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Acta n.º 12/2008 
 

 

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

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

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

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

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

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

Santos, Eng.º Carlos Manuel Lopes Ferreira Martins, Dr. António Manuel de Faria 

Ferreira, a Dr.ª Lucinda Gaspar Antunes Caleira e a Dr.ª Carla Alexandra Ferreira 

Sebastião, em substituição do Dr. Raul Miguel Castro, ausente por motivos 

devidamente justificados. 

Estiveram presentes Senhor Eng.º António Costa, Director do Departamento de 

Operações Urbanísticas, e o Senhor Eng.º Carlos Alberto Dias Marques, Director do 

Departamento de Obras Municipais, para prestação de esclarecimentos sobre os 

processos, respectivamente, de obras particulares e municipais. 

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

Divisão Administrativa. 
 

 

 Abertura oficial da reunião  

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

seguinte Ordem de Trabalhos:  
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 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção do munícipe Senhor Florival  Lopes Paulino 
 

O Senhor Florival Lopes Paulino explicou que durante a construção da sua 

casa um problema com a drenagem das águas pluviais, que corriam em frente à casa, a 

1 metro dos alicerces da sua casa, originou a queda de uma parede da garagem. 

Na altura, pediu à Junta da Freguesia para resolver o problema e a solução 

encontrada foi o fornecimento das condutas, que ele próprio colocou no seu terreno. Tal 

situação, afirmou, seria provisória porque após a abertura do ramal as águas seriam 

conduzidas pela via pública. Mas ao invés disso, enviaram-lhe mais águas para as 

CMLeiria/Acta n.º 12, de 2008.06.11 
Im-DA-15-09_A00 
 



822 (6) 
 

 
condutas que passam no seu terreno, águas essas que escorrem para os outros 

terrenos confinantes com o seu. 

Após ter manifestado receio por tal situação poder ocasionar algum problema, 

comunicou que retirara parcialmente as condutas do seu terreno. 

Para concluir, o Senhor Florival Paulino afirmou que gostaria que resolvessem 

esta questão, pois as condutas que foram para o seu terreno deveriam, desde o início, 

ter ficado na via pública, utilizando-se o seu terreno como sendo público e não o era. 

Disse também que o assunto já era do conhecimento do Senhor Vereador Eng.º 

Fernando Carvalho e do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Milagres. 

A Senhora Presidente mencionou que as seguintes inscrições eram sobre o 

mesmo assunto e instou os intervenientes a acrescentar algo à intervenção anterior, 

caso nisso tivessem interesse. 

O Senhor António Lopes Serrario reiterou o que fora explicado pelo Senhor 

Florival Lopes Paulino, acrescentando que as águas que saíam das condutas eram 

conduzidas para o seu terreno parecendo um ribeiro, alagando o terreno seguinte, 

plantado com vinha. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho disse que, como fora explanado 

pelo Senhor Florival Paulino, o assunto remonta há vários anos, do tempo do anterior 

Presidente da Junta. Na altura, segundo esclareceu, foi acordado e foram colocadas as 

manilhas no local, ficando o problema aparentemente resolvido. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho informou que esteve no local 

com o Eng.º Carlos Alberto e com um fiscal e concluiu-se que deveriam ser realizadas 

obras complementares. A estrada tem valetas que fazem a colecta das águas da chuva, 

que depois atravessam o terreno dos interessados, junto à casa, terreno esse que não 

está a embocar totalmente ao fundo; por outro lado, os terrenos confinantes estavam 

assoreados pelo que será necessário fazer uma continuidade. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho esclareceu que, nessa 

sequência, a solução mais fácil e mais lógica seria fazer o prolongamento do colector 

que estava junto à casa do Senhor Florival Paulino, evitando fazê-lo pela estrada, 

solução essa que ficara acordada com o Senhor Florival e esposa, tendo sido 

efectuadas, de imediato, as medições de forma a promover o concurso para um 

empreiteiro ir lá fazer os trabalhos. 

Contudo, passados alguns dias, ele, Vereador, recebeu uma comunicação a 

dizer que a solução encontrada ficara sem efeito, mantendo-se, então, as coisas como 

até ao momento. Como a solução ainda não foi encontrada, o Senhor Vereador disse 

que é preciso envolver a Junta de Freguesia e ver qual é a solução que ela encontra, 

até porque aquela via é uma via secundária e da jurisdição da Junta de Freguesia. Caso 

a Junta entenda que é necessário fazer algo mais o Município apoiará. O Senhor 
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Vereador concluiu a sua resposta opinando que não lhe pareceu ser a melhor solução o 

arranque das manilhas colocadas. 

A Senhora Presidente comentou que o processo fora mal iniciado porque o 

escoamento de águas pluviais nunca se deveria fazer num terreno privado. 

O Senhor Director do Departamento de Obras Municipais, Eng.º Carlos Alberto, 

Director do Departamento de Obras Municipais da Câmara, referiu que o colector que lá 

estava, com cerca de 80 cm de diâmetro, era suficiente para fazer a drenagem de toda 

aquela bacia. 

Mais explicou que, como medida racional, a solução mais lógica encontrada 

seria no sentido de prolongar a pavimentação da valeta já existente, ao longo do muro, 

frente à propriedade do Senhor Florival Paulino, um pouco mais acima e fazer a ligação 

ao aqueduto que atravessava a via. De todo o modo, informou que, em seu entender, o 

colector que lá estava tinha condições para a drenagem das águas e que, ao terem 

retirado o colector do terreno, os interessados em nada beneficiaram a drenagem que 

existia antes.  

 

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins 
 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins referiu que na Rua do Brejo 

continuava a ser construído um muro, em contradição com um parecer negativo da 

Junta de Freguesia e após uma deslocação da fiscalização à obra. 

A Senhora Presidente disse que se teria de averiguar e que se a fiscalização se 

deslocara já tinha certamente dado conta da ocorrência. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira 
 

A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira questionou a possibilidade da 

Leirisport, EM, promover grandes eventos. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves respondeu que, sendo uma das 

preocupações daquela empresa a promoção de grandes eventos, no dia 5 de Julho iria 

haver um concerto com o Tony Carreira e no dia 4 um concerto com Martinho da Vila. 

Mais explicou que devido à realização, este ano, do «Rock in Rio» todos os 

grandes concertos foram direccionados para esse evento, pelo que só se tornou 

possível concretizar estes. Recordou ainda que a realização, no estádio municipal, da 

Taça da Europa de Atletismo e dos jogos de futebol previstos condicionou a 

programação de outros eventos. 

A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira perguntou se o campeonato de 

Futebol condicionava tais eventos, ao que a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel 
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Gonçalves respondeu que dependia dos espectáculos, mas concertar datas não era 

fácil. 

