pagar em três parcelas (Junho, Julho e Agosto). 

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

2220/09, de 25 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

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

Juventude 

9.2.1. Minuta de Contrato de Patrocínio relativa ao  Campeonato da Europa de 

Equipas SPAR – Leiria 2009 ( Sponsor Contract ) e respectivos apoios 

DLB N.º 0889/09  | Na sequência da aprovação em reunião de Câmara de 31 de Março 

de 2009, do Organiser Contract, que regula e delimita as obrigações de cada parceiro 

no âmbito do planeamento, preparação e organização do evento em epígrafe e de 

acordo com o definido no ponto 11 deste documento, é da competência de cada 

entidade parceira, designadamente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) e do 

Município de Leiria (ML), também chamadas LOC – Local Organising Commitee, 

celebrar Contratos de Patrocínio com os National Partners. 

Considerando que o Município de Leiria utilizou um plano de patrocínios assente 

numa perspectiva de associação da estratégia de organização e promoção do 

Campeonato da Europa de Equipas SPAR com a estratégia global e de comunicação 

das empresas abordadas. 

Tendo em conta que foram realçados os benefícios que decorrem das parcerias 

estabelecidas e correspondente eficiência, bem como assegurado um conjunto de 
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contrapartidas, designadamente meios de promoção diversos e relevantes para a 

promoção das marcas (advertising boards; material promocional impresso e não-

impresso: flyers, desdobráveis, cartazes, totens, telas, muppies, outdoors, slides, stands 

- Feira de Maio e Front Office, t-shirts; website do evento; bilhetes e convites para os 

dois dias do Campeonato da Europa de Equipas SPAR; Market Square: mostra/ofertas 

de produtos e serviços e outros meios: actividades e eventos promocionais de índole 

desportiva e não-desportiva; Feiras de Turismo Internacionais; Caixas Multibanco, 

GRPTV e GALPTV; Spots de TV - RTP1 e RTP2, através de cartão de patrocínio; Spots 

de Rádio - Antena 1 e 3; imprensa escrita; entre outros). 

Face ao exposto, o Município de Leiria angariou nas categorias de National 

Partners e National Suppliers as seguintes empresas: TMN, Liberty Seguros e CTT.  

Para o efeito, é presente a minuta do contrato de patrocínio (Sponsor Contract) 

relativa ao Campeonato da Europa de Equipas SPAR – Leiria 2009, que abaixo se 

transcreve: 

«CONTRATO DE PATROCÍNIO 

PREÂMBULO 

(A) A Entidade Organizadora é a entidade responsável pela organização do Evento, 

consoante o estipulado pela EAA (Associação Europeia de Atletismo);   

(B) Todos os direitos, incluindo todos os Direitos Comerciais, relacionados com o 

Evento estão reservados à EAA (Associação Europeia de Atletismo); 

(C) A Entidade Organizadora está autorizada, consoante o previamente estabelecido 

com a EAA (Associação Europeia de Atletismo), a entrar em negociações com 

Patrocinadores Nacionais;   

(D) O Patrocinador Nacional deseja adquirir um conjunto de direitos publicitários 

referentes à Categoria de Produto, e a Entidade Organizadora concorda em fornecer 

ao Patrocinador Nacional esses mesmos direitos de acordo com os termos e 

condições delimitados no presente Contrato. 

Entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, com sede no Largo da República, na 

cidade de Leiria, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, no uso dos poderes conferidos pela deliberação 

camarária de ______ de ________ de _____, como primeiro outorgante, e a sociedade 

_________________, N.I.P.C. _____________, com sede em _____________, na 

cidade de ______________, doravante designada por ______________, representada 

por ______________________, na qualidade de _______________, conforme acta da 

Assembleia Geral de ___/___/____, titular do Bilhete de Identidade n.º _____________, 

de _______________, do arquivo de _____________, residente em 

____________________, como segunda outorgante, é celebrado, ao abrigo do disposto 

na alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e artigo 21.º, ambos da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, para cumprimento das atribuições que ao Município de Leiria cabe 
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prosseguir no domínio do desporto, o presente contrato de patrocínio, o qual passa a 

reger-se pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA 1.ª 

DEFINIÇÕES 

Os vocábulos relacionados com o presente contrato e as respectivas definições 

encontram-se mencionados abaixo, salvo situações em que o contexto não o requeira: 

Categoria  
do Produto 

refere-se a [                                                                ]; 

Direitos 
Comerciais 

refere-se a todos e quaisquer direitos de natureza comercial relacionados com o 
Evento e com a EAA, incluindo direitos de transmissão, direitos relacionados com os 
chamados novos media, direitos relacionados com jogos interactivos, direitos do 
patrocinador, vendas, concessões (franchises), licenças e comercialização, direitos 
publicitários e direitos de hospitalidade, entre outros; 

Designações refere-se às designações mencionadas no parágrafo 1 do Anexo 1 e outras 
aprovadas por escrito pela EAA (Associação Europeia de Atletismo); 

Conta Bancária 
Designada 

refere-se à conta bancária do [nome e endereço da instituição bancária] , conta 
bancária [detalhes] ;  

EAA refere-se à Associação Europeia de Atletismo (European Athletic Association) 
situada na Avenue Ruchonnet 18, Lausanne, Switzerland; 

EBU 
 

refere-se à União Europeia de Radiodifusão (European Broadcasting Union) situada 
na Union of Ancienne Route 17A, CH-1218 Grand-Saconnex, Geneva, Switzerland; 

Regulamento 
publicitário da 
EBU 

refere-se ao regulamento publicitário da União Europeia de Radiodifusão (European 
Broadcasting Union) em vigor, que afecte o Regulamento Publicitário da IAAF 
(Associação Internacional de Federações de Atletismo); 

 
Acontecimento de 
Força Maior 

refere-se a qualquer situação ou acontecimento imprevisível que afecte as 
disposições do presente contrato, originado por ou atribuído a actos, 
acontecimentos, omissões ou a circunstâncias fora do controlo de uma das partes 
(excepto ausência de fundos da parte do Patrocinador Nacional) incluindo situações 
anormais derivadas do mau tempo, como por exemplo inundações, relâmpagos, 
tempestades, incêndios, explosões, terramotos, abatimentos, danos estruturais, 
epidemias ou outros desastres naturais e físicos, avaria ou falha de energia, guerra, 
operações militares, motins, multidões descontroladas, greves, bloqueios ou outras 
acções laborais, actos terroristas, movimentos civis, entre outros, e quaisquer 
legislações, regulamentos, decisões ou omissões (incluindo impossibilidade de 
fornecer as licenças necessárias) por parte do governo, tribunal, autoridade nacional 
ou internacional competente ou por parte da IAAF (Associação Internacional de 
Federações de Atletismo); 

Evento refere-se ao [                            ] que se irá realizar [           ] em [               ] ; 

Programa  
do evento 

refere-se ao programa oficial impresso do Evento; 

 
Logótipo  
do Evento  

refere-se a qualquer marca e/ou logótipo e/ou mascote ou ainda outra representação 
criada pela EAA (Associação Europeia de Atletismo) ou em nome da mesma para o 
Evento; 

Website  
do Evento  

refere-se ao website oficial da EAA (Associação Europeia de Atletismo), ou em nome 
da mesma, relativo ao Evento; 

 
IAAF 

refere-se à Associação Internacional de Federações de Atletismo (International 
Association of Athletics Federations) ou a qualquer representante e órgão dirigente 
do universo do atletismo; 

Regulamento 
Publicitário do 
IAAF 

refere-se ao regulamento do IAAF (Associação Internacional de Federações de 
Atletismo) que controla os direitos publicitários relacionados com o Evento; 

Direitos do 
Patrocinador 
Nacional 

refere-se aos direitos mencionados no Anexo 1;  

Regulamento refere-se ao regulamento e disposições da EAA e IAAF em vigor; 

Taxa de Patrocínio refere-se às contrapartidas (financeiras e bens ou serviços fornecidos) pelo 
Patrocinador Nacional à Entidade Organizadora, de acordo com as cláusulas 4.ª e 
6.ª;  

Logótipo do 
Patrocinador 

refere-se ao logótipo apresentado no Anexo 2; 
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Materiais do 
Patrocinador 

refere-se a todos e quaisquer itens, e/ou amostras do produto, e/ou serviços, e/ou 
materiais promocionais, de marketing ou publicitários, e/ou prémios produzidos pelo 
Patrocinador Nacional ou em nome do mesmo, que apresentem o Logótipo do 
Evento e/ou qualquer Designação que através de qualquer forma associe o 
Patrocinador ao Evento; 

Website do 
Patrocinador 

refere-se ao website do Patrocinador Nacional cujo endereço é [                           ];   

Duração Refere-se à duração do presente Contrato como descrito na Cláusula 2.ª; 

Território refere-se a [                        ]. 

CLÁUSULA 2.ª 

DURAÇÃO  DO CONTRATO 

O presente contrato entra em vigor a partir da data de assinatura do mesmo e cessa, 

conforme Cláusula 7.ª, após catorze dias da conclusão do Evento. 

CLÁUSULA 3.ª 

CEDÊNCIA DE DIREITOS 

1. Após o pagamento da taxa de Patrocínio pelo Patrocinador Nacional à Entidade 

Organizadora, o Patrocinador Nacional passa a deter os Direitos para uso dentro do 

Território, ao longo da duração do contrato.   

2. Estão reservados à EAA todos os direitos não expressamente declarados no 

presente contrato.  

3. O Patrocinador Nacional reconhece e concorda: 

a) que a EAA detém os Direitos Comerciais e todos os direitos (incluindo o direito de 

propriedade intelectual), os direitos sobre o Evento e Logótipos do Evento; e 

b) que o Patrocinador Nacional não poderá entrar em acordos comerciais ou de outro 

teor para exploração de Direitos Comerciais para além dos Direitos do Patrocinador 

Nacional. 

4. a EAA pode celebrar acordos, e/ou poderá celebrá-los com outros patrocinadores 

(designados por Patrocinadores Internacionais), relativamente a Direitos Comerciais e 

deverá estabelecer uma hierarquia de patrocínio entre Patrocinadores Internacionais e 

outros, hierarquia que deverá ser respeitada pelo Patrocinador Nacional.  

CLÁUSULA 4.ª 

OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE ORGANIZADORA  

1. Após o pagamento da taxa de patrocínio pela parte do Patrocinador Nacional, a 

Entidade Organizadora compromete-se a e assegura: 

a) facultar e aprovisionar ao Patrocinador Nacional os seus direitos; 

b) possuir o pleno direito e autoridade para celebrar o presente contrato até ao seu 

término, e compromete-se a aceitar e cumprir com as obrigações impostas no mesmo; 

c) organizar e administrar o Evento com profissionalismo e de acordo com o 

Regulamento, Regulamento Publicitário do IAAF e Regulamento publicitário da EBU; 

d) certificar-se através de meios apropriados que nenhum dos seus membros ou 

funcionários faça declarações difamatórias ou prejudiciais, ou que participe em 

actividades nocivas para a reputação e imagem do Patrocinador Nacional; 
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e) utilizar o Logótipo do Patrocinador apresentado no Anexo 2; 

f) não entrar em qualquer acordo de patrocínio com empresas concorrentes do 

Patrocinador Nacional relativamente à Categoria do Produto e ao Evento;  

g) informar imediatamente e dentro de um prazo razoável quaisquer desenvolvimentos 

de foro material e alterações ao Evento que possam afectar os Direitos do Patrocinador 

Nacional. 

CLÁUSULA 5.ª 

OBRIGAÇÕES DO PATROCINADOR NACIONAL  

1. O Patrocinador Nacional compromete-se e assegura: 

a) possuir o pleno direito e autoridade para celebrar o presente contrato até ao seu 

término, a aceitar e cumprir com as obrigações impostas no mesmo; 

b) exercer os seus direitos estritamente de acordo com os termos do presente Contrato 

e que não irá utilizar ou explorar nenhum dos Direitos Comerciais (para além dos 

Direitos do Patrocinador Nacional);  

c) não criar nenhum website relacionado com o Evento, nem utilizar o próprio website 

de forma a originar confusão ou conflito com o website do Evento, nem irá utilizar os 

Direitos do Patrocinador Nacional relativamente a qualquer website, excepto se constar 

expressamente do presente contrato; 

d) não participar, sem autorização prévia e por escrito da parte da EAA, em actividades 

promocionais conjuntas, com terceiros, nem exercer os seus direitos como patrocinador 

de modo a criar confusão pública no que diz respeito à identidade do Patrocinador; 

e) aceitar e respeitar, em todas as circunstâncias, a hierarquia de patrocínio 

estabelecida pela EAA e não agir nem permitir algo que possa ser prejudicial para a 

EAA no que diz respeito aos Direitos Comerciais ou para o valor dos mesmos; 

f) reger-se pelo Regulamento, pelo Regulamento Publicitário do IAAF, pelo 

Regulamento publicitário da EBU e todas as normas relevantes, directrizes, código de 

conduta ou orientações impostas por leis nacionais ou autoridades competentes, 

aplicáveis ao Evento ou às actividades dos patrocinadores e publicitários em relação ao 

Evento; 

g) cumprir prontamente todos os pedidos, instruções, directrizes e normas emitidas pela 

EAA e/ou da Entidade Organizadora, ou em nome da/s mesma/s, incluindo o 

fornecimento atempado de material gráfico, autorizações, e outras informações 

requeridas pela EAA e/ou Entidade Organizadora, de forma a cumprir com as 

obrigações estabelecidas no presente contrato até à data estipulada pela EAA e/ou 

Entidade Organizadora; 

h) certificar-se, através de meios apropriados, que nenhum dos seus directores, 

membros ou funcionários faça declarações difamatórias ou prejudiciais ou que participe 

em actividades nocivas para a reputação e imagem da EAA, da Entidade Organizadora 

ou do atletismo; 
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i) que todos os Materiais do Patrocinador deverão ser produzidos de acordo com os 

critérios de qualidade empresarial e deverão ser adequados à sua finalidade. 