Por fim, a Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira perguntou se não se 

conseguiria ter um evento aberto no Castelo, ao que o Senhor Vereador Dr. Vítor 
Lourenço respondeu que o público também não queria ir. Nestes últimos tempos, o 

evento que levou mais pessoas ao Castelo foi a Exposição Habitantes e Habitats. Mais 

explicou que os eventos que se realizaram não tiveram muita adesão, em parte devido 

à existência de salas de boa qualidade no centro da cidade. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. António Ferreira 
  

O Senhor Vereador Dr. António Ferreira questionou sobre a redução do prazo 

de pagamentos que o programa Pagar a Tempo e Horas permitiria obter. 

A Senhora Presidente respondeu que o programa iria ter um efeito prático 

muito bom. Entretanto, informou que não houvera redução na proposta apresentada, 

pela Câmara pois o plafond disponibilizado pelo Governo não tinha sido esgotado pelas 

diferentes candidaturas e que o programa só seria submetido novamente à Câmara 

caso o valor aprovado pelo Governo fosse diferente daquele já aprovado. Ora, como 

isso não aconteceu, explicou que o programa seria presente na próxima sessão de 

Assembleia Municipal, após o que seguiria para o Tribunal de Contas, que esperava ser 

rápido na sua apreciação, por três razões: o pedido está de acordo com o programa e 

dentro do valor proposto, contando com a autorização da Direcção Geral do Tesouro.  

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães 
 

DLB N.º 0699/08 | A UAC -Unidade de Acompanhamento e Coordenação funciona em 

Leiria, Batalha e Porto de Mós, desde Maio de 2007, através de um apoio previsto no 

âmbito de sistemas de incentivos a projectos de Urbanismo Comercial com o objectivo 

de desenvolver o projecto global, dinamização e promoção comercial previsto em 

candidatura. 

Considerando que o apoio concedido termina a 30 de Junho do corrente ano, 

que se trata de um trabalho reconhecido pelos agentes económicos e pelos agentes 

políticos, que aquelas três autarquias manifestaram interesse e disponibilidade em dar 

continuidade quer à UAC - Unidade de Acompanhamento e Coordenação quer ao 

próprio Gabinete de Defesa do Consumidor (enquadrado nessa estrutura), propôs a 

Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, na qualidade de Presidente da Direcção 

daquela UAC o envio, ao Senhor Secretário de Estado do Comércio, de um ofício no 

sentido de se dar continuidade à estrutura da citada UAC.  
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade concordar 

com a proposta apresentada e enviar ao Senhor Secretário de Estado do Comércio um 

ofício no sentido de se dar continuidade à estrutura da UAC -Unidade de 

Acompanhamento e Coordenação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 Ordem do dia  

 

 

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

 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 902/01 – CASAL VALE D'AROEIRA, 
Investimentos Imobiliários, Lda. 
DLB N.º 0700/08 | De CASAL VALE D’AROEIRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, 

LDA., com sede social na Estrada de Maceira n.º 632, na localidade de Codiceira, 

freguesia de Azoia, referente ao projecto de arquitectura para legalização de alteração 

de pavilhão para armazém, numa parcela a destacar de uma propriedade situada na 

localidade de Vale Grande, freguesia de Azoia, numa zona definida no Regulamento do 

Plano Director Municipal como Áreas de Terciário. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/06/02, constante do 

respectivo processo (folha 829), 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 uma faixa de terreno ao domínio público no lado Norte, devendo para o efeito 

medir-se 5,0 m ao eixo do arruamento para execução de passeio (1,50 m de largura) e 

o restante espaço para alargamento da via; 

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

Protecção Civil; 

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

elementos: 

3.1.certidão da Conservatória do Registo Predial com o ónus de não fraccionamento 

registado, bem como rectificado relativamente à área de cedência ao domínio 

público; 
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3.2. documento comprovativo emitido pela EP – Estradas de Portugal, E.P.E. quanto à 

aprovação do pretendido por parte da mesma entidade, face ao indicado no ofício 

n.º 1683, de 30 de Abril de 2008; 

3.3. termo de responsabilidade do projecto de águas e drenagem de águas residuais 

rectificado fazendo referência aos diplomas aplicáveis; 

3.4. comprovativo de inscrição da técnica Marta Alves na ANET; 

4.º previamente à emissão da autorização de utilização deverá proceder à reposição 

das infra-estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra; 

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

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

aplicável; 

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

junto do Sector de Licenciamentos Diversos. 

Mais deliberou transmitir à firma requerente o conteúdo dos pareceres emitidos 

pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 804) e pela EP – Estradas de 

Portugal, E.P.E. (folhas 825 a 827). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1268/05 – EMINVEST, Fundo de 
Investimento Imobiliário Fechado 
DLB N.º 0701/08 | De EMINVEST, FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

FECHADO, com sede social na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 22, Apartado 119, 

na localidade de Entroncamento, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, referente ao 

projecto de arquitectura para legalização de alteração e ampliação de um edifício 

comercial, de serviços e armazém, estacionamentos e muros, situado na Rua D. Carlos 

I e Rua da Liberdade, na localidade de Rego de Água, freguesia de Marrazes. 

Trata-se do pedido referente às alterações do edifício em causa anteriormente 

aprovado e licenciado, com alvará de licença n.º 115/08. 

O proposto visa a ampliação da construção em 616,00 m2 do lado poente (total 

de construção acima do solo incluindo ampliação: 6206,6m2), reformulação da 

compartimentação interior; ampliação da cave com aumento do número de lugares de 

estacionamento (total de 181 lugares incluindo à superfície) e alteração ao nível de 

alçados exteriores. O pedido encontra-se ainda instruído com projecto de segurança 

contra incêndios aprovado pela ANPC. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/06/04, constante do 

respectivo processo (folhas 1206 e 1207), 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 

CMLeiria/Acta n.º 12, de 2008.06.11 
Im-DA-15-09_A00 
 



827 (11) 
 

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com os condicionalismos indicados no parecer do Departamento de Obras 

Municipais (rede viária) e da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos anteriormente 

indicados; 

2.º apresentar elementos gráficos (plantas alçados e cortes) do Posto de 

Transformação indicado bem como dos muros a executar (incluindo os respectivos 

projectos de estabilidade); 

3.º cumprir com os condicionalismos indicados no parecer do Centro de Saúde; 

4.º apresentar no prazo de seis meses: 

4.1. projecto de estabilidade rectificado, devendo contemplar o reservatório de água de 

80 m3 ao nível da cave, assim como a totalidade das fundações do edifício (apenas 

foi apresentado para a cave); 

4.2. projectos das redes prediais de distribuição de água e de drenagem de águas 

residuais aprovados pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento; 

4.3.  projecto da rede de drenagem de águas pluviais; 

4.4. projecto de instalações eléctricas aprovado pela Certiel; 

4.5. projecto do grupo electrogéneo aprovado pelo Ministério da Economia; 

4.6. projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações; 

4.7. projectos de verificação de comportamento térmico e de climatização de acordo 

com o disposto nos Decretos-Leis n.ºs 79/06 e 80/06, ambos de 4 de Abril. Mais se 

refere que os projectos deverão ser acompanhados pela Declaração de 

Conformidade Regulamentar emitida por Perito Qualificado; 

4.8. projecto de instalações electromecânicas de elevadores; 

4.9. termos de responsabilidade dos técnicos autores dos projectos de estabilidade 

(betão e metálica), de instalações de exaustão de fumos e de isolamento acústico 

rectificados de acordo com o Anexo I da Portaria n.º 232/08 de 11 de Março. Mais 

se refere que os referidos termos deverão indicar correctamente o requerente, a 

operação urbanística e a legislação aplicável em vigor; 

4.10. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de instalação da rede de 

gás rectificado de acordo com a Portaria n.º 232/08 de 11 de Março. Mais se 

refere que o referido termo deverá indicar correctamente o requerente, o 

cabeçalho, a operação urbanística, a categoria profissional do técnico, assim 

como a sua inscrição em associação pública de natureza profissional; 

4.11. comprovativo de inscrição em associação pública de natureza profissional dos 

técnicos autores dos projectos de instalação da rede de gás e de exaustão de 

fumos; 

4.12. estudo de tráfego; 
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4.13. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de segurança contra riscos 

de incêndio, assim como comprovativo de inscrição em associação pública de 

natureza profissional; 

4.14. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de acessibilidade 

rectificado de acordo com o Anexo I da Portaria n.º 232/08 de 11 de Março. Mais 

se refere que os referidos termos deverão indicar correctamente o requerente e a 

operação urbanística. 

Mais deliberou transmitir à firma requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Centro de Saúde (folha 1204). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.3. Processo de obras particulares n.º 639/07 - Paulo Fernando Castelo Pinto 
DLB N.º 0702/08 | De PAULO FERNANDO CASTELO PINTO, residente na Rua do Sol, 

Lote 40, Casal dos Matos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura 

para legalização da construção de um anexo, em Casal dos Matos, freguesia de 

Pousos. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/05/27, com o seguinte teor: 

«Trata-se do projecto de arquitectura referente à legalização de anexo afecto à 

construção a que se refere o Processo n.º 160/99 (moradia unifamiliar), inserida no 

Loteamento n.º 11/96. 

O proposto visa a legalização de um anexo, contíguo à moradia, constituído por 

dois pisos, um ao nível da cave destinado a garagem com a área de 46m² e outro ao 

nível do rés-do-chão, tratando-se de um alpendre em estrutura metálica destinado a 

arrumos.  

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

do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

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

Junho, dado que não são cumpridas as condições do alvará de loteamento onde é 

permitida a construção de um anexo cuja área não poderá exceder os 15m2, destinado 

exclusivamente a «grill» e/ou arrumos. 

Mais se refere que o pedido não foi correctamente instruído, visto que a 

operação está sujeita a autorização e não a licenciamento. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/05/27, e face ao 

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

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

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

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 706/07 - Centro Veterinário do Oeste, 
Lda. 
DLB N.º 0703/08 | De CENTRO VETERINÁRIO DO OESTE, LDA., com sede social na 

Rua Miguel Torga, n.º 7, Quinta da Fábrica, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para alteração de um edifício para equipamento de saúde destinado a uma 

clínica veterinária em Quinta da Fábrica, Rua Miguel Torga, freguesia de Leiria.  

O presente projecto foi anteriormente aprovado por deliberação de Câmara de 

2007/11/13, sendo o projecto agora apresentado na generalidade semelhante ao 

anterior, havendo apenas pequenas alterações dos vãos e arranjos exteriores. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/05/29, constante do 

respectivo processo (folha 265), 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 apresentar, no prazo de 6 meses e previamente ao licenciamento, o seguinte: 

1.1. elementos esclarecedores quanto às divergências verificadas entre o indicado no 

projecto de arquitectura agora apresentado e o projecto de segurança contra 

riscos de incêndios aprovado pela Autoridade Nacional de Protecção Civil, no que 

refere às portas de acesso ao edifício; 

1.2. requerimento / pedido de licença (Modelo 3 – 01, disponível no Sector de Apoio ao 

Cidadão deste Município) rectificado relativamente à operação urbanística 

(alteração para centro médico veterinário), devendo ainda conter o carimbo da 

empresa, tal como já anteriormente solicitado no ofício n.º 14731, de 2007/11/21; 

1.3. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura com indicação do 

cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto, tal como já 

anteriormente solicitado no ofício n.º 14731, de 2007/11/21. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.5. Processo de obras particulares n.º 959/07 – OURILIZ, Sociedade de 
Construções, Lda. 
DLB N.º 0704/08 | De OURILIZ, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA., com sede 

social na Estrada Casal dos Matos, n.º 456, r/c J, freguesia de Pousos, referente ao 

projecto de arquitectura para construção de um edifício de habitação colectiva (seis 

moradias em banda) e muros situada, em Casal dos Matos, freguesia de Pousos, numa 
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parcela sobrante de um pedido de destaque numa zona definida no Regulamento do 

Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa 

Densidade. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/05/29, constante do 

respectivo processo (folha 103), 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 uma faixa de terreno ao domínio público para execução do passeio, 

estacionamentos e alargamento do arruamento, de acordo com o projecto apresentado; 

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

2.1. elementos esclarecedores quanto à acessibilidade de pessoas com mobilidade 

condicionada até as portas de entrada dos fogos (partes comuns do edifício), face 

ao disposto na Secção 3.2. do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto; 

2.2. projectos de especialidades, incluindo, projecto de drenagem de águas pluviais 

relativo aos espaços a ceder ao domínio público bem como as áreas envolventes 

às do edifício, devendo prever-se a construção de colector para drenagem das 

referidas águas pluviais até um meio receptor adequado com indicação da 

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

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

Agosto; 

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 efectuar a pavimentação 

da zona de passeio, estacionamento 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 ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras 

Municipais; 
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Mais deliberou dar conhecimento à requerente do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 81). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1004/07 - Susana Maria de Sousa Ribeiro 
DLB N.º 0705/08 | De SUSANA MARIA DE SOUSA RIBEIRO, residente na 

Urbanização Belmonte II, Lote 46, na localidade de Casal dos Matos, freguesia de 

Pousos, referente ao projecto de arquitectura para construção de um edifício misto para 

habitação e comércio com demolição das edificações existentes, na Rua D. José Alves 

Correia da Silva n.º 16, Cruz D’Areia, freguesia de Leiria, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Média Densidade. 

O presente projecto foi anteriormente aprovado por deliberação de Câmara de 

2006/11/23, tendo o mesmo caducado uma vez que não foram apresentados os 

projectos de especialidades no prazo concedido. 