2. O Patrocinador Nacional concede à EAA e à Entidade Organizadora uma licença 

isenta de direitos para o uso não exclusivo do Logótipo do Patrocinador, no decorrer do 

contrato, para fins comerciais e/ou promocionais entre outros, desde que o uso esteja 

limitado ao envolvimento do Patrocinador Nacional no Evento, e que o Logótipo do 

Patrocinador não seja utilizado em nenhuma situação que implique endosso a qualquer 

produto ou serviço por parte do Patrocinador. 

3. Se o Patrocinador Nacional decidir alterar o Logótipo no decorrer do contrato, deverá 

informar a Entidade Organizadora do sucedido, e após autorização por parte da 

Entidade Organizadora e da EAA, o Anexo 2 deverá ser alterado em conformidade.  

4. O Patrocinador Nacional deverá indemnizar a Entidade Organizadora e/ou a EAA por 

quaisquer custos originados pelas alterações feitas ao Logótipo do Patrocinador.  

5. O Patrocinador Nacional deverá utilizar o Logótipo do Evento unicamente nos seus 

materiais relativamente à Categoria do Produto, e não poderá produzir qualquer tipo de 

mercadoria, prémios, ou brindes que apresentem o Logótipo do Evento, ou relacionados 

com o Evento, sem autorização prévia e por escrito da parte da EAA. Após autorização 

de uso de prémios ou brindes, o Patrocinador Nacional deverá, assim que possível, 

fazer o requerimento dos itens ao fornecedor da preferência da EAA (caso exista 

algum).   

6. O Patrocinador Nacional não deverá publicar, circular ou fazer uso dos seus materiais 

sem autorização prévia por escrito da parte da EAA:  

a) o Patrocinador Nacional deverá enviar à EAA, para autorização prévia por escrito 

(que não deverá ser indevidamente atrasada ou retida), amostras representativas 

específicas, que ilustrem os materiais a utilizar, pelo menos 10 dias antes da data de 

emissão dos mesmos. Para dissipar quaisquer dúvidas, se ocorrer uma falha à resposta 

a qualquer pedido de autorização descrito nesta cláusula, o item em questão não 

deverá ser considerado aprovado.   

b) o Patrocinador Nacional deverá assegurar-se que os materiais aprovados sob a 

alínea a) do n.º 6 da cláusula 5.ª estarão em conformidade com os materiais ou 

especificações do produto autorizados pela EAA ou em nome da mesma. 

c) se em algum momento os materiais, amostras ou outros não estiverem em 

conformidade com o material autorizado previamente, o Patrocinador Nacional deverá 

retirar imediatamente todos os referidos materiais de circulação, após notificação da 

parte da EAA ou da Entidade Organizadora.   

CLÁUSULA 6.ª 

CONTRAPARTIDAS  

1. (Alternativa n.º 1 – contrapartida financeira)  
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Pela cedência de Direitos de Patrocínio Nacional, o Patrocinador Nacional deverá 

efectuar o pagamento de uma taxa de Patrocínio, para a conta bancária designada no 

presente contrato, de valor e prazo indicados abaixo:  

Taxa pelos direitos: 

Data de pagamento Montante 

2. (Alternativa n.º 2 – contrapartida em bens e serviços)   

Pela cedência de Direitos de Patrocínio Nacional, o Patrocinador Nacional deverá 

fornecer à Entidade Organizadora os seguintes bens e/ou serviços para uso no Evento 

e deverá efectuar o pagamento do montante especificado abaixo: 

� item 

4. Aos montantes referidos no n.º 1 da cláusula 6.ª será acrescido o IVA e imposto de 

retenção na fonte à taxa legal aplicável, que serão pagos pelo Patrocinador Nacional.  

5. O pagamento da Taxa de Patrocínio será feito na totalidade, sem dedução ou 

retenção. 

CLÁUSULA 7.ª 

CESSAÇÃO DO CONTRATO  

1 Ambas as partes poderão cessar o presente Contrato imediatamente, através do 

envio de notificação por escrito à outra parte caso: 

a) uma das partes cometa uma infracção grave de quaisquer obrigações mencionadas 

no presente Contrato e se não corrigir (quando possível) a situação dentro de catorze 

dias após notificação por escrito para que o faça; 

b) seja nomeado um administrador ou beneficiário dos bens totais ou parciais de uma 

das partes, se uma das partes entrar em acordos para benefício de ou transija com os 

seus credores, ou ameace fazê-lo, ou se existir uma sentença ou ocorrência 

semelhante contra a outra parte sob qualquer jurisdição; ou 

c) a outra parte deixe de cumprir com o estipulado no presente Contrato, ameace 

incumprimento das cláusulas do mesmo, ou suspenda qualquer pagamento devido.  

2. O Contrato cessará automaticamente, com efeito imediato, se uma das partes entrar 

em falência forçada ou voluntária, ou se um juiz ou tribunal competente declarar falência 

a uma das partes. 

3. A Entidade Organizadora poderá cessar imediatamente o Contrato através de 

notificação por escrito, se não for possível ao Patrocinador Nacional cumprir quaisquer 

cláusulas do presente Contrato, por razões de Força Maior, por um período de pelo 

menos catorze (14) dias consecutivos. 

CLÁUSULA 8.ª 
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EFEITOS DA CESSAÇÃO DO CONTRATO  

1. O término ou cessação do presente Contrato não deverá ser prejudicial relativamente 

aos direitos que tenham sido já acumulados por qualquer uma das partes no âmbito do 

presente Contrato. 

2. Após cessação ou término do presente Contrato: 

a) todos os Direitos do Patrocinador Nacional terminarão imediatamente e serão 

revertidos automaticamente para a EAA; 

b) o Patrocinador Nacional não poderá usar e explorar a ligação prévia com a EAA 

ou com o Evento; 

c) a EAA e/ou a Entidade Organizadora poderão ceder todos os Direitos de 

Patrocínio Nacional a terceiros;  

d) Sem prejuízo do disposto no n.º 1 da cláusula 8.ª, se a cessação do presente 

Contrato for atribuível a uma falha da parte do Patrocinador Nacional, a Entidade 

Organizadora não tem a obrigatoriedade de devolução de qualquer parte dos 

pagamentos recebidos do Patrocinador Nacional em virtude do presente Contrato; e 

e) o Patrocinador Nacional deverá devolver imediatamente à Entidade Organizadora 

todos os bens relativos ao Evento que tenha em sua posse.  

CLÁUSULA 9.ª 

ACONTECIMENTOS DE FORÇA MAIOR  

1. A EAA e/ou a Entidade Organizadora não será considerada em situação de 

incumprimento das suas obrigações contratuais quando tenha sido impedida de as 

cumprir por acontecimentos de força maior. Pela razão acima referida o Patrocinador 

Nacional não pode reivindicar quaisquer perdas ou danos. 

2. Caso o exercício dos Direitos do Patrocinador Nacional seja materialmente impedido, 

interrompido ou sofra interferências por acontecimentos de força maior, as obrigações 

da Entidade Organizadora serão suspensas no período consequente ao/s 

acontecimento/s, e serão adiadas por tempo equivalente ao período de suspensão, 

sendo da responsabilidade das partes fazer um esforço para minimizar qualquer 

período de suspensão existente. 

CLÁUSULA 10.ª 

TERMOS DE RESPONSABILIDADE  

1. O presente Contrato não exclui ou restringe qualquer uma das partes da 

responsabilidade por danos pessoais ou morte resultantes da negligência das partes ou 

dos seus funcionários no desempenho das suas funções. 

2. No âmbito do presente Contrato, nenhuma das partes será responsável perante a 

outra por quaisquer perdas, danos, custos, despesas ou outras acções de 

indemnização resultantes directa ou indirectamente de um Acontecimento de Força 

Maior. 
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3. Sob nenhuma circunstância serão as partes responsáveis por quaisquer custos, 

prejuízos, indemnizações, perdas indirectas reais ou supostas, incluindo mas não 

limitados à perda de lucros, de lucros antecipados, de poupanças, de negócios ou de 

oportunidades, perda de publicidade, perda de reputação ou oportunidade de reforçar a 

reputação ou qualquer tipo de perda económica. 

4. Não obstante ao que foi referido anteriormente, o Patrocinador Nacional será 

responsável por quaisquer danos originados por qualquer acto de omissão no decorrer 

do exercício dos seus direitos, incluindo a terceiros, e deverá tomar medidas relativas a 

seguros, medidas que deverão ser fornecidas à EAA e à Entidade Organizadora.  

CLÁUSULA 11.ª 

TRANSMISSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES  

No âmbito do presente contrato, nenhuma das partes poderá transmitir quaisquer 

direitos ou obrigações a terceiros.  

CLÁUSULA 12.ª 

DIVULGAÇÕES E CONFIDENCIALIDADE  

Nenhuma das partes poderá divulgar informações sobre o presente Contrato, sem o 

consentimento prévio apresentado por escrito pela outra parte. Nenhuma das partes 

poderá divulgar a terceiros informações relativas aos termos e conteúdos do presente 

Contrato, (excepto aos seus consultores ou se exigido por lei, a partir da entrada em 

vigor do mesmo. 

CLÁUSULA 13.ª 

NOTIFICAÇÕES 

1. As partes concordam que todas as notificações realizadas no âmbito do presente 

Contrato deverão ser enviadas, salvo decisão em contrário, para os endereços 

apresentados abaixo: 

a) Entidade Organizadora: 

b) Patrocinador Nacional:   

2. Todas as notificações serão feitas por escrito e poderão ser entregues pessoalmente, 

por fax, ou por correio registado. As notificações serão consideradas como devidamente 

entregues três dias úteis depois do envio ao destinatário, caso o envio seja através de 

correio registado. Caso o envio seja efectuado através de fax ou correio electrónico, 

serão consideradas entregues e válidas na data do envio, caso não se trate de um dia 

útil, será considerada entregue no próximo dia útil, desde que seja enviada uma cópia 

por correio registado dentro de 24 horas após o envio. 

 

CLÁUSULA 14.ª 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. A cedência de tempo ou indulgência por uma das partes à outra, derivada pelo 

incumprimento de quaisquer cláusulas do presente Contrato, não será considerada 
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como anulação do referido incumprimento, não deverá impedir o subsequente 

cumprimento da(s) cláusula(s) e não será considerada uma anulação de qualquer 

incumprimento que venha a ocorrer.  

2. O presente contrato representa, salvo indicação expressa no mesmo, a totalidade do 

acordo entre as partes, excluindo quaisquer Protocolos de Acordo, memorandos ou 

outros acordos de qualquer natureza entre as partes, anteriores à data do presente 

Contrato. 

3. O presente Contrato não representa uma parceria ou co-empreendimento entre as 

partes, nem nenhuma das partes detém o poder de obrigar ou vincular a outra parte de 

qualquer modo ao presente Contrato. 

4. O presente Contrato poderá ser duplicado quantas vezes necessário, sendo que os 

mesmos duplicados serão considerados válidos e vinculativos por si só. 

5. Todos os direitos, recursos e poderes outorgados às partes são cumulativos e não 

serão considerados exclusivos no que diz respeito a outros direitos, recursos e poderes 

previamente existentes, ou outorgados às partes por decisão legal ou outra. 

6. As despesas adicionais relacionadas com a realização e cumprimento do Contrato, 

bem como as transacções contempladas no mesmo, serão da responsabilidade de cada 

uma das partes. 

7. Cada uma das partes irá fazer o necessário, incluindo realizar todos os documentos 

necessários para dar efeito à intenção das partes.  

8. Não obstante a outra cláusula do presente Contrato, nenhuma das cláusulas 

depende de ou pode ser imposta por terceiros, para além da EAA, que não constitui 

uma parte do presente Contrato.   

9. Se algum dos termos do presente Contrato for considerado nulo à luz de qualquer 

legislação aplicável, os mesmos deverão ser alterados de forma a tornar o presente 

Contrato válido e vinculativo, excepto se a finalidade comercial deixar de existir na sua 

totalidade. 

10. O presente Contrato ou qualquer uma das cláusulas constituintes só poderão ser 

alterados por escrito e assinados por um representante autorizado de cada uma das 

partes. 

11. O presente Contrato será regido e interpretado de acordo com o disposto na lei 

portuguesa e as partes outorgam jurisdição não exclusiva aos tribunais portugueses. 