Em 2007/11/16 foi promovida nova consulta à Direcção-Geral dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais, no sentido de confirmar o parecer anterior emitido. Uma vez 

que até à presente data ainda não deu entrada nestes serviços resposta ao solicitado, e 

considerando que o parecer anterior desta entidade refere que a parcela se localiza fora 

da zona de protecção do estabelecimento prisional, não carecendo de autorização do 

Ministério do Ambiente do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, 

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 2008/06/04, constante do 

respectivo processo (folha 448 e 449), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º garantir 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; 

2.º garantir em obra o cumprimento dos artigos 110.º e 112.º do Regulamento Geral 

das Edificações Urbanas, relativamente à independência e secção de condutas de 

evacuação de gases e fumo; 

3.º os lugares de estacionamento encravados devem ficar afectos à mesma fracção 

aquando da constituição da propriedade horizontal, devendo prever no mínimo um lugar 

autónomo por cada fogo; 

4.º a rampa de acesso às garagens não poderá interferir com o passeio exterior ao 

edifício; 
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5.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela Autoridade Nacional de 

Protecção Civil (folha 305 e 446); 

6.º ceder ao domínio público faixa de terreno para passeios, contentores de resíduos 

sólidos e estacionamentos; 

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

elementos: 

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

fazer referência ao cumprimento do Plano Director Municipal, Regulamento Geral 

das Edificações Urbanas e Decreto--Lei 163/2006, de 8 de Agosto; 

7.2. projecto de arquitectura compatível com o plano de acessibilidades apresentado; 

7.3. planta do piso do r/chão com indicação da implantação da cave; 

7.4. elementos gráficos rectificativos por forma a prever a diferenciação do material de 

pavimento ou a eventual criação de uma barreira física, de modo a identificar o 

espaço privado do espaço a ceder ao domínio público; 

7.5. memória descritiva, calendarização e estimativa de custo relativamente à demolição 

do edifício existente; 

7.6. cortes rectificativos face ao piso da cave; 

7.7. elementos esclarecedores quanto ao cumprimento do disposto no n.º 4 do Artigo 

32.º do Decreto-Lei. n.º 64/90 de 21 de Fevereiro, relativamente ao acesso directo 

à cobertura; 

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

garantia ou depósito bancário no valor de €12.000,00 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.»; 

9.º previamente à emissão da autorização de utilização, deverá: 

9.1.  efectuar a pavimentação da zona de passeios e estacionamentos, devendo para o 

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

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

danificadas durante a obra. Deverá ainda assegurar uma eficiente drenagem de 

águas pluviais junto à berma; 

9.2. os trabalhos devem ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do 

Departamento de Obras Municipais; 

9.3.  apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada relativamente 

à área a ceder ao domínio público para passeios, estacionamentos e contentores 

de resíduos sólidos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1163/07 - Micaela Alexandra Rosa 
Ferreira 
DLB N.º 0706/08 | De MICAELA ALEXANDRA ROSA FERREIRA, residente na Rua D. 

Horácio Coelho Cristino, n.º 18, 2.º Direito, na localidade e freguesia de Leiria, referente 

ao projecto de arquitectura para construção de um edifício de habitação unifamiliar e 

muros, numa parcela a destacar de uma propriedade situada na Rua do Convívio, na 

localidade de Telheiro, freguesia de Barreira, numa zona definida no Regulamento do 

Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa 

Densidade. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/05/27, constante do 

respectivo processo (folha 54), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de 6 meses, o seguinte: 

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

artigo 1360.º do Código Civil, relativamente ao terraço (zona exterior de convívio) 

no lado Norte, face ao limite da parcela a destacar; 

1.2. estimativa de custo e calendarização da obra com indicação da construção dos 

muros; 

1.3. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura relativo aos últimos 

elementos entregues, devendo ainda fazer referência da construção dos muros de 

vedação; 

1.4. certidão da Conservatória do Registo Predial com o ónus de não fraccionamento 

registado; 

1.5. projectos de especialidades; 

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

garantia ou depósito bancário no valor de €2.000,00 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 n.º 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 dos artigos n.ºs 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de 

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

incêndios junto à via; 
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3.2. o alinhamento do passeio e muros existentes no lado Sul; 

3.3.as disposições presentes no Código Civil relativamente às propriedades 

confinantes. 

Mais deliberou transmitir à requerente o conteúdo dos pareceres emitidos pela 

EDP – Distribuição de Energia, SA e EP – Estradas de Portugal, E.P.E. (folhas 40 e 41 

respectivamente). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.8. Processo de obras particulares n.º 1328/07 – SIMOCERRO, Comércio de 
Imóveis e Candeeiros, Lda. 
DLB N.º 0707/08 | De SIMOCERRO, COMÉRCIO DE IMÓVEIS E CANDEEIROS, LDA., 

com sede social na Rua da Base Aérea, n.º 1859, Serra do Porto de Urso, freguesia de 

Monte Real, referente ao projecto de arquitectura para construção de um edifício misto 

(habitação e comércio), anexo (garagem) e muros, numa parcela a destacar de uma 

propriedade situada na Rua de Leiria, freguesia de Monte Real.  

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/05/29, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo ao abrigo do disposto 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, verifica-se 

que: 

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

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

condicionada; 

2.º o projecto apresentado prevê a construção no limite da propriedade no lado 

Nascente, prejudicando as condições de iluminação e salubridade do edifício 

confinante, não estando ainda esclarecido o cumprimento das disposições presentes no 

Código Civil relativamente às janelas existentes; 

3.º não cumpre com o disposto no artigo 1360.º do Código Civil, relativamente aos 

terraços no lado Poente; 

4.º não esclarece quanto ao cumprimento do disposto no artigo 67.º do Regulamento do 

Plano Director Municipal, relativamente ao número de lugares para estacionamentos 

dentro da parcela; 

5.º não prevê parede guarda-fogo com 0,5m acima da cobertura, de modo a dar 

cumprimento ao disposto no n.º 4 do artigo 16.º e n.º 2 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 

64/90, de 21 de Fevereiro; 

6.º deverá apresentar alçado conjunto com indicação dos perfis das edificações 

confinantes (lado Nascente e Poente), de modo a permitir a apreciação do proposto em 

termos de enquadramento urbano; 
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7.º o termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura rectificado deverá 

fazer referência ao cumprimento do Regulamento do Plano Director Municipal, 

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

Agosto; 

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

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

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

177/01, de 4 de Junho.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/05/29, e face ao 

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

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

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

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

indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou informar a requerente que, caso o projecto seja reformulado, o 

processo carecerá de parecer por parte do Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea 

e da Autoridade Nacional de Protecção Civil. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 1329/07 – SIMOCERRO, Comércio de 
Imóveis e Candeeiros, Lda. 
DLB N.º 0708/08 | De SIMOCERRO, COMÉRCIO DE IMÓVEIS E CANDEEIROS, LDA., 

com sede social na Rua da Base Aérea, n.º 1859, Serra do Porto de Urso, freguesia de 

Monte Real, referente ao projecto de arquitectura para construção de um edifício misto 

(habitação e comércio) e muros, numa parcela sobrante situada na Rua dos Arrabaldes, 

freguesia de Monte Real. 

O pedido de destaque foi solicitado em sede do Proc. n.º 1328/07. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/05/29, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo ao abrigo do disposto 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, verifica-se 

que: 

1.º o projecto apresentado não prevê o cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 

62.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativamente ao logradouro a 

tardoz (6,0m de afastamento em todos os seus pontos); 

2.º o projecto apresentado prevê a construção no limite da propriedade no lado 

Nascente, prejudicando as condições de iluminação e salubridade do edifício 
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confinante, não estando ainda esclarecido o cumprimento das disposições presentes no 

Código Civil relativamente às janelas existentes; 

3.º a pretensão não prevê o cumprimento do disposto no Decreto-Lei 163/06, de 8 de 

Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

4.º não esclarece quanto ao cumprimento do disposto no artigo 67.º do Regulamento 

do Plano Director Municipal, relativamente ao número de lugares para estacionamentos 

dentro da parcela; 

5.º deverá apresentar alçado conjunto com indicação dos perfis das edificações 

confinantes (lado Nascente e Poente), de modo a permitir a apreciação do proposto em 

termos de enquadramento urbano; 

6.º o termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura rectificado 

deverá fazer referência ao cumprimento do Regulamento do Plano Director Municipal, 

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

Agosto. 

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

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

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

177/01, de 4 de Junho.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/05/29, e face ao 

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

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

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

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

indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou informar a requerente que caso o projecto seja reformulado, o 

processo carecerá de parecer por parte do Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea 

e do Autoridade Nacional de Protecção Civil. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise dos seguintes processos de vistoria 
1.2.1. Processo de vistoria n.º 23/07 – Serviço Municipal de Protecção Civil 
DLB N.º 0709/08 | De SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL, referente à 

informação interna n.º 40/07, relatando o mau estado em que se encontra uma 

habitação, na Rua de Tomar, n.º 69 – 1.º esquerdo, freguesia de Leiria. 

Na sequência da informação, foi efectuada uma vistoria ao local em 2008/04/03, 

verificando-se o seguinte: 

⎯ existência de fissuras e fendilhação ao nível das paredes e tectos com 

predominância na envolvente exterior junto ao alçado posterior; 
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⎯ deslocamento do elemento estrutural horizontal de suporte da laje de 

esteira/cobertura no alçado posterior; 

⎯ É de referir que foi executado a cargo da proprietária uma estrutura metálica 

escorada no muro a tardoz do edifício, para suporte do elemento estrutural 

referido em epígrafe. 

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

efectuada em 2008/04/03 e a informação prestada pela Divisão Administrativa e de 

Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/05/21, constantes 

do respectivo processo (folhas 13 e 14), deliberou por unanimidade o seguinte: 

1.º ratificar o despacho proferido pela Senhora Presidente em 2007/11/22, 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 nos n.ºs 2 e 3 do artigo 89.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, 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, 

Regulamento do Arrendamento Urbano e Código do Procedimento Administrativo, para 

no prazo de 30 dias proceder às obras de estabilização do edifício, ou em alternativa 

apresentar termo de responsabilidade do técnico devidamente habilitado para o efeito, a 

assegurar que as obras já efectuadas garantem a estabilidade do mesmo, conforme 

referido no Auto de Vistoria n.º 59/08, cujo conteúdo deverá ser transmitido ao 

proprietário 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 (Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de 

Janeiro), por se considerar urgente a decisão tomada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2.2. Processo de vistoria n.º 2/08 - Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria 
DLB N.º 0710/08 | De CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA, com sede 

social na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, n.º 33, Apartado 1085, na 

localidade e freguesia de Leiria referente à vistoria para efeitos de beneficiação 

higiénica do prédio sito no Largo Cândido dos Reis/Travessa da Paz, n.º 1, na 

localidade e freguesia de Leiria. 

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

efectuada em 2008/03/12 e a informação prestada pela Divisão Administrativa e de 

Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/05/12, constantes 

do respectivo processo (folhas 23 e 24), deliberou por unanimidade o seguinte: 
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1.º ratificar o despacho proferido pela Senhora Presidente em 2008/02/29, 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 n.º 2 do 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 quarenta 

e cinco dias proceder à estabilização do pavimento do 1.º andar, conforme referido no 

Auto de Vistoria n.º 69/08, cujo conteúdo deverá ser transmitido ao proprietário do 

edifício, e informar o mesmo de que, caso as obras necessárias à estabilização do 

pavimento careçam de licença nos termos da legislação em vigor, deverá apresentar o 

respectivo pedido neste Município; 

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

artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de 

Janeiro), por se considerar urgente a decisão tomada. 

4.º dar conhecimento ao inquilino do conteúdo do auto de vistoria e da deliberação que 

recair sobre o assunto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise do processo de licenciamento comercial n.º 4/08 – Ministério da 
Economia e da Inovação – Direcção Regional da Economia do Centro (MOVIFLOR 
7, Comércio de Mobiliário, SA) 
DLB N.º 0711/08 | De MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO - DIRECÇÃO 

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

Coimbra, solicitando parecer acerca da localização do estabelecimento comercial - 

Moviflor 7 – Comércio de Mobiliário, SA (área de venda 3.410,18m2), referente à 

instalação de um estabelecimento comercial de venda a retalho não alimentar, em parte 

de um edifício cujo licenciamento se encontra a decorrer no processo de obras n.º 

1268/05, situado na Rua da Liberdade/ Rua D. Carlos I, na localidade de Gândara dos 

Olivais, freguesia de Marrazes. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/06/04, constante do 

respectivo processo (folha 49), tendo em conta o previsto no n.º 1 do artigo 5.º da Lei 

n.º 12/04, de 30 de Março, e considerando que o local se encontra cartografado no 

Plano Director Municipal de Leiria como parte em Área Terciário e parte em Área 

Habitacional de Média Densidade, verificando-se que o proposto se enquadra nas áreas 

de construção do edifício em causa, deliberou por unanimidade emitir parecer 
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favorável à instalação do estabelecimento comercial acima referido, condicionado ao 

seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no capítulo IV do Regulamento Plano Director Municipal, no 

que se refere às necessidades de estacionamento; 

2.º cumprimento da restante legislação em vigor aplicável, incluindo a referente a 

segurança contra incêndios, acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada, 

aos resíduos sólidos gerados, às emissões de líquidos e ruído produzido. 

Mais deliberou dar conhecimento da deliberação que recair sobre o pedido à 

Direcção Regional da Economia do Centro e Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.4.1. Processo de loteamento n.º 31/80 (1.ª Fase) - Álvaro Gameiro Manuel 
DLB N.º 0712/08 | De ÁLVARO GAMEIRO MANUEL, acompanhado de um 

requerimento de Manuel da Silva Costa, residente na Travessa da Chousa, n.º 43, em 

Mata dos Milagres, freguesia de Milagres, a solicitar alterações ao lote 13, que 

consistem na mudança de uso de habitação com 2 fogos para habitação num fogo e 

uma unidade para equipamento/creche, na alteração do número de pisos, no aumento 

da área de construção em caves destinado a estacionamentos e arrumos e na definição 

de polígonos de implantação para garagens em anexos abaixo da cota de soleira, 

referente ao loteamento situado em Quinta de Santo António, freguesia de Marrazes. 