CLÁUSULA 15.ª 

AUTORIDADE  DA EAA 

Não obstante ao facto da EAA não constituir uma parte no presente Contrato, a 

Entidade Organizadora e o Patrocinador Nacional reconhecem e aceitam que todos os 

direitos e controlo sobre o Evento pertencem à EAA. Na ocorrência de qualquer acto de 

omissão por parte do Patrocinador Nacional, a Entidade Organizadora poderá cessar o 

presente contrato - como previsto na cláusula 7.ª, e mesmo a própria EAA terá o poder 
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para cessar o Contrato com efeito a todas finalidades do presente Contrato, como se a 

cessação fosse requerida pela Entidade Organizadora. 

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, composto ________ páginas e três anexos que dele 

fazem parte integrante, é feito em duplicado, valendo a cópia como original, e 

devidamente assinado pelas partes, depois de declararem ter lido, compreendido e 

aceite todas as suas cláusulas. 

Leiria, _____, de_______ de 2009. 

Pelo Primeiro Outorgante | _______________________ 

Pelo Segundo Outorgante | ________________________» 

ANEXO 1 

DIREITOS DO PATROCINADOR NACIONAL 

1. Designações e Logótipos  

1.1 O direito exclusivo limitado à Categoria do Produto para o uso das seguintes 

Designações no território, nos materiais relacionados com os produtos e/ou 

serviços do Patrocinador Nacional: 

“Parceria com [   ]”; 

1.2 O direito ao uso do Logótipo do Evento nos materiais unicamente ligados aos 

produtos e serviços do Patrocinador dentro do território DESDE QUE o 

Patrocinador use o Logótipo do Evento em concordância com a cláusula 5.ª do 

presente contrato. 

2. Sinalização, Publicidade e outros Direitos da Ma rca  

2.1 A EAA autoriza o uso do Logótipo do Patrocinador ou outra representação 

equivalente em: 

 Em alternativa: 

 Para recintos abertos -  

  [   ] painéis publicitários, de 6m x 1m aproximadamente, ou; 

 Para recintos fechados - 

 [  ] painéis publicitários, de 4m x 1m aproximadamente, ou; 

 Para pistas de corta-mato - 

 [  ] painéis publicitários, de 4m x 1m aproximadamente. 

2.2  Uma ilustração gráfica publicitária a cores, a ocupar totalmente uma página do 

Programa do Evento, fornecida atempadamente pelo Patrocinador Nacional; 

2.3 A inclusão do Logótipo do Patrocinador: 

(a)  em páginas e painéis de publicidade; e 

(b) em materiais oficiais e promocionais impressos (cartazes, flyers, etc.) 

produzidos para o Evento, como por exemplo nos itens seguintes; 

� Item 
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3. Internet  

3.1 O direito exclusivo à Categoria do Produto, de inserção do Logótipo do 

Patrocinador no website do Evento (em tempo real) e inserção de um link 

recíproco, entre o website do Evento e o website do Patrocinador, disponível aos 

visitantes do website do Evento.  

4. Bilhetes   

4.1 O direito de receber bilhetes para uso dos funcionários e convidados do 

Patrocinador Nacional, estando os mesmos sujeitos ao cumprimento das 

condições de entrada aplicáveis aos portadores de bilhetes: 

(a) [  ] bilhetes para cada sessão do Evento por dia. 

(b) O direito a um número razoável de bilhetes suplementares (tendo em 

consideração a sua disponibilidade e sendo da responsabilidade do 

Patrocinador Nacional o seu pagamento adicional).  

5. Outros  

5.1. O direito de fornecer amostras e promover os seus produtos e serviços no 

decorrer do Evento estão sujeitos ao regulamento, ao espaço disponível e às 

limitações práticas do mesmo. 

5.2. Direitos adicionais disponibilizados ocasionalmente pela EAA e/ou a Entidade 

Organizadora. 

ANEXO 2 

LOGÓTIPO DO PATROCINADOR 

ANEXO 3 

LOGÓTIPO DO EVENTO» 

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

com o teor da minuta do contrato de patrocínio e, em consequência, conferir poderes à 

Senhora Presidente para proceder à outorga do mesmo, nos termos que considerar 

mais convenientes, tendo em conta os seguintes apoios atribuídos no âmbito do 

Campeonato da Europa de Equipas SPAR – Leiria 2009: 

1. TMN 

a) Apoio financeiro no valor de €70.000, 00 (setenta mil euros); 

b) Fornecimento de bens e serviços no âmbito das comunicações no Estádio Municipal 

de Leiria (Bancada de Imprensa, Media Center, Pista, TV Compound e EAA Office) 

2. Liberty Seguros 

a) Apoio financeiro no valor de €40.000, 00 (quarenta mil euros); 

b) Fornecimento do Seguro de Responsabilidade Civil do Evento. 

3. CTT 

a) Apoio financeiro no valor de €10.000, 00 (dez mil euros); 

b) Distribuição de 50.000 folhetos alusivos ao evento e €2.000, 00 (dois mil euros) para 

a respectiva produção. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

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

2009/2010 

DLB N.º 0890/09  | Decorrerá de 1 a 31 de Julho de 2009 o período de apresentação de 

candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo/Época Desportiva 

2009/2010, para a atribuição de subsídios aos Clubes e Colectividades do Concelho de 

Leiria para a época desportiva de 2009/2010. 

Devem acompanhar as candidaturas os seguintes documentos: 

— Requerimento dirigido à Presidente da Câmara Municipal de Leiria, mencionando 

que se candidata ao subsídio a atribuir pelo Município de Leiria para a época 

desportiva de 2009/2010; 

— relatório de actividades 2008/2009; 

— plano de actividades para 2009/2010; 

— questionário de candidatura a fornecer pela Divisão do Desporto; 

— Declaração com indicação dos membros que representam a entidade 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 2009/2010, bem como afixar Edital nos lugares públicos do 

costume. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.2.3. Atribuição de apoios 

a)  à Associação Desportiva Cultural e Recreativa do B airro dos Anjos para a 

realização do «LeiriAthletics» 

DLB N.º 0891/09  | Presente, pela Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, em 

reunião de Câmara, carta da Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos 

Anjos (ENT. 09/8147, de 14 de Abril), a propor o estabelecimento de uma parceria para 

o desenvolvimento de acções cujo o papel fundamental é contribuir para a 

implementação de uma cultura de prática desportiva e/ou actividade física junto das 

populações dos vários escalões etários, orientada para os seus múltiplos benefícios, 

tais como o bem-estar físico e psicológico. Nesta sequência, a Associação Desportiva 

Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos solicita apoio para a realização dos eventos 

que constituem a iniciativa «LeiriAthletics», designadamente: 

— “LeiriAEC`s 09” – Actividades de Atletismo para os alunos do 1.º Ciclo do EB: 

Estádio Municipal de Leiria, nos dias 4 a 9 de Maio de 2009; 

— “Corridas de Velocidade” e “Corrida para Todos”: Av. Heróis de Angola e ruas da 

cidade com início e fim no Largo 5 Outubro de 1910, respectivamente, no dia 09 

de Junho de 2009; 



1136 (83) 
 

CMLeiria/ Acta n.º 13, de 2009.05.26 

Im-DA-15-09_A0 

 

—  “Salto com Vara” e “Lançamento do Peso”: Praça Rodrigues Lobo, no dia 10 de 

Junho de 2009; 

— Caminhada “Rumo ao Campeonato da Europa”: Ruas da cidade, com início no 

Largo do Papa Paulo VI e fim no Estádio Municipal de Leiria, no dia 21 de Junho 

de 2009. 

Considerando que: 

O Leiriathletics pretende dar continuidade ao projecto iniciado em 2005, na 

expectativa de melhorar o trabalho anterior, reformulando em termos gerais o projecto e 

as suas componentes, de modo a obter um resultado mais alargado e a concretização 

de objectivos mais profícuos; 

Em 2009, o Projecto Leiriathletics retoma a sua versão original, dedicando-se na 

sua totalidade ao Atletismo, principalmente como veículo de promoção da modalidade e 

do Campeonato da Europa de Equipas SPAR – Leiria 2009; 

Este evento é uma oportunidade única para promover o papel social do 

desporto, em particular do Atletismo, nomeadamente numa cidade e região onde cresce 

a aposta em infra-estruturas e no fomento da motivação dos cidadãos para uma prática 

desportiva regular; 

Com o objectivo de diversificar o público-alvo e motivar a população em geral a 

participar neste evento, será incluída como é habitual, a Caminhada, actividade 

promotora de hábitos de vida saudável. Este ano em particular, levará também os 

participantes a assistir ao Campeonato da Europa de Equipas, uma competição de 

relevo a nível europeu; 

É também, uma iniciativa que irá reunir um conjunto de atletas credenciados nas 

várias disciplinas supracitadas, e que proporcionarão aos leirienses um espectáculo 

desportivo único, onde assistirão a excelentes performances dos atletas pertencentes à 

elite portuguesa, dos quais atletas olímpicos e representantes dos mais prestigiados 

clubes nacionais. 

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães proferiu, no dia 18 de Maio, despacho 

de autorização para a realização das provas desportivas e emissão das licenças 

especiais de ruído, de acordo com a subdelegação de competências lhe conferidas pela 

Senhora Presidente em despacho de 4 de Novembro de 2005, prevista no n.º 1 do 

artigo 29.º, do Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de Dezembro, e de acordo com as 

deliberações n.º 1520/05 e n.º 1523/03 do despacho de delegação de competências da 

Senhora Presidente da Câmara, de 3 de Novembro de 2005, ao abrigo do disposto no 

n.º 2 do artigo 65.º e do n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

De forma a possibilitar a concretização das diversas iniciativas, será necessário 

proceder às seguintes alterações ao trânsito: 

— Nas “Corridas de Velocidade” e “Corrida para Todos”: entre as 19 horas e as 23 

horas do dia 9 de Junho: encerramento ao trânsito na Avenida Heróis de Angola, 
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Rua de São Francisco, Largo 5 de Outubro de 1910, Rua Dr. Correia Mateus, Largo 

de Santana, Largo Comissão de Turismo e Largo Alexandre Herculano. 

— Relativamente à Caminhada “Rumo ao Campeonato da Europa”: entre as 14 horas 

e as 15h30min do dia 21 de Junho, será feito o acompanhamento do percurso, sem 

alterações significativas, nomeadamente ao nível do encerramento ao trânsito. 

Relativamente ao apoio logístico para a realização do LeiriAthletics, propôs-se a 

atribuição do seguinte: 

1. “Corridas de Velocidade” e “Corrida para Todos” (09  de Junho às 20H00 e 

22H00):   

— Transporte e colocação de 60 grades metálicas/plástico, no dia 9 de Junho, no 

Largo 5 Outubro de 1910 e regresso após a conclusão das provas, para a Praça 

Rodrigues Lobo; 

— Cedência de corrente eléctrica no Largo 5 Outubro de 1910, para ligação dos 

equipamentos necessários à realização da actividade; 

— Reforço da iluminação do espaço de realização da actividade (partidas); 

— Solicitação de reforço policial durante a realização da actividade (entre as 19 horas 

e as 24 horas); 

— Solicitação de reforço da limpeza no Largo 5 Outubro de 1910 e ruas da cidade 

onde se realiza a “Corrida para Todos”, após a conclusão das actividades (após as 

24 horas). 

2. “Salto com Vara” e “Lançamento do Peso” (10 de Junh o às 16H00 e 21H00) :   

— Transporte de 60 grades metálicas/plástico da Praça Rodrigues Lobo, no dia 10 de 

Junho após a conclusão das provas (após as 24 horas), para o Largo do Papa Paulo 

VI; 

— Transporte e montagem do material necessário nos dias 8 e 9 de Junho, na Praça 

Rodrigues Lobo, com a respectiva desmontagem após a conclusão das provas 

(após as 24 horas); 

— Transporte e colocação de bancadas para 200 pessoas, no dia 9 de Junho e 

desmontagem após a conclusão da prova (após as 24 horas); 

— Disponibilização de 1 quiosque de madeira, com iluminação, colocado na Praça 

Rodrigues Lobo e respectiva desmontagem a partir do dia 12 de Junho; 

— Cedência de corrente eléctrica na Praça Rodrigues Lobo; 

— Reforço da iluminação na zona de competição no dia 10 Junho, entre as 20 horas e 

as 24 horas; 

— Solicitação de reforço policial durante a realização das provas (entre as 16 horas e 

as 24 horas) e durante a permanência dos equipamentos na Praça Rodrigues Lobo; 

— Solicitação de reforço da limpeza na Praça Rodrigues Lobo, após a conclusão das 

provas (após as 24 horas). 

3. Caminhada “Rumo ao Campeonato da Europa” (21 de Jun ho às 14  horas ):   
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— Solicitação de reforço policial durante a realização da caminhada (entre as 13 horas 

e as 15h30min); 

— Solicitação de reforço da limpeza no Largo do Papa Paulo VI, após a conclusão da 

actividade (após as 15 horas); 

— Cedência de corrente eléctrica no Largo do Papa Paulo VI, para ligação do 

equipamento de som; 

— Disponibilização do quiosque situado no Largo do Papa Paulo VI (ao lado dos WC`s 

públicos). 

Para além dos apoios logísticos anteriormente listados, propôs-se a atribuição 

de apoio financeiro de €6.000,00 (seis mil euros), à Associação Desportiva Cultural e 

Recreativa do Bairro dos Anjos, para fazer face às despesas com a alimentação, 

alojamento e ofertas aos atletas participantes no LeiriAthletics. Propôs-se ainda, a 

autorização de realização de horas extraordinárias inerentes à concretização dos 

diversos serviços, a executar pelos funcionários afectos à DECVOA e indicados pelo 

respectivo Chefe de Divisão Eng.º Francisco Morais, nos dias e horários indispensáveis 

à concretização da logística supracitada. 

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, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, deliberou por unanimidade  apoiar a Associação Desportiva Cultural e 

Recreativa do Bairro dos Anjos, nos seguintes moldes: 

1. Prestar apoio logístico e financeiro à organização, nos termos da proposta 

apresentada pela Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, bem como autorizar a 

realização das horas extraordinárias inerentes à concretização dos diversos 

serviços, a executar pelos funcionários afectos à DECVOA e indicados pelo 

respectivo Chefe de Divisão Eng. Francisco Morais, nos dias e horários 

indispensáveis à concretização da logística supracitada. 

2. Autorizar as alterações ao trânsito necessárias para a realização das provas 

desportivas que pertencem ao LeiriAthletics. 

Mais deliberou  que fosse dado conhecimento da deliberação à PSP, assim 

como às diversas entidades, serviços públicos ou concessionárias, que possam ser 

afectadas pelas alterações ao trânsito. 

O apoio financeiro no valor de €6.000,00 (seis mil euros), está em conformidade 

com as Opções do Plano para 2009, CAE 12/040701 (2008-A-257 – Apoio ao 

funcionamento e actividades) e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2203/09, de 21 

de Maio. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro esteve ausente aquando da análise e 

votação do presente assunto. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

b) à Juventude Vidigalense para a realização do «III Meeting  Cidade de Leiria»  

DLB N.º 0892/09  | Presente a carta da Juventude Vidigalense (ENTFE. 09/2479, de 14 

de Maio), a solicitar apoio para a organização do «III Meeting Cidade de Leiria», a 

realizar no dia 5 de Junho de 2009, no Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães 

Pessoa. 

Considerando que: 

— Este evento vai constituir um veículo primordial de promoção e divulgação do 

Campeonato da Europa de Equipas SPAR – Leiria 2009; 

— Contará com a presença dos atletas seleccionáveis para o evento supracitado e 

será decisivo para definir a equipa que representará Portugal; 

— Será também, um Meeting Internacional, pois está prevista a comparência de atletas 

estrangeiros, bem como os principais atletas nacionais em representação do 

Sporting Clube de Portugal, Sport Lisboa e Benfica e Futebol Clube do Porto;  

— Conjuntamente será realizado o «Meeting Jovem», para os escalões mais jovens, 

Benjamins, Infantis e Iniciados. 

Face ao exposto, propôs a Senhora Vereadora, Eng.ª Isabel Gonçalves, a 

atribuição do seguinte apoio: 

— Apoio financeiro no valor total de €4.500,00 (quatro mil e quinhentos euros), para 

fazer face à alimentação, troféus e transportes dos atletas;  

— Oferta de 320 t-shirts alusivas ao Campeonato da Europa de Equipas, 10 sacos 

plástico e 10 mini-guiões com o brasão da CML; 

— Aluguer de um autocarro, para transporte dos atletas de Lisboa/ Leiria/ Lisboa, às 17 

horas e regresso após o evento; 

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, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, deliberou por unanimidade  atribuir à Juventude Vidigalense um apoio 

financeiro no valor total de €4.500,00 (quatro mil e quinhentos euros), 320 t-shirts 

alusivas ao Campeonato da Europa de Equipas, 10 sacos plástico e 10 mini-guiões com 

o brasão da CML, bem como o aluguer de um autocarro, para transporte dos atletas de 

Lisboa/ Leiria/ Lisboa. 

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

para 2009, CAE 12/040701 (2008-A-257 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi 

objecto da proposta de cabimento n.º 2205/09, de 21 de Maio. 

A despesa com o aluguer do autocarro tem um valor estimado de €490, 00 mais 

Iva à taxa legal em vigor e está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 
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CAE 12/0602039903 (2009-A-267 – Animação Desportiva) e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 2206/09, de 21 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

c) à Fundação INATEL, Delegação de Leiria para a reali zação do I Colóquio Distrital 

«Tripela» 

DLB N.º 0893/09 | Presente a carta da Fundação INATEL – Delegação de Leiria (ENT. 

09/6791, de 26 de Março), sobre a parceria estabelecida com a Escola Superior de 

Educação e Ciências Sociais para a organização do I Colóquio Distrital «Tripela», no dia 

6 de Junho de 2009, a decorrer no Auditório e Relvado do Estádio Municipal de Leiria. 

Considerando que os momentos de formação desportiva contribuem para o 

integral desenvolvimento do desporto, incluindo o municipal e que o Colóquio em 

epígrafe pretende divulgar e dar a conhecer uma nova modalidade, a «Tripela». 

Face ao exposto, propôs a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, que a 

Câmara Municipal de Leiria assegurasse a utilização gratuita do Auditório do Estádio 

Municipal de Leiria para a realização da acção de formação supracitada, bem como o 

Relvado para a realização de uma demonstração de «Tripela» incluída na programação 

do Colóquio. 

Propôs ainda, que se suportasse os custos com o fornecimento do catering para 

o Coffe Break, para os cerca de 150 participantes.   

Para o efeito, serão assegurados pela CML a prestação dos seguintes serviços, 

no valor total de €1.008,00 (mil e oito euros), com IVA, a pagar à Leirisport, E.M., 

inerente às solicitações acima mencionadas: 

— Aluguer do Auditório do EML e respectivo equipamento audiovisual e apoio técnico 

(das 9 horas às 12 horas), no valor de €200,00, mais IVA à taxa de 20%;  

— Aluguer do Relvado do EML (30 minutos), equipado com 2 pares de balizas de 

andebol, no valor de €150,00, mais IVA à taxa de 20% ;  

— Fornecimento de Catering para 150 participantes (€3,50/pessoa), no valor de 

€525,00, mais IVA à taxa de 12%.  

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, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, deliberou por  unanimidade  conceder a utilização gratuita do Auditório e 

Relvado do Estádio Municipal de Leiria, devidamente equipados, bem como o 

fornecimento do Catering para os 150 participantes, no valor total de €1.008,00 (mil e 

oito euros), com IVA às taxas legais em vigor, a pagar à Leirisport, E.M. pela prestação 

de serviços, inerente às solicitações acima mencionadas. 
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A despesa a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009 

CAE 12/0602039903 (2009-A-267 – Animação Desportiva) e foi objecto de cabimento 

n.º 2207/09, de 21 de Maio de 2009. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

d) à Federação Portuguesa de Voleibol para a utilizaçã o gratuita do Centro 

Nacional de Lançamentos de Leiria para a realização  do «Encontro Regional Gira-

Volei de Leiria» 

DLB N.º 0894/09 | Presente a carta da Federação Portuguesa de Voleibol (ENT. 

09/6487, de 23 de Março), a solicitar apoio para a organização do «Encontro Regional 

de Gira-Volei de Leiria», no dia 4 de Junho de 2009, a decorrer no Centro Nacional de 

Lançamentos de Leiria. 

Considerando que os encontros regionais, acontecem anualmente em cada 

concelho do Distrito onde existem centros Gira-Volei, no caso do concelho de Leiria, o 

Colégio de Nossa Senhora de Fátima, mobilizando cerca de 150 jovens. 

Propôs a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, que a Câmara Municipal 

de Leiria assegurasse a utilização gratuita do Centro Nacional de Lançamentos de 

Leiria e respectiva logística, designadamente a disponibilização de corrente eléctrica, 

para a realização do Encontro em epígrafe, no valor total de €1.500,00 (mil e quinhentos 

euros), mais IVA à taxa de 5%, a pagar à Leirisport, E.M..  

Propôs ainda, a presença dos Bombeiros Municipais de Leiria, nomeadamente de 1 

ambulância e respectiva equipa de socorristas, das 10horas às 17h30min. 

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, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, deliberou por unanimidade  conceder a utilização gratuita do Centro Nacional 

de Lançamentos de Leiria, no valor total de €1.500, 00 (mil quinhentos euros), mais IVA 

à taxa de 5%, a pagar à Leirisport, E.M. pela prestação de serviços, inerente ao aluguer 

de espaço e respectiva logística, bem como a presença dos Bombeiros Municipais de 

Leiria. 

A despesa a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009 

CAE 12/0602039903 (2009-A-267 – Animação Desportiva) e foi objecto de cabimento 

n.º 2208/09, de 21 de Maio de 2009. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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e)  à Associação de Xadrez de Leiria para a utilização  gratuita do átrio da porta 7 

do Estádio Municipal de Leiria para a realização do  «Torneio de Xadrez Cidade de 

Leiria» 

DLB N.º 0895/09 | Presente a carta da Associação de Xadrez de Leiria (ENT.09/6790, 

de 26 de Março), a solicitar apoio para a organização do «Torneio de Xadrez de Leiria» 

em parceria com o Atlético Clube da Sismaria, nos dias 29, 30 e 31 de Maio de 2009, a 

decorrer no Átrio da Porta 7 do Estádio Municipal de Leiria. 

Propôs a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, que a Câmara Municipal de Leiria 

assegurasse a utilização gratuita do Átrio da Porta 7 do Estádio Municipal de Leiria, 

bem como a respectiva preparação do espaço e cedência de 20 mesas e 40 cadeiras, 

para a realização do Torneio em epígrafe, no valor total de €1.250,00 (mil duzentos e 

cinquenta euros), mais IVA à taxa de 20%, a pagar à Leirisport, E.M. pela prestação de 

serviços, inerente ao aluguer de espaço de acordo com os seguintes dias e horários: 

—  29/05/09 – das 18 horas às 23h30min; 

—  30/05/09 – das 9 horas às 19 horas; 

—  31/05/09 – das 9 horas às 19 horas. 

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, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, deliberou por  unanimidade  conceder a utilização gratuita do Átrio da Porta 7 

do Estádio Municipal de Leiria, devidamente equipado, no valor total de €1.250,00 (mil 

duzentos e cinquenta euros), mais IVA à taxa de 20%, a pagar à Leirisport, E.M. pela 

prestação de serviços, inerente ao aluguer de espaço nos dias e horários acima 

mencionados. 

A despesa a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009 

CAE 12/0602039903 (2009-A-267 – Animação Desportiva) e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 2209/09, de 21 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

f) à realização da «XII Concentração Motard Adega Boys » 

DLB N.º 0896/09  | Presente a carta da Associação Cultural e Recreativa «Adega Boys» 

(ENT.09/3422, de 12 de Fevereiro), a propor a colaboração para a realização da «XII 

Concentração Motard Adega Boys», a decorrer em Parceiros, nos dias 29, 30 e 31 de 

Maio de 2009.  

Considerando, que o evento tem crescido ao longo destes 12 anos de 

existência, contando em 2008 com cerca de 1850 participantes e visitantes de todo o 

país, propôs a Senhora Vereadora, Eng.ª Isabel Gonçalves, que a Câmara Municipal de 

Leiria atribuísse à Associação Cultural e Recreativa «Adega Boys» um apoio financeiro 
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no valor total de €750,00 (setecentos e cinquenta euros), para fazer face às despesas 

com a vedação do recinto e aluguer de módulos sanitários. 

Bem como, e de acordo com as deliberações 1520/05 e n.º 1523/05 do 

despacho de delegação de competências à Senhora Presidente da Câmara, de 3 de 

Novembro de 2006, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 65.º e do n.º 2 do artigo 69.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-

A/02, de 11 de Janeiro, e de acordo com a subdelegação de competências conferidas à 

Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, pela Senhora Presidente em despacho de 

4 de Novembro de 2006, prevista no n.º 1 do artigo 29.º, do Decreto-Lei 310/02, de 18 

de Dezembro, a Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães proferiu, no dia 6 de Abril 

de 2009, despacho de autorização para a realização do evento e emissão das licenças 

especiais de ruído. 

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, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, deliberou por  unanimidade  atribuir à Associação Cultural e Recreativa 

«Adega Boys» um apoio financeiro no valor total de €750,00 (setecentos e cinquenta 

euros), para fazer face às despesas inerentes à vedação do recinto e aluguer de 

módulos sanitários. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

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

proposta de cabimento n.º 2210/09, de 21 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

g) à Associação Recreativa Cultural e Desportiva de Al cogulhe para a 

realização do «Torneio de Snooker» 

DLB N.º 0897/09  | Presente a carta da Associação Recreativa Cultural e Desportiva de 

Alcogulhe (ENT. 09/7628, de 6 de Abril), a solicitar apoio para a organização do 

«Torneio de Snooker», a decorrer na sede do Clube, nos meses de Abril e Maio, propôs 

a Senhora Vereadora, Eng.ª Isabel Gonçalves, que a Câmara Municipal de Leiria 

atribuísse um apoio financeiro no valor total de €100,00 (cem euros) para fazer face às 

despesas inerentes à aquisição de prémios a conceder no Torneio em epígrafe. 