Decorreu o período da discussão pública nos termos do artigo 22.º e 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, concordando com a informação 

prestada pela Divisão de Loteamentos datada de 20/05/2008, constante do respectivo 

processo (folha 445), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por 
unanimidade aprovar as alterações, devendo o requerente solicitar no prazo de um ano 

a emissão do aditamento ao alvará e apresentar 5 exemplares do Anexo I. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4.2. Processo de loteamento n.º 37/80 – Manuel Antunes (e Outro) 
DLB N.º 0713/08 | De MANUEL ANTUNES E OUTRO, acompanhado de um 

requerimento de Jorge Manuel Antunes e Outros, com endereço postal em Sítio do 

Vinagre, C.P. 100, freguesia de Marrazes a solicitar alterações aos lotes 2 e 7, que 

consistem na junção dos mesmos, dando origem à criação de 23 novos lotes, dos quais 

22 lotes destinados a habitação unifamiliar e o restante para 
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habitação/terciário/comércio referente ao loteamento situado em Meia Légua, freguesia 

de Parceiros. 

Decorreu o período da discussão pública nos termos do artigo 22.º e 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, concordando com a informação 

prestada pela Divisão de Loteamentos em 22/04/2008, constante do respectivo 

processo (folha 542), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por 
unanimidade aprovar as alterações requeridas, condicionadas ao seguinte: 

1.º apresentar projectos de infra-estruturas no prazo de um ano, elaborados de 

acordo com os respectivos pareceres técnicos, cujos conteúdos deverão ser 

transmitidos aos requerentes; 

2.º ceder ao domínio público: 6.573 m² destinados a zonas verdes/equipamento, 

arruamentos, passeios e estacionamentos; 

Mais deliberou informar os requerentes no sentido de que os impasses 1 e 2 

sejam prolongados até aos limites da propriedade, de forma a permitir a ligação ao 

restante espaço urbano e a melhorar a rede viária. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4.3. Processo de loteamento n.º 52/80 – Jaime Pereira Marques 
DLB N.º 0714/08 | Retirado 

 
1.4.4. Processo de loteamento n.º 57/80 (2.ª Fase) – José Gaspar Sousa 
DLB N.º 0715/08 | De JOSÉ GASPAR DE SOUSA, residente na Avenida Marquês de 

Pombal n.º 22, 8.º D.to, freguesia de Leiria, acompanhado de um requerimento a solicitar 

a recepção definitiva das obras de urbanização referente ao loteamento situado na 

Avenida Marquês de Pombal, freguesia de Leiria. 

Por deliberação de Câmara de 2006/05/18, foi autorizada a recepção provisória 

das infra-estruturas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com as informações 

prestadas pelo Departamento de Obras Municipais, pela Divisão de Parques e Espaços 

Verdes e pela Divisão de Loteamentos, constantes do respectivo processo (folhas 481, 

482, 483 e 483 verso), deliberou por unanimidade autorizar a recepção definitiva das 

obras de urbanização e o cancelamento da parte restante da garantia bancária n.º 

725/501271/53, emitida pelo Banco Português do Atlântico, em 21 de Janeiro de 1991. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.4.5. Processo de loteamento n.º 1/90 – CONSTRUMANSOS, Sociedade de 
Construções e Imobiliária, Lda. (e Outros) 
DLB N.º 0716/08 | De CONSTRUMANSOS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E 

IMOBILIÁRIA, LDA., com sede na Rua Eng.º Duarte Pacheco n.º 6, 1.º D.to – D, 

freguesia de Leiria, a solicitar alterações aos lotes 4.1. e 4.2., que consistem num 

ajustamento à implantação dos lotes e alteração da configuração do lote 4.1., sem 

alteração de áreas e com variação nas cotas altimétricas referente ao loteamento 

situado em Vale Grande, freguesia de Barreira. 

Decorreu o período da discussão pública nos termos do artigo 22.º e 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, concordando com a informação 

prestada pela Divisão de Loteamentos datada de 2008/05/14, constante do respectivo 

processo (folha 888), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por 
unanimidade aprovar as alterações, devendo a requerente solicitar no prazo de um ano 

a emissão do Aditamento ao Alvará e apresentar 5 exemplares do Anexo I. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4.6. Processo de loteamento n.º 12/97 – Imobiliária Memoriense, Lda. 
DLB N.º 0717/08 | De IMOBILIÁRIA MEMORIENSE, LDA. (E OUTROS), com sede 

social na Rua Dr. José Gonçalves, Edifício Arcadas, n.º 15 A, Escritório 1, freguesia de 

Leiria, referente ao pedido de recepção definitiva das infra-estruturas do loteamento 

situado na Quinta do Taborda, freguesia de Leiria. 

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

Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves datado de 2008/06/04, constante do 

respectivo processo (folha 1764), deliberou por unanimidade autorizar a recepção 

definitiva das obras de urbanização e o cancelamento da parte restante das garantias 

bancárias n.º 255 262, n.º 255 263, n.º 255 264 e n.º 255 265 emitidas pelo Banco 

Espírito Santo e Comercial de Lisboa, S.A. e garantia bancária n.º 

9729.000242.982.0019 e guia de depósito n.º 0394009990850 emitidas pela Caixa 

Geral de Depósitos, SA, condicionado ao seguinte: 

1.º reparação do pavimento do arruamento de acesso às garagens dos lotes 57 a 61, 

na zona do troço final; 

2.º   colocação de guardas de protecção no troço final do arruamento anteriormente 

referido; 

3.º colocação de guardas de protecção ao longo da escadaria de ligação à zona de 

cedência, junto ao lote 20, de forma a conferir maior segurança aos peões; 
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4.º reconstrução do muro de suporte junto ao viaduto na zona confinante com o lote 36, 

com elevação do muro para protecção pedonal e reparação dos danos causados no 

passeio; 

5.º colocação de guardas de protecção na zona de encontro do viaduto, junto ao lote 

46, por forma a evitar acidentes nos transeuntes que circulem pelos passeios; 

6.º  construção de uma caleira em betão para drenagem da zona verde e dos terrenos 

adjacentes, na zona localizada a tardoz dos lotes 57 a 61 e confinante com os muros de 

vedação das propriedades da Avenida Nossa Senhora de Fátima. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4.7. Processo de loteamento n.º 11/00 - Cândido Morgado Sousa 
DLB N.º 0718/08 | Retirado 

 
1.4.8. Processo de loteamento n.º 6/02 - Manuel da Conceição Batista 
DLB N.º 0719/08 | De MANUEL DA CONCEIÇÃO BATISTA, residente na Rua Principal 

n.º 407, em Brogal, freguesia de Parceiros, acompanhado de um requerimento a 

solicitar licença para uma operação urbanística, que consiste na constituição de 14 lotes 

para habitação unifamiliar, situada em Meia Légua – Cascaria, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e considerando o despacho da 

Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves em 2008/06/05, constante do respectivo 

processo (folha 154), deliberou por unanimidade manifestar a sua concordância 

relativamente ao ajustamento de pormenor e remeter à Assembleia Municipal com base 

no disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 96.º do Regulamento do Plano Director 

Municipal, relativamente ao ajustamento de pormenor dos limites entre espaços 

pertencentes a classes de uso do solo distintas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4.9. Processo de loteamento n.º 11/04 - Roberto Manuel Coutinho Oliveira 
Charters de Azevedo 
DLB N.º 0720/08 | De ROBERTO MANUEL COUTINHO DE OLIVEIRA CHARTERS DE 

AZEVEDO, residente na Avenida Almirante Reis, 254 4.º Esq.º, em Lisboa referente ao 

projecto de loteamento, de parte de uma propriedade situada em Brogal, freguesia de 

Parceiros, para a constituição de 28 lotes, destinados a habitação unifamiliar. 