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, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, deliberou por unanimidade  atribuir à Associação Recreativa Cultural e 

Desportiva de Alcogulhe um apoio financeiro no valor total de €100,00 (cem euros), 
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para fazer face às despesas inerentes à aquisição de prémios a conceder no «Torneio 

de Snooker». 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

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

cabimento n.º 2211/09, de 21 de Maio de 2009. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.2.4. Pagamento de facturas à Leirisport, E.M.. Ut ilização gratuita do Complexo 

Municipal de Piscinas de Leiria pela Associação de Natação do Distrito e Leiria 

DLB N.º 0898/09 | Presentes as facturas n.os 100066/20071, de 18 de Março de 2007 e 

100131/20071, de 18 de Maio de 2007, emitidas pela Leirisport, E.M., relativas à 

utilização do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria (CMPL), pela Associação de 

Natação do Distrito de Leiria, no valor de €4.915,11 (quatro mil novecentos e quinze 

euros e onze cêntimos) e €5.124,77 (cinco mil cento e vinte e quatro euros e setenta e 

sete cêntimos), respectivamente e com IVA incluído à taxa legal em vigor. 

Considerando que: 

—  As facturas acima mencionadas, se referem à realização de duas competições 

organizadas pela Associação de Natação do Distrito de Leiria, designadamente o 

«Torneio de Inverno de Infantis», nos dias 16, 17 e 18 de Março de 2007 e o 

«Campeonato Distrital de Clubes», nos dias 4 e 5 de Maio de 2007; 

—  Aquando da realização das provas supracitadas o Protocolo de Colaboração entre 

o Município de Leiria e a Associação de Natação do Distrito de Leiria, não se 

encontrava ainda celebrado, sendo aprovado apenas em reunião de Câmara de 2 

de Agosto de 2007; 

—  Os apoios concedidos às Associações de Modalidade são definidos através de 

Protocolos e/ou Apoios Pontuais, procedimentos que não foram previamente 

cumpridos, bem como os requisitos legais inerentes à realização do processo de 

despesa; 

—  Foi proferido despacho pela Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, em 12 de 

Março de 2007, a autorizar a utilização gratuita do CMPL para os eventos 

supracitados e que os mesmos foram realizados. 

Face ao exposto, e tendo em conta que as referidas facturas se encontram 

ainda por regularizar, solicita-se autorização para se proceder no presente ano 

económico ao lançamento contabilístico das mesmas, bem como os respectivos 

pagamentos, em virtude de não terem constado no mapa da dívida dos anos transactos. 

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

conferida pelo disposto na alínea d) do n.º 7, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, 

deliberou por  unanimidade  autorizar o lançamento das facturas n.os 100066/20071, de 



1145 (92) 
 

CMLeiria/ Acta n.º 13, de 2009.05.26 

Im-DA-15-09_A0 

 

18 de Março de 2007 e 100131/20071, de 18 de Maio de 2007, emitidas pela Leirisport, 

E.M., no presente ano económico de 2009, bem como proceder ao seu pagamento no 

valor de €4.915,11 (quatro mil novecentos e quinze euros e onze cêntimos) e de €5.124, 

77 (cinco mil cento e vinte e quatro euros e setenta e sete cêntimos), respectivamente e 

com IVA incluído à taxa legal em vigor. 

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

2212/09, de 21 de Maio, e está em conformidade com as Opções do Plano para 2009 

CAE 12/0602039903 (2009-A-267 – Animação Desportiva). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.2.5. XXX Encontro Nacional de Estudantes de Enfer magem (ENEE). Pedido de 

Apoio. Rectificação à deliberação 

DLB N.º 0899/09  | Presente, pela Senhora Presidente, a seguinte rectificação ao texto 

da deliberação, relativa ao XXX Encontro Nacional de Estudantes de Enfermagem, 

aprovada na reunião de 12 de Maio do corrente ano: 

 Onde se lê:  «isento de IVA» deverá ler-se:  «com IVA incluído à taxa legal de 

5%». 

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

com a rectificação proposta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.2.6. VII Fitumis – Festival Internacional de Tuna s Mistas. Pedido de apoio  

DLB N.º 0900/09 |  Presente, pela Senhora Presidente, documento da Instituna – Tuna 

Mista da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria 

(Entfe.09/2258), a solicitar apoio para a realização do «VII Fitumis – Festival 

Internacional de Tunas Mistas», nos dias 29, 30 e 31 de Maio do corrente, que contará 

com a participação das tunas Estudantina Universitária de Viseu, Tuna Económicas 

(Lisboa), Tuna Iscalina (Lisboa) e Artuna (Porto) e Instituna.  

Considerando que o «VII Fitumis – Festival Internacional de Tunas Mistas» 

reunirá, de 29 a 31 de Maio, cinco tunas académicas, que efectuarão uma serenata na 

zona histórica da Cidade, mais concretamente na Praça Rodrigues Lobo, no dia 29 de 

Maio. 

Considerando que no dia 30 de Maio pretendem uma recepção solene no 

Edifício dos Paços de Concelho de Leiria, seguido de jantar e Festival na Cidade de 

Porto de Mós; 

Considerando que o movimento estudantil universitário tem protagonizado 

momentos de animação e envolvimento social crescentes, junto da população de Leiria, 

e que o mesmo é considerado de interesse municipal. 

Propôs a Senhora Presidente que se atribuíssem os seguintes apoios: 
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—  recepção às Tunas participantes, no Salão Nobre da Câmara, dia 30 de Maio 

pelas 14h00; 

—  oferta de 5 medalhas do município às tunas participantes; 

—  um subsídio, a atribuir à Associação de Estudantes da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão de Leiria, no valor de €600,00 (seiscentos euros) para fazer 

face a despesas com o alojamento dos participantes do Festival. 

Propôs ainda a Senhora Presidente que a liquidação do apoio esteja 

condicionada à apresentação dos seguintes documentos da Associação de Estudantes 

da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria: plano e orçamento de 2009, os 

relatórios e contas anuais devidamente aprovados, a indicação dos membros que 

representam a associação para efeitos financeiros e respectiva identificação. 

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

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

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

unanimidade  atribuir à Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão de Leiria um subsídio no valor de €600,00 (seiscentos euros) para fazer face a 

despesas que terá com o alojamento dos participantes do Festival, condicionado à 

apresentação dos documentos acima mencionados. 

O apoio a atribuir no âmbito do «VII Fitumis – Festival Internacional de Tunas 

Mistas» está em conformidade com o Plano de Actividades da Câmara Municipal para 

2009, Código de Classificação Económica 12/040701 (código/ ano/ tipo/ n.º de projecto 

acção – 0199/ 2009/ A/ 278), e foi objecto de proposta de cabimento n.º 2159/09, de 20 

de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 

10.1. Mini Campos de Jogos – Medida 4. Minuta de co ntrato de comodato 

DLB N.º 0901/09 | Presente a minuta do contrato de comodato a celebrar entre o 

Município de Leiria e o Grupo Desportivo e Recreativo do Casal Novo de Monte 

Redondo, cujo teor se transcreve: 

«MINUTA DE CONTRATO DE COMODATO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E O 

GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DO CASAL NOVO DE MONTE REDONDO 

Entre 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 primeiro outorgante, e o “Grupo Desportivo e 
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Recreativo do Casal Novo de Monte Redondo”, com sede no lugar de Casal Novo, 

freguesia de Monte Redondo, concelho de Leiria, contribuinte fiscal n.º 502 743 697, 

representado por Humberto Azinheiro Marques Cordeiro, residente na Rua Principal, n.º 

53, no lugar de Casal Novo, freguesia de Monte Redondo, concelho de Leiria, na 

qualidade de seu Presidente, eleito para o biénio 2008/10, conforme consta da 

respectiva acta da Assembleia Geral Extraordinária n.º 73, de 06 de Setembro de 2008, 

e no uso dos poderes que lhe foram conferidos para o este acto, pela Assembleia Geral, 

realizada extraordinariamente em 13 de Março de 2009, conforme se alcança da sua 

acta n.º 79, como segundo outorgante, é celebrado o presente contrato de comodato, 

ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada, o qual se rege pelas cláusulas seguintes:  

Cláusula primeira 

O segundo outorgante é dono e legítimo possuidor do prédio rústico, situado no lugar 

Rossadas, composto por pinhal, com a área 2060m2, descrito na Segunda 

Conservatória do Registo Predial de Leiria com o n.º 5824/20001030 e inscrito na matriz 

predial rústica sob o artigo 15884.º, da freguesia de Monte Redondo, com a valor 

patrimonial de 6,28 euros, a confrontar do norte com Manuel Soares Patrício, do sul 

com António Marques Alexandre, do nascente com Manuel da Fonseca e do poente 

com caminho. 

Cláusula segunda 

O segundo outorgante entrega, gratuitamente, em regime de comodato, ao primeiro 

outorgante, o prédio identificado na cláusula anterior, para nele instalar um mini-campo 

de jogos de sua pertença, de acordo com as especificações técnicas constantes do 

anexo I ao Protocolo celebrado ao abrigo da candidatura à Medida 4. “Mini-Campos 

Desportivos” – 2.ª Fase. 

Cláusula terceira 

O primeiro outorgante compromete-se a não dar ao prédio uso diverso do que ficou 

consignado na cláusula segunda deste contrato. 

Cláusula quarta 

O primeiro outorgante obriga-se a conservar o espaço objecto do presente contrato em 

bom estado de conservação e limpeza. 

Cláusula quinta 

O primeiro outorgante fica desde já autorizado a efectuar obras no espaço objecto do 

presente contrato de comodato, desde que as mesmas se destinem única e 

exclusivamente aos fins fixados na cláusula segunda deste contrato de comodato. 

Cláusula sexta 

Sem prejuízo do disposto na cláusula quinta, o primeiro outorgante obriga-se, findo o 

prazo do presente contrato, a devolver o espaço objecto do mesmo, no mesmo estado 

em que lhe foi entregue, livre de quaisquer ónus ou encargos. 
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Cláusula sétima 

Este contrato vigorará pelo prazo de vinte anos, a contar do dia 20 de Maio de 2009, 

renovando-se automaticamente por períodos sucessivos de um ano, nos termos da 

legislação aplicável. 

Cláusula Oitava 

Em tudo o omisso, o presente contrato regular-se-á pelas disposições legais aplicáveis. 

*** 

Este contrato, 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, composto por três páginas, é feito em duplicado, valendo a 

cópia como original, e devidamente assinado pelas partes, depois de declararem ter 

lido, compreendido e aceite todas as suas cláusulas. 

Pelo Primeiro Outorgante | Isabel Damasceno Campos 

Pela Segunda Outorgante | ____________________________» 

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

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

unanimidade  concordar com o teor da minuta do contrato de comodato. 

Mais deliberou  conferir poderes à Senhora Presidente para proceder à outorga 

do referido contrato. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.2. Processo de licenciamento de obras particular es genérico n.º 28/09 – SIVAL, 

Sociedade Industrial da Várzea 

DLB N.º 0902/09  | Presente requerimento apresentado pela empresa SIVAL, 

SOCIEDADE INDUSTRIAL DA VARZEA, LDA., localizada em Várzeas, na freguesia de 

Souto da Carpalhosa, concelho de Leiria, referente ao pedido de emissão de 

deliberação expressa do executivo Municipal, quanto ao interesse público da ampliação 

dos estabelecimentos industriais, sitos na localidade referida, respeitante ao processo 

em nome de SIVAL – SOCIEDADE INDUSTRIAL DA VARZEA, LDA.. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e tendo em consideração que se trata 

de uma empresa que se dedica à fabricação de gessos e plásticos há mais de 50 anos, 

que está certificada com a normas 13279-1 (gesso), UNE EN 12201, UNE EN 1452, 

UNE EN 50086-2-4, UNE EN 1401 e UNE EN 13476-3 (plásticos), possui cento e 

noventa e cinco postos de trabalhos e que já foi agraciada com o titulo PME Líder, que 

ocupa um lugar de destaque no sector da fabricação de gessos e plásticos, com um 

volume de negócios de exportação de cerca de 10% e com um volume de negócios de 

€21.310.000,00, deliberou por unanimidade  para efeitos de enquadramento da 

ampliação das instalações no actual regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional, de 

acordo com o disposto no Decreto Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro, nomeadamente 
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nas excepções previstas no ponto 2, do artigo. 4.º, e nos termos do item VI do anexo IV 

do referido Decreto-lei, reconhecer o empreendimento como revestido de interesse 

público municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze 
�������� Gabinete de Apoio à Vereadora Dra.  Neusa Magalhães  

 

11.1. Pedido de avaliação das parcelas a expropriar , necessárias à realização da 

operação de loteamento para instalação futura do «P arque Empresarial de Monte 

Redondo – Leiria» 

DLB N.º 0903/09  | Pela Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães foi proposto o envio, 

a um perito da lista oficial, dos elementos relativos às parcelas a expropriar, total e 

parcialmente, necessárias à realização da operação de loteamento para futura 

instalação da 1.ª Fase do «Parque Empresarial de Monte Redondo – Leiria», com vista 

ao cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 10.º do Código das Expropriações, 

aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro. 

Pode ser necessário proceder a uma nova avaliação apenas das parcelas 

situadas na área de intervenção da 1.ª Fase do Parque Empresarial de Monte Redondo, 

uma vez que, de com a informação da DGAL – Direcção Geral das Autarquias Locais e 

dado não existir ainda declaração de impacte ambiental, não é possível expropriar as 

restantes parcelas, situadas, fora dos 10 ha.  

Mais referiu a Senhora Vereadora que os elementos identificadores das parcelas 

constam de mapa que apresentou.  

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

ao Senhor Eng.º António Augusto Nogueira Narciso, perito da lista oficial, os elementos 

necessários à realização da competente avaliação das parcelas e elaboração do 

relatório respectivo, atendendo a que este técnico já procede a avaliações há bastante 

tempo, da mesma natureza, com a competência e o rigor que se exigem neste tipo de 

situações.  

Mais deliberou solicitar ao mesmo técnico um relatório preliminar quanto à 

previsão dos encargos a suportar pela Câmara Municipal de Leiria com a realização da 

referida avaliação, a título de honorários.  

Deliberou ainda que o mapa apresentado pela Senhora Vereadora do 

Desenvolvimento Económico, Dra. Neusa Magalhães, constitua anexo à presente 

deliberação e dela faça parte integrante (ANEXO E).  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 



1150 (97) 
 

CMLeiria/ Acta n.º 13, de 2009.05.26 

Im-DA-15-09_A0 

 

11.2. Apoio ao Centro Social e Paroquial Paulo VI  

DLB N.º 0904/09  | Presente, pela Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães, um 

pedido de apoio financeiro, formulado pelo Centro Social e Paroquial Paulo VI, face à 

demolição do edifício conhecido por «Barraca» (ENT.09/889, de 14 de Janeiro). 

Considerando que a Câmara Municipal, em sua reunião de 9 de Junho de 2003, 

deliberou que fosse demolido o edifício conhecido por «Barraca», pertença do Centro 

Social e Paroquial Paulo VI, para construção do parque de estacionamento previsto no 

Projecto de Remodelação/Construção do novo Estádio Municipal, com vista à 

realização do Euro 2004. 

Considerando que a Câmara Municipal, nesta mesma reunião, deliberou que 

fosse disponibilizado um novo local na Feira de Maio, para o equipamento necessário 

que permitisse dar continuidade ao projecto de angariação de fundos proporcionado 

pela «Barraca» e destinados a apoiar o Lar de Santa Isabel; 

Considerando que, não obstante a Câmara Municipal ter vindo a cumprir com 

esta obrigação, a mesma não se tem mostrado apta à concretização das actividades 

anteriormente desenvolvidas no edifício «Barraca» e, por conseguinte, à prossecução 

dos objectivos que o Centro Social e Paroquial Paulo VI visa alcançar, propôs-se a 

atribuição de um apoio no valor de €20.000,00 (vinte mil euros). 

A Câmara, depois de analisar 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, alterada, deliberou por 

unanimidade  atribuir ao Centro Social e Paroquial Paulo VI – A Barraca, um apoio 

financeiro no valor de €20.000,00 (vinte mil euros) 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, e 

foi objecto de proposta de cabimento n.º 2218/09, de 25 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.3. Execução de obras de reabilitação/conservação  de 9 fogos sitos no Bairro 

Dr. Francisco Sá Carneiro, no âmbito do protocolo c elebrado entre o Município de 

Leiria e a NHC (Social) – Cooperativa de Solidaried ade, CRL 

DLB N.º 0905/09  | Pedido de orçamento relativo às obras reabilitação de 9 fogos, 

propriedade do Município de Leiria, sitos no Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro. 

A Câmara, para cumprimento do disposto na Cláusula 3.ª do Protocolo 

celebrado entre o Município de Leiria e a NHC (SOCIAL) – Cooperativa de 

Solidariedade, CRL e tendo em conta o Acordo de Colaboração celebrado entre o 

Município de Leiria e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, no âmbito do 

Programa PROHABITA, deliberou por unanimidade  solicitar à NHC (SOCIAL) – 

Cooperativa de Solidariedade, CRL, a apresentação de orçamento relativo às obras 

reabilitação de 9 fogos, propriedade do Município de Leiria, sitos no Bairro Dr. Francisco 
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Sá Carneiro, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, para que possam ser 

apreciados pelo Departamento de Obras Municipais. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto doze 
�������� Gabinete de  Apoio ao Vereador Eng. º  Fernando Carva lho  

 

12.1. Atribuição de apoios a freguesias 

a) Freguesia de Arrabal: pagamento de despesas jurídic as referentes ao 

processo de delimitação de fronteiras da freguesia (ENT.07/16613) 

DLB N.º 0906/09  | Presente, pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, a 

seguinte proposta:  

A Junta de Freguesia de Arrabal solicitou à Câmara Municipal um apoio financeiro no 

valor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) para pagamento de despesas jurídicas 

referentes ao processo de delimitação de fronteiras da freguesia. Atendendo ao 

manifesto interesse municipal deste assunto, o Senhor Vereador Eng.º Fernando 

Carvalho propôs apoiar a Freguesia de Arrabal através da transferência do valor 

solicitado. 

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

n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade  conceder apoio financeiro à Junta de 

Freguesia de Arrabal no valor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) para 

pagamento de despesas jurídicas referentes ao processo de delimitação de fronteiras 

da freguesia.  

Mais deliberou que a transferência de verba do Município de Leiria para a Junta 

de Freguesia seja efectuada após a apresentação da cópia de factura ou nota de 

crédito emitida pelo prestador do serviço; 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

rubrica 0103/04050109, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2227/2009, de 25 de 

Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

b) Freguesia de Cortes: pagamento de despesas jurídica s referentes ao processo 

de delimitação de fronteiras da freguesia (ENT.08/1 7217) 

DLB N.º 0907/09  | Presente, pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, a 

seguinte proposta:  

A Junta de Freguesia de Cortes solicitou à Câmara Municipal um apoio 

financeiro no valor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) para pagamento de 

despesas jurídicas referentes ao processo de delimitação de fronteiras da freguesia. 



1152 (99) 
 

CMLeiria/ Acta n.º 13, de 2009.05.26 

Im-DA-15-09_A0 

 

Atendendo ao manifesto interesse municipal deste assunto, o Senhor Vereador Eng.º 

Fernando Carvalho propôs apoiar a Freguesia das Cortes através da transferência do 

valor solicitado. 

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

n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade  conceder apoio financeiro à Junta de 

Freguesia de Cortes no valor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) para 

pagamento de despesas jurídicas referentes ao processo de delimitação de fronteiras 

da freguesia.  

Mais deliberou  que a transferência de verba do Município de Leiria para a Junta 

de Freguesia seja efectuada após a apresentação da cópia de factura ou nota de 

crédito emitida pelo prestador do serviço. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

rubrica 0103/04050109, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2228/09, de 25 de 

Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

c) Freguesia de Bajouca: aquisição de sinalização dire ccional e de identificação 

de localidades (ENT.08/25239) 

DLB N.º 0908/09  | Presente, pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, a 

seguinte proposta:  

A Junta de Freguesia de Bajouca solicitou à Câmara Municipal um apoio financeiro no 

valor de €15.000,00 (quinze mil euros) para a aquisição de sinalização direccional e de 

identificação de localidades. Atendendo ao manifesto interesse municipal deste assunto, 

o Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho propôs apoiar a Freguesia da Bajouca 

através da transferência do valor solicitado. 

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

n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade  conceder apoio financeiro à Junta de 

Freguesia de Bajouca no valor de €15.000,00 (quinze mil euros) para a aquisição de 

sinalização direccional e de identificação de localidades.  

Mais deliberou  que a transferência de verba do Município de Leiria para a Junta 

de Freguesia seja efectuada após: 

— a apresentação das cópias das facturas emitidas pelo fornecedor da sinalização; 

— confirmação, pelos serviços técnicos municipais, que a sinalização cumpre o 

estipulado no Regulamento de Sinalização do Trânsito, aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de Outubro,, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto Regulamentar n.º 41/2002, de 20 de Agosto. 
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O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

rubrica 2009 I 342, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2229/09, de 25 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

12.2. Celebração do Corpo de Deus. Alterações ao tr ânsito 

DLB N.º 0909/09  | Presente o email do Vigário Geral da Diocese de Leiria-Fátima, 

relativo ao pedido de autorização para a realização da celebração do Corpo de Deus, 

que decorrerá no dia 11 de Junho, entre as 17h30min e as 19horas, sendo para tal 

necessário promover alterações ao trânsito nos seguintes arruamentos: 

— Rotunda do Largo de Infantaria 7; 

— Rua Tenente Valadim; 

— Largo Alexandre Herculano; 

— Praça Goa Damão e Diu; 

— Largo 5 de Outubro de 1910; 

— Largo das Forças Armadas; 

— Rua da Vitória; 

— Largo da Sé. 

As alterações propostas foram fruto de uma reunião de coordenação com a 

Polícia de Segurança Pública, que ficará responsável pelo corte gradual do trânsito, 

assim como pelo seu restabelecimento. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que é da competência 

dos órgãos municipais a gestão da rede viária de âmbito municipal, tal como disposto 

na alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, que 

estabelece o quadro de transferência de atribuições e competências para as autarquias 

locais, após análise do exposto, deliberou por  unanimidade  aprovar a proposta em 

epígrafe.  

Deve ser dado conhecimento da deliberação à Rodoviária do Tejo, ao 

Coordenador da Emergência Médica e aos taxistas. Deve ser solicitada a presença da 

PSP para acompanhar a procissão em toda a sua extensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

12.3. Acordo de Colaboração entre a Agência para a Modernização Administrativa, 

I.P., a Estrutura de Missão Lojas do Cidadão de Seg unda Geração, o Município de 

Leiria e a Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo, E.M. 

DLB N.º 0910/09  | Retirado. 

 

12.4. Requalificação da margem direita do Rio Lis e ntre Santo Agostinho e a 

Ponte Afonso Zuquete. Proposta para abertura de con curso público e nomeação 

do júri do procedimento 
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DLB N.º 0911/09  | Presente uma informação do Departamento de Obras Municipais 

(DOM) propondo a aprovação do projecto de execução, do prazo de execução de 10 

meses, do programa de procedimento, do caderno de encargos e do plano de 

prevenção e de gestão de resíduos da construção e demolição, com vista à abertura de 

um concurso público, nos termos do disposto na alínea b) do artigo 19.º do Código dos 

Contratos Públicos. 

A referida despesa estima-se em €750.000,00 + IVA. 

De acordo com o artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, propôs o DOM 

que fossem designados para integrarem o júri do procedimento os elementos seguintes: 

—  Fernando Eduardo Loureiro Malhó, presidente; 

—  Laura Conceição Oliveira Costa, membro efectivo; 

—  Maria Angélica Pereira Gomes, membro efectivo; 

—  José Luís Godinho Palricas, suplente. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informação prestada pelo DOM 

deliberou por  unanimidade aprovar o respectivo projecto de execução, o prazo de 

execução de 10 meses, o programa de procedimento, o caderno de encargos e o plano 

de prevenção e de gestão de resíduos da construção e demolição com vista à abertura 

de um concurso público, nos termos do disposto na alínea b) do artigo 19.º do Código 

dos Contratos Públicos. 

Mais deliberou aprovar a composição do júri de procedimento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

12.5. Iluminação da Barbacã na Rua Pêro Alvito. Apr ovação do projecto 

DLB N.º 0912/09  | Retirado. 

 

12.6. Proposta de alteração da EPA 8 do Programa de  Acção Local para a 

Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria (P ALOR) 

DLB N.º 0913/09  | De acordo com o estabelecido no Protocolo de Financiamento para 

implementação do Programa de Acção com o Código 27984, designado por Programa 

de Acção Local para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria (PALOR), 

aprovado no âmbito do Eixo Prioritário 2, pela Comissão Directiva em 30 de Junho de 

2008, na sua Cláusula Terceira – (Projectos), ficou incluído o projecto denominado 

«EPA 8 - Requalificação do conjunto de eixos: Rua João XXI- Rua Henrique Sommer – 

Rua da Restauração – Rua António Costa – Largo Rainha Santa Isabel e transversais a 

nascente», com investimento elegível de €207.453,75 e FEDER de €145.217,63. 

Após o contacto com as entidades concessionárias das infra-estruturas públicas 

verificou-se que as intervenções previstas não seriam possíveis de compatibilizar com 

os prazos definidos na candidatura, nomeadamente os definidos na Cláusula Quinta do 

Protocolo de Financiamento. Para esta situação contribui de forma significativa a 
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necessidade de intervenção profunda nos colectores pluviais dos arruamentos, que 

constituem a parte final de uma grande bacia de retenção ao nível urbano e que obriga 

à construção de uma obra de arte hidráulica no troço da Rua Tenente Valadim que faz a 

ligação da Rua António Costa com o Rio Lis. 

Desta forma, atendendo às questões levantadas pela execução das obras nos 

prazos previstos e a necessidade de iniciar a intervenção nas infra-estruturas a partir do 

ponto de ligação ao rio, através da construção da referida obra de arte hidráulica, a 

Assembleia de Parceiros da Parceria Local para a Regeneração Urbana do Centro 

Histórico de Leiria (REGEURB) aprovou, em sessão de 20 de Maio de 2009, a alteração 

dos arruamentos objecto da intervenção proposta no EPA 8, de forma a integrar apenas 

a Rua Tenente Valadim. 