De acordo com a informação prestada pela Divisão de Loteamentos, em 

18/02/2008, verifica-se o seguinte: 

«Trata-se de um loteamento de parte de uma propriedade com 71.300 m² 

correspondente ao artigo matricial 1330. 

É apresentada rectificação ao projecto de loteamento que consiste na 

delimitação correcta do referido artigo matricial e no desenvolvimento da área a lotear 
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apenas em zona habitacional de baixa densidade, sendo a área remanescente 

abrangida por terciário, área habitacional e zona verde inserida em RAN. 

Atendendo a que no loteamento não estão previstas cedências para zonas 

verdes e equipamento correspondentes a 2.546 m² conforme o Artigo 82.º do 

Regulamento do PDM, é proposta a cedência do lote 18 com 589 m² para moradia 

unifamiliar, o que fica à consideração superior. Mais se informa que a compensação 

correspondente à área de 2.546 m² é de €91.171,33.» 

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

Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves datado de 06/06/2008, constante do 

respectivo processo (folha 170), deliberou por unanimidade aprovar o projecto de 

loteamento, de acordo com o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, condicionado ao seguinte: 

1.º rectificar a memória descritiva no ponto 8.5, onde deve ser considerada a área de 

420 m² para anexos, pelo que a área de afectação fica com o valor de 5.360 m² e 

rectificar igualmente a área de implantação, tendo em conta a área para anexos; 

2.º apresentar, no prazo de um ano, os projectos de infra-estruturas, incluindo o 

projecto de gás, elaborados de acordo com os condicionalismos indicados pelas 

respectivas entidades, pareceres técnicos e serviços da Câmara, cujos conteúdos 

deverão ser transmitidos ao requerente; 

3.º efectuar o pagamento aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, no 

valor de €14.000,00 acrescido de IVA; 

4.º  ceder para o domínio público a área de 3.640 m², destinados a arruamentos, 

estacionamentos, passeios, local para ecopontos e para contentores de resíduos 

sólidos; 

5.º efectuar o pagamento ao Município de Leiria, no valor de €91.171,33, como 

compensação por área não cedida para equipamento e zonas verdes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4.10. Processo de loteamento n.º 15/04 – PREDIL, A Predial Leiriense de José 
Serrano e Filhos, Lda. 
DLB N.º 0721/08 | De PREDIL, A PREDIAL LEIRIENSE DE JOSÉ SERRANO & 

FILHOS LDA., com sede na Rua Dr. António da Costa Santos n.º 27 A, em Leiria, a 

solicitar a dispensa da entrega da garantia bancária no valor de €39.360,01, referente à 

reconstrução do edifício do lavadouro público da Barosa, do loteamento situado em 

Moinhos da Barosa, freguesia de Barosa. 

Em reunião de Câmara datada de 2008/03/18, os projectos de infra-estruturas 

foram aprovados, ficando a emissão do alvará condicionado à apresentação de 

garantias bancárias, entre elas, uma no valor de €39.360,01, referente à reconstrução 

do edifício do lavadouro público da Barosa. 
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Em 2008/05/14, a requerente apresenta uma exposição, no sentido de não 

apresentar a referida garantia, uma vez que se trata de uma obra com uma diminuta 

importância patrimonial no conjunto do loteamento, a construir e concluir na fase inicial 

do mesmo e de fácil fiscalização. 

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

prestada pelo Departamento de Obras Municipais em 2008/05/15 (folha 570 verso), e 

face ao despacho da Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, constante do 

respectivo processo (folha 571), deliberou por unanimidade dispensar a apresentação 

da garantia bancária referente à reconstrução do edifício do lavadouro público da 

Barosa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.5. Análise do processo de informação prévia de loteamento n.º 2/08 - CNL - 
Centro de Negócios de Leiria 
DLB N.º 0722/08 | De CNL, CENTRO DE NEGÓCIOS DE LEIRIA, SA, com sede na 

Urbanização de Salema, À-dos-Potes, Alverca do Ribatejo, Concelho de Vila Franca de 

Xira, referente ao pedido de informação prévia, sobre a possibilidade de lotear um 

terreno situado em Alto Vieiro, freguesia de Parceiros. 

De acordo com a informação prestada pela Divisão de Loteamentos, em 

23/04/2008, verifica-se o seguinte: 

«Trata-se de um pedido de informação prévia, da possibilidade de lotear um 

terreno para 7 lotes, destinados a terciário, habitação e hotel, num terreno inserido em 

espaço urbano – áreas de terciário, RAN, REN e zonas Verdes, de acordo com a planta 

de delimitação do aglomerado de Leiria do PDM. 

O processo não se encontra devidamente instruído, quanto à marcação da 

totalidade da propriedade nas cartas à escala 1:25.000. 

A planta de ordenamento apresentada, encontra-se invertida. 

Não apresenta planta do PDM, referente à delimitação do aglomerado de Leiria 

(Esc. 1:10.000). 

O terreno tem um processo antecedente (Inf. n.º 60/2006), requerido por 

Armazém Americano SA, o qual se encontra a decorrer, aguardando parecer final do 

EP. 

O processo contém ainda, aditamento ao pedido de viabilidade, no sentido de 

conjugar o traçado do IC2 – Variante da Batalha, com a solução do loteamento. 

Com o referido aditamento, o requerente junta ao processo acta de reunião 

havida entre o EP, a equipa projectista e o requerente, tendo sido referido que “…neste 

momento não se encontram reunidas condições que permitam dar parecer sobre este 

empreendimento visto que a Concessionária a que vier a ser adjudicada a futura 
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concessão poderá ainda introduzir alterações...” dado que o traçado poderá vir a sofrer 

alterações, conforme já referido no parecer do EP a fls. 139, da Inf. n.º 60/2006. 

Relativamente ao presente pedido de informação prévia para loteamento, 

conforme já informado a fls. 55, no processo acima referido - Inf. 60/2006, de acordo 

com o artigo 53.º do regulamento do PDM”… A urbanização dos espaços destinados à 

realização de áreas concentradas de comércio e serviços deve ser sempre precedida 

da elaboração de plano de pormenor ou, caso a Câmara Municipal assim o delibere, de 

projecto de loteamento, que englobe todas as parcelas delimitadas na planta de 

ordenamento como destinadas a este uso…” 

Como o loteamento em causa, não engloba “…todas as parcelas delimitadas na 

planta de ordenamento…” com o uso de terciário, e atendendo à indefinição do traçado 

do IC2 – variante da Batalha, fica o assunto à consideração superior.» 