Este eixo, antigo caminho na margem esquerda do Lis que, na idade Média, 

ligava a cidade às várias instalações moageiras, apresenta-se como o principal elo de 

ligação entre o Centro Histórico, o Rio Lis e o Convento de Santo Agostinho, sobre os 

quais recaem as principais acções do Programa, designadamente o «EPA 1- 

Requalificação da margem direita do Rio Lis entre Santo Agostinho e a ponte Afonso 

Zuquete», o «EPA 2 – Requalificação do Espaço Público Envolvente ao Antigo Liceu 

Rodrigues Lobo» e o «DC 1 – Reconversão do Convento de Santo Agostinho». 

Assim, por se considerar que uma intervenção parcial na área previamente 

definida impede de alcançar um resultado final coerente e o impacto pretendido do 

ponto de vista global do programa; pelo facto da concentração do investimento no 

arruamento proposto ser mais visível pela centralidade que apresenta na malha urbana; 

por se manterem os pressupostos que tiveram na base da candidatura do projecto em 

causa, e por se encontrar concluído e aprovado o projecto de requalificação da Rua 

Tenente Valadim, de acordo com o estipulado na alínea c) do n.º 2 da Cláusula Sétima 

do referido Protocolo de Financiamento, pretende-se alterar a área de intervenção do 

projecto designado por «EPA 8 – Requalificação do conjunto de eixos: Rua João XXI – 

Rua Henrique Sommer – Rua da Restauração – Rua António Costa – Largo Rainha 

Santa Isabel e transversais a nascente», passando a designar-se «EPA 8 – Valorização 

e Requalificação da Rua Tenente Valadim», mantendo-se o investimento elegível e 

FEDER inicialmente aprovados. 

Considerando que a alínea b) do artigo 22.º do Regulamento Específico – 

Política de Cidades – Parcerias para a Regeneração Urbana refere que qualquer 

alteração às referidas condições deverá ser objecto de pedido formalizado pelo 

Beneficiário, com parecer favorável da unidade de direcção do Programa de Acção, e 

deverá ser aprovada pela Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional 

ponderadas as justificações apresentadas. 

Considerando que, de acordo com o n.º 2 da Cláusula 9.ª do Anexo I do 

Protocolo de Parceria Local do Programa de Acção Local para a Regeneração do 
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Centro Histórico de Leiria (PALOR), a unidade de direcção do Programa de Acção é 

pelo Município de Leiria. 

Considerando a aprovação da proposta em Assembleia de Parceiros, em sessão 

de 20 de Maio de 2009. 

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

proposta em epígrafe.  

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 F). 

 

 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 

Voto de Louvor 

DLB N.º 0914/09 | Pela Senhora Vereadora Eng.º Isabel Gonçalves foi proposto registar 

uma palavra de apreço e de felicitação aos atletas, equipa técnica e dirigentes da União 

Desportiva de Leiria, pela conquista do 2.º lugar na tabela classificativa da Liga Vitalis e 

consequente subida ao escalão principal do futebol português. 

O mérito consagrado no trabalho e na união em torno da equipa, conjugado com 

enorme vontade de vencer, permitiu elevar uma vez mais, a posição da equipa o que 

dará mais visibilidade ao concelho de Leiria, e a toda a região, merecendo o nosso 

apreço, admiração e reconhecimento. 

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

uma palavra de apreço e de felicitação aos atletas, equipa técnica e dirigentes da União 

Desportiva de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto dois 

Criação do Gabinete de Inserção Profissional 

DLB N.º 0915/09 | Considerando a necessidade de reunir esforços ao nível local, como 

forma de minimizar os efeitos adversos da actual crise económica, junto das famílias 

residentes no concelho de Leiria, e as responsabilidades do Município, foi apresentada, 

em 5 de Março de 2009 uma candidatura ao Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, I.P. para criação de um Gabinete de Inserção Profissional enquadrado pela 

Portaria n.º 127/2009, de 30 de Janeiro. 

Os Gabinetes de Inserção Profissional têm como objectivo apoiar jovens e 

adultos desempregados na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção 

ou reinserção no mercado de trabalho, em estreita cooperação com os Centros de 

Emprego do IEFP, I.P. 

Na sequência da apresentação da referida candidatura, foi endereçada à 

Senhora Presidente da Câmara Municipal, notificação da decisão de aprovação da 

candidatura identificada com o n.º 02/GIP-ELE/09, cujo Termo de Aceitação e 

respectivo Contrato de Objectivos, a seguir transcritos, produzirão efeitos a 15 de Maio 

de 2009. 

«DECISÃO DE APROVAÇÃO 

De acordo com o disposto na presente e em conformidade com o rigoroso respeito 

pelas disposições legislativas e regulamentares aplicáveis, notifica(m)-se V.Exa.(s). 

Câmara Municipal de Leiria, com sede em, 2410 LEIRIA e com o n.º de pessoa  

colectiva  505 181 266  que, por despacho de 13/05/2009, do Sr. Delegado Regional, foi 

aprovada ao abrigo da  Portaria n.º 127/2009 de 30 de Janeiro, a concessão de apoios 

financeiros à candidatura  apresentada por V. Exa.(s) no âmbito da criação de 

Gabinetes de Inserção Profissional , termos  que a seguir se sintetizam: 

Elementos referentes à decisão: 

Pedido de Financiamento: n.º 02/GIP-ELE/09 

Período de Realização: 15-05-2009 a 14-05-2011 

 Montantes Aprovados 

 
RUBRICAS 

 
ANO 2009 

 
ANO 2010 

 
ANO 2011 

 
TOTAL 

Adaptação de Instalações e 
aquisição de equipamentos 

5.000€   5.000€ 

Despesas de Funcionamento  786€ 1.258€ 472€ 2.516€ 

Comparticipação nas retribuições 
do animador e outros 

colaboradores  

6.288€ 9.014€ 3.144€ 18.446€ 

 
CUSTO TOTAL  EUROS 12.074 10.272 3.616 25.962 
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Os montantes aprovados cujos valores se encontram indexados ao valor do 

Indexante dos Apoios Sociais foram apurados em função dos valores actuais e serão 

alvos de actualização automática por parte do IEFP, 1. P., de acordo com a 

actualização legal que for definida, a qual será objecto de notificação por oficio a V. 

Exa.(s)., sem necessidade de emissão de nova Decisão de Aprovação e consequente 

Termo de Aceitação da Decisão de Aprovação. 

Coimbra, 13 de Maio de 2009» 

*** 
«TERMO DE ACEITAÇÃO DA DECISÃO DE APROVAÇÃO 

Nos termos de legislação em vigor, declara-se que se tomou conhecimento da decisão 

de aprovação referente à candidatura acima identificada, e que a mesma é aceite nos 

seus precisos termos, obrigando-se, por esta via, ao seu integral cumprimento, e ao 

respeito por todas as disposições legislativas e regulamentares aplicáveis. 

Mais se declara: 

a) que os apoios serão utilizados com o rigorosa respeito pelas disposições legislativas  

e regulamentos aplicáveis, nomeadamente da Portaria n.º 127/2009, de 30 de 

Janeiro, da  legislação comunitária aplicável e do Regulamento dos gabinetes de 

Inserção Profissional; 

b) que se assume o compromisso de implementar e organizar e executar 

adequadamente o  projecto de criação de um Gabinete de Inserção Profissional e de 

cumprir o Contrato  de Objectivos  assinado em 15/05/2009 que faz parte integrante 

deste termo de aceitação; 

c) que se assume o compromisso de se comunicar antecipadamente e por escrito ao 

IEFP,  I.P. qualquer alteração da candidatura inicialmente aprovada, no prazo de 10 

dias contados  da data da ocorrência, a qual poderá ser objecto de alteração à 

Decisão de Aprovação  e aditamento ao Termo de Aceitação da decisão de 

Aprovação; 

(d) que se assume o compromisso de guardar, organizar e manter permanentemente 

actualizados e individualizados todos os documentos que digam respeito à 

execução física e financeira do projecto, nos correspondentes processos técnico e 

contabilístico, disponibilizando-os, em qualquer momento, para consulta das 

entidades legalmente autorizadas a fazê-lo, nomeadamente, aos serviços do IEFP, 

IP.; 

(e) que se assume o compromisso de fornecer ao IEFP, I.P., informação sobre a 

execução física e financeira do projecto, bem como o dever de apresentar e/ou 

enviar toda a documentação necessária para justificar ou complementar o processo 

em causa, nos termos definidos nas normas aplicáveis e sempre que lhe seja 

solicitado, com a periodicidade e nos prazos definidos; 
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(f) que se tem perfeito conhecimento que os elementos necessários ao encerramento 

de contas do pedido devem ser impreterivelmente apresentados no prazo máximo 

de 15 dias após a conclusão do projecto; 

(g) que se tem perfeito conhecimento que o IEFP, I.P., reavalia sistematicamente o 

financiamento aprovado, nomeadamente em função de indicadores de execução e 

da avaliação do cumprimento pela entidade dos Termos da Decisão de Aprovação 

proferida e das disposições legislativas e regulamentares aplicáveis, podendo o 

financiamento ser consequentemente reduzido ou revogado, avaliação esta que 

condiciona também os respectivos pagamentos dos montantes aprovados; 

(h) que se tem perfeito conhecimento de que, em caso de revogação do financiamento, 

independentemente da respectiva causa, se obriga a restituir os montantes 

recebidos, no prazo de 60 dias a contar da respectiva notificação, após os quais são 

devidos juros de mora cobrados à taxa legal; 

(i) que sempre que as Entidades Promotoras não cumpram a sua obrigação de 

restituição no prazo estipulado, é a mesma realizada através de execução fiscal, nos 

termos da legislação aplicável; 

(j) que em sede de execução fiscal, são subsidiariamente responsáveis pela restituição 

dos montantes em dívida os administradores, directores, gerentes e outras pessoas 

que exercem, ainda que somente de facto, funções de administração ou gestão de 

pessoas colectivas e entes fiscalmente equiparados, nos termos previstos na Lei 

Geral Tributária; 

(k) que se tem perfeito conhecimento que a apresentação da mesma candidatura para 

os mesmos custos a mais de uma entidade financiadora determina a revogação da 

decisão de aprovação e consequente restituição dos apoios pagos, ficando a 

entidade impedida, nos dois anos subsequentes, de se candidatar aos presentes 

apoios. 

Data: / /______ 

O/A(s) responsável(eis)» 

*** 

«GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL GIP 

CONTRATO DE OBJECTIVOS 

(Artigo 8. ° da Portaria n.º 127/2009, de 30 de Jan eiro) 

Entre: 

O Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P., Pessoa Colectiva de Direito 

Público n.º 501442600, com sede na Avenida José Malhoa, n.º 11, em Lisboa, 

legalmente representado pelo Director do Centro de Emprego Leiria, adiante designado 

por primeiro outorgante, e Câmara Municipal de Leiria com sede Câmara Municipal de 

Leiria, 2410 LEIRIA, concelho de Leiria, e com o n.º de pessoa colectiva 505 181 266, 

promotora do Gabinete de Inserção Profissional (GIP), adiante designada por segundo 
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outorgante, é celebrado o presente Contrato de Objectivos, em conformidade com o 

preceituado no artigo 8.º da Portaria n.º 127/2009 de 30 de Janeiro, que se rege pelas 

cláusulas seguintes: 

1. O presente contrato tem por objectivo estabelecer as actividades e os objectivos 

quantitativos que o segundo outorgante se compromete a desenvolver no âmbito da 

candidatura a um Gabinete de Inserção Profissional, que apresentou ao primeiro 

outorgante ao abrigo da Portaria n.º 127/2009 de 30 de Janeiro. 

2. O segundo outorgante, compromete-se a desenvolver as actividades e a alcançar os 

objectivos quantitativos abaixo discriminados no período de 15/05/2009 a 

14/05/2011. 

ACTIVIDADES  OBJECTIVOS  

Informação profissional para os jovens e adultos desempregados; 1500 

Apoio à procura de activa de emprego; 500 

Acompanhamento personalizado dos desempregados em fase de inserção ou reinserção 
profissional; 

300 

Captação de ofertas junto de entidades empregadoras; 0 

Divulgação de ofertas de emprego e actividades de colocação; Ap.450/Coloc.100 

Encaminhamento para ofertas de qualificação 500 

Divulgação e encaminhamento para medidas de apoio ao emprego, qualificação e 
empreendedorismo; 

350 

Divulgação de programas comunitários que promovam a mobilidade no emprego e na 
formação profissional no espaço europeu; 

0 

Motivação e apoio à participação em ocupações temporárias ou actividades em regime 
voluntariado, que facilitem a inserção no mercado de trabalho; 

0 

Controlo de apresentação periódica dos beneficiários das prestações de desemprego 300 

TOTAL   

3. O primeiro outorgante compromete-se a apoiar técnica e financeiramente o segundo 

outorgante para o desenvolvimento das actividades expressas no número anterior, 

no âmbito dos apoios previstos nos artigos 10.º e 11.º da Portaria n.º 127/2009 de 30 

de Janeiro. 

4. O segundo outorgante obriga-se a prestar todas as informações solicitadas pelo 

primeiro outorgante no sentido de lhe ser permitido acompanhar o desenvolvimento 

das actividades e o nível de execução das mesmas. 

5. O presente contrato tem a duração de dois anos, podendo ser revisto no decurso do 

mesmo sempre que o primeiro outorgante o considerar necessário, nomeadamente 

ao nível das actividades e objectivos quantitativos contratualizados. 

6. Pelo presente contrato, o primeiro outorgante autoriza o segundo outorgante a 

desenvolver as actividades definidas no ponto 2 pelo período de vigência deste, 

cessando esta autorização no caso do primeiro outorgante verificar incumprimento 

por parte do segundo outorgante. 

7. Este contrato é feito em duplicado e é, assinado por ambos os outorgantes, 

destinando-se o original ao primeiro e a cópia ao segundo. 

(Localidade) _______________, ____de _____________________de_______ 

Primeiro outorgante 

Segundo outorgante» 
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*** 
Propôs-se, assim, que o Município de Leiria, assumindo as competências 

previstas na alíneas c) 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/02, de 11 de Janeiro, naquilo que concerne ao combate 

à exclusão social em cooperação com outros organismos da administração central, 

subscrevesse o Termo de Aceitação e o Contrato de Objectivos nos termos em que 

foram elaborados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P., conferindo 

poderes à Senhora Presidente da Câmara Municipal para esse efeito. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, atentas as competências previstas na 

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

pela Lei nº. 5-A/02, de 11 de Janeiro, naquilo que concerne ao combate à exclusão 

social em cooperação com outros organismos da administração central, deliberou por 

unanimidade  a subscrição, pelo Município de Leiria, do Termo de Aceitação e do 

Contrato de Objectivos, nos termos em que foram elaborados pelo Instituto de Emprego 

e Formação Profissional, IP, e aqui reproduzidos na integra, conferindo poderes à 

Senhora Presidente da Câmara para esse efeito, os quais produzirão efeitos a 15 de 

Maio de 2009. 

Mais deliberou  que as actividades contempladas no Contrato de Objectivos 

venham a ser desenvolvidas pela Divisão de Acção Social e Família, apoiada pela 

Divisão de Recursos Humanos e pela Divisão Financeira, no que concerne à execução 

física e financeira do projecto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

 

Ponto três 

Aditamento ao Contrato-Programa a celebrar entre o Município de Leiria e a 

Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E .M, para a realização do 

Campeonato da Europa de Equipas SPAR 

DLB N.º 0916/09 | Presente o aditamento ao Contrato-Programa que abaixo se 

transcreve: 

«ADITAMENTO AO CONTRATO-PROGRAMA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A 

LEIRISPORT – DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA,EM, PARA A REALIZAÇÃO DO 

CAMPEONATO DA EUROPA DE EQUIPAS SPAR 

Considerando: 

a) O Contrato-programa celebrado a 29 de Abril de 2009 entre o Município de Leiria, 

pessoa colectiva n.º 505 181 266 e a Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de 

Leiria, E.M, pessoa colectiva n.º 505 183 692, para a realização do Campeonato da 

Europa de Equipas Spar, nomeadamente o objecto previsto na cláusula 1.ª do 

referido contrato; 
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b) O aditamento nas obrigações da Leirisport, E.M., designadamente a contratação de 

um conjunto de serviços e fornecimentos essenciais e obrigatórios para garantir as 

condições de realização do Campeonato; 

c) A actualização da verba para cobertura das despesas decorrentes dos trabalhos 

definidos no ponto 2 da Cláusula Segunda, especificamente o revestimento do 

edifício do topo norte do Estádio Municipal – Dr. Magalhães Pessoa, decorrentes 

das exigências da Associação Europeia de Atletismo (EAA), conforme exposto e 

descrito no anexo III do referido Contrato; 

Estabelece-se o seguinte aditamento: 

Número Um 

Consideram-se revogadas as Cláusulas Segunda (Obrigações da LEIRISPORT), 

Terceira (Obrigações do Município), Quarta (Condições de Pagamento) e Anexo III, que 

passam a adoptar a seguinte redacção: 

Cláusula Segunda 

Obrigações da LEIRISPORT 

1. A LEIRISPORT, como entidade responsável pela execução do objecto do presente 

Contrato-Programa, obriga-se a: 

a) garantir a disponibilização das infra-estruturas necessárias à realização do 

evento, designadamente, além do Estádio Municipal – Dr. Magalhães Pessoa, as 

relativas ao aquecimento, no período de 12 a 22 de Junho de 2009, no Centro 

Nacional de Lançamentos;  

b) assegurar e disponibilizar todos os meios necessários ao bom funcionamento do 

Estádio Municipal – Dr. Magalhães Pessoa antes, durante e após o evento, 

constantes do anexo II ao presente Contrato e que dele faz parte integrante; 

c) assegurar e disponibilizar todos os meios necessários ao bom funcionamento do 

Centro Nacional de Lançamentos antes, durante e após o evento, constantes do 

anexo II ao presente Contrato e que dele faz parte integrante. 

d) garantir : 

i. a participação dos representantes da LEIRISPORT designados para o 

Comité Organizador nas reuniões que forem promovidas; 

ii. a coordenação com o Município e a FPA da “Hospitality” no Estádio 

Municipal – Dr. Magalhães Pessoa; 

iii. a colaboração no planeamento do processo de acreditações, 

nomeadamente, ao nível das listagens sobre códigos, áreas de acesso, 

categorias e número de cartões de acreditação a emitir, em parceria com 

a FPA; 

2. Promover a concretização dos trabalhos de revestimento do edifício do topo norte 

do Estádio Municipal – Dr. Magalhães Pessoa, decorrentes das exigências da 
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Associação Europeia de Atletismo (EAA), conforme exposto e descrito no anexo 

III ao presente Contrato e que dele faz parte integrante; 

3. Promover a concretização e contratação dos serviços e fornecimentos essenciais 

e obrigatórios para garantir as condições de realização do Campeonato, 

identificados no anexo IV ao presente Contrato e que dele faz parte integrante. 

Cláusula Terceira 

Obrigações do Município 

O Município, como contrapartida do serviço recebido, obriga-se a compensar a 

LEIRISPORT com: 

1.     a verba de €105.200,00 (cento e cinco mil e duzentos euros), acrescida de IVA à 

taxa legal em vigor, para cobertura das despesas decorrentes da 

cedência/utilização do Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa e do 

Centro Nacional de Lançamentos e todos os serviços descritos no ponto 1 da 

Cláusula Segunda e a ela associados, a ser paga nas condições expressas na 

cláusula quarta;  

2.    a verba de €125.000,00, (cento e vinte e cinco mil euros), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor, para cobertura das despesas decorrentes dos trabalhos definidos 

no ponto 2 da Cláusula Segunda, a ser paga nas condições expressas na cláusula 

quarta.  

3.     a verba de €61.530, 00 (sessenta e um mil quinhentos e trinta euros) acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor, para cobertura das despesas inerentes aos serviços e 

fornecimentos a prestar no Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa e 

no Centro Nacional de Lançamentos, definidos no ponto 3 da Cláusula Segunda, 

a ser paga nas condições expressas na cláusula quarta. 

Cláusula Quarta 

Condições de Pagamento 

1. A verba referida nos pontos 1 e 3 da Cláusula Terceira será paga no prazo de trinta 

dias após a conclusão do Campeonato da Europa de Equipas SPAR; 

2. A verba referida no ponto 2 da Cláusula Terceira será paga na data de assinatura do 

presente contrato;  

3. Para efeitos do número anterior, a LEIRISPORT emitirá nota de débito no valor 

correspondente. 

Numero Dois 

Considera-se ainda o complemento do presente Contrato-Programa a celebrar entre o 

Município de Leiria e a Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M, com o 

anexo IV. 

Leiria, _____ de ________ de 2009 

Pelo Município de Leiria 
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A Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Isabel Damasceno Vieira de Campos 

Costa 

Pela LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM 

O Presidente do Conselho de Administração | José Manuel Seabra Benzinho da Silva 

O Administrador | João Paulo Baixinho Empadinhas 

A Administradora | Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos 

ANEXO III 

Trabalhos de revestimento do edifício do topo norte do Estádio Municipal – Dr. Magalhães Pessoa 

 

 

 
 

 
Valor Orçamentado -  €125.000, 00 mais IVA à taxa legal em vigor.” 

ANEXO IV 
Serviços e fornecimentos a prestar no Estádio Munici pal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa e no 

Centro Nacional de Lançamentos 

Serviços e Fornecimentos Valor 

Equipamento logístico e de apoio (não desportivo) €18.580, 00 

Limpeza do EML e do CNLL €9.000, 00 

Segurança privada (meios humanos) €15.000, 00 

Trabalhos de recuperação dos relvados do EML e do CNLL €3.000, 00 

Bilhética e operação do sistema de controlo de acessos €11.750, 00 

Aluguer de stands, tendas e cacifos  €4.200, 00 

Total €61.530, 00  

A Câmara, depois de analisar o assunto e ao abrigo do disposto no n.º 1 do 

artigo 23.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, deliberou por unanimidade 

aprovar o aditamento ao Contrato-Programa entre o Município de Leiria e a Leirisport – 

Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M, para a realização do Campeonato da Europa 
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de Equipas SPAR acima transcrito e autorizar a Sr.ª Presidente a proceder à sua 

assinatura. 

O valor implicado nesta despesa está de acordo com as Opções do Plano para 

2009 CAE 12/0602039903 (2009-A-268 – Taça da Europa de Atletismo 2009).  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 

Processo n.º T 81-2006. Projecto do Centro Educativ o do Coimbrão. 

DLB N.º 0917/09 |  A Câmara Municipal de Leiria, através da deliberação n.º 1255/08, de 

30 de Setembro, por unanimidade, aprovou o projecto de arquitectura do Centro 

Educativo do Coimbrão e o caderno de encargos e programa do procedimento para a 

respectiva empreitada. 

Os projectos necessários à execução deste centro escolar foram elaborados 

pela Freguesia do Coimbrão por meio de uma delegação de competências da Câmara 

Municipal de Leiria na Junta de Freguesia do Coimbrão. 

Na supracitada deliberação, a Câmara deveria ter aceite os projectos que lhe 

foram entregues pela referida junta de freguesia e aprovado todos os projectos 

necessários à execução da obra. 

Dado que, por manifesto lapso, na reunião de 30 de Setembro só foi aprovado o 

projecto de arquitectura, vem a Câmara, ao abrigo do disposto no artigo 148.º do 

Código do Procedimento Administrativo (CPA), por unanimidade , proceder à 

rectificação da deliberação n.º 1255/08, aceitando os projectos entregues pela Junta de 

Freguesia do Coimbrão e aprovando todos os projectos necessários à execução da 

obra. 

Por outro lado, revoga-se por unanimidade  esta deliberação de 30 de Setembro 

de 2008, na parte em que aprova o programa do procedimento, porque este está 

elaborado nos termos do disposto no Código da Contratação Pública, designadamente 

na alínea b) do artigo 19.º, uma vez que vai ser aberto procedimento nos termos do 

disposto no Decreto-Lei n.º 34/2009, de 6 de Fevereiro, legislação especial que 

estabelece medidas excepcionais de contratação pública, designadamente para a 

formação de contratos de obras públicas para modernização do parque escolar. 

A construção do Centro Escolar do Coimbrão está prevista como uma primeira 

prioridade da Carta Educativa de Leiria, homologada pelo Ministério da Educação. 

O Centro Escolar do Coimbrão permite a concentração de todo o 1.º ciclo do 

ensino básico e pré-escolar da freguesia. Esta intervenção contribuirá para a extinção 

de jardins-de-infância a funcionarem em instalações pré-fabricadas degradadas e/ou 

adaptadas, bem como a extinção das escolas do 1.º CEB da freguesia que funcionam 

em instalações degradadas. 
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A Carta Educativa prevê a construção de um equipamento com 3 salas de 

actividades e 4 salas de aula, dentro das regras dos centros escolares. 

Simultaneamente, promove a articulação de níveis de ensino diferentes e vai permitir o 

desenvolvimento de actividades importantes e necessárias para a educação e formação 

dos alunos, bem como o seu percurso sequencial.  

Esta intervenção é prioritária no âmbito da modernização do parque escolar do 

Município e obteve parecer favorável do Gabinete de Estatística e Planeamento da 

Educação (GEPE) do Ministério da Educação. 

A Câmara delibera ainda, também por unanimidade , abrir o procedimento por 

ajuste directo ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 1.º conjugado com o n.º 1 do 

artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 34/2009, de 6 de Fevereiro, estabelecer como preço 

contratual o valor de €1.385.953,26 + IVA, dispensar o estudo geológico-geotécnico e 

nomear o seguinte júri do procedimento: 

- Laura da Conceição Costa, Presidente 

- Maria Angélica Pereira Gomes, membro efectivo 

- Ana Isabel Almeida da Silva Pité Pereira, membro efectivo 

- Daniel Rodrigues Rosa Gonçalves, membro suplente 

- Hélia Maria Farto Ribeirete, membro suplente 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 

 Encerramento da reunião  

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezasseis horas e quinze minutos mandando que, de tudo para constar, 

se lavrasse a presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão 

Administrativa, mandei escrever e subscrevo. 

 

A Presidente da Câmara Municipal___________________ ______________________ 

A Chefe da Divisão Administrativa__________________ _______________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 

�� 

 