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

pela Divisão de Loteamentos em 23/04/2008 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 23/04/2008, cujo conteúdo deverá ser transmitido à requerente, 

devendo-se notificar a mesma nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 
Processo n.º T – 42/2008. Projecto da Casa Mortuária das Cortes. Aprovação do 
projecto de arquitectura 
DLB N.º 0723/08 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

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

de Maio 2008, propondo que o projecto de arquitectura em apreço seja «Aprovado 

Condicionalmente», tendo em conta o parecer técnico emitido pela Autoridade de 

Saúde de Leiria. 

A Câmara tomou conhecimento e depois de analisar o assunto, deliberou por 
unanimidade aprovar condicionalmente o respectivo projecto de arquitectura de acordo 

com os seguintes termos: 

«Todos os espaços cegos ou interiores devem ser dotados de meios que permitam a 

renovação permanente e natural do ar (Decreto-Lei n.º 243/86, de 20 de Agosto). 
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1. A instalação sanitária adaptada a pessoas com mobilidade condicionada deve ser 

dotada de alarma, devendo este estar ligado a dispositivo luminoso e sonoro par o 

exterior ponto 2.9.15 do Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto» 

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 com a Divisão Administrativa 
3.1.1. Relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais relativo ao mês de 
Maio de 2008 
DLB N.º 0724/08 | Presente o relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais 

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

ACTIVIDADE QUANTIDADE VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

VALOR VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

Instauração de novos 
PEF’ s 

 

45 
 

4,65 % 
 

€2.466,39  
 

29,61% 

Mercados 42 5 % €2.366,34  30,37% 
Ocupação da via pública 3 0 % €100,05  13,90% 

Tramitação de PEF’ s 101 -18,5 % - -  
Citação de executados 47 11,90% -  - 

PEF’ s  activos 561 2% €19.016,54  3,36% 
SMAS 313 0 % €7.247,56 0% 
Mercados 185 6,93% €8.122,18 9,30% 
Ocupação da via pública 40 -2,44% €862,37 -7,76% 
Publicidade 18 0% €2.112,91  0 % 
Metrologia 1 0% €14,56  0 % 
Diversos 4 0% €656,96  0 % 

PEF’ s extintos por 
pagamento 

 

34 
 

-17,07% 
 

€2.281,23  
 

9,01 % 

Mercados 30 -14,28 % €2.063,83 2,52 % 

Ocupação da via pública 4 -33,33% €217,40 173,18% 

A Câmara tomou conhecimento. 
 

3.1.2. Projecto de Regulamento Interno do Centro de Documentação Técnica 
DLB N.º 0725/08 | O Centro de Documentação Técnica da Câmara Municipal de Leiria 

(adiante designado por CDT), criado em 2003 para dar resposta à crescente 

complexidade do desempenho técnico na Câmara, ao crescente número de técnicos 

superiores de diversas especialidade e à crescente quantidade de literatura técnico-

científica de que necessitam socorrer-se, procede à centralização, inventariação e 

difusão da documentação e informação técnica relevante para as actividades 

desenvolvidas pelos vários serviços e órgãos municipais. 
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O CDT tem, pois, como missão inventariar, gerir e disponibilizar toda a 

documentação técnica existente e a existir na Câmara, não veiculada comercialmente e 

independentemente do respectivo suporte, de modo a apoiar os serviços e órgãos 

municipais na prossecução das respectivas competências e atribuições, assegurando 

eficácia à transmissão do conhecimento. Para tal, compete ao CDT, nos termos do 

Regulamento de Organização dos Serviços Municipais, nomeadamente, centralizar a 

bibliografia e revistas técnicas propriedade do Município e inventariar, gerir e 

disponibilizar toda a documentação técnica, independentemente do seu suporte. 

Porque o Centro aspira a melhorar continuamente o serviço prestado aos 

serviços municipais e outros utilizadores, de modo a constituir uma referência de 

excelência entre todos os centros de documentação técnica municipais do país e para 

que possa responder eficazmente às expectativas e às exigências dos seus utilizadores 

torna-se imprescindível regulamentar o seu funcionamento interno, de acordo com o 

projecto que mais abaixo se reproduzirá. 

Por outro lado, importa dar a conhecer a actual situação em que labora o CDT, 

cinco anos volvidos após a sua criação «no papel», os constrangimentos e as 

dificuldades que suporta para levar a cabo a sua missão e concretizar as suas legítimas 

aspirações. Nesse âmbito, produziu a Técnica Superior de Biblioteca e Documentação, 

Senhora Dr.ª Maria Teresa Fernandes, em 15 do corrente mês, a informação n.º 

01.CDT/08, que abaixo se transcreve parcialmente: 

«Introdução 
A elaboração desta Informação tem como objectivo apresentar a situação actual do 

Centro de Documentação da Câmara Municipal de Leiria bem como das dificuldades 

sentidas pela responsável no desenvolvimento das suas actividades.  

Missão
O CDT, criado por deliberação de Câmara de 27 de Outubro de 2003, tem como missão 

recolher, adquirir, disponibilizar e difundir recursos de informação, impressos e 

electrónicos, dispersos nos diversos serviços e recebidos na Autarquia, servindo de 

apoio às actividades técnicas, profissionais e funcionais dos seus utilizadores, 

contribuindo para um melhor aperfeiçoamento e aprendizagem ao longo da vida.  

Instalações 
O CDT funciona em instalações precárias, limitado a um pequeno espaço, com 

dimensões de 3,40/4,15 (m). Neste concentram-se todas as actividades de 

funcionamento (recolha, selecção, tratamento, divulgação e gestão da documentação, 

posteriormente divulgada e disponibilizada aos utilizadores através de atendimento de 

consulta em regime presencial e de empréstimo).  

Pela limitação de espaço o atendimento tem sido bastante reduzido, atendendo ao facto 

de não ser possível disponibilizar o mínimo de condições exigidas para consulta e 

leitura de documentação, impedindo assim o acesso à informação.  
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Esta situação limita em absoluto a consulta dos utilizadores em regime de livre acesso, 

uma das regras essenciais para a promoção da leitura, tornando de imediato acessível 

aos seus utilizadores o conhecimento e a informação de todos os géneros. Os seus 

serviços serão oferecidos com base na igualdade de acesso, mas não existe um 

mínimo de condições, como por exemplo uma mesa e cadeiras. 

O tratamento da documentação é feito de forma pouco rentável, tendo em conta a falta 

de estantes, estando a sua aquisição limitada à falta de espaço. Nestas condições a 

documentação é colocada em caixas e diariamente deslocada de espaço em espaço 

para uma melhor arrumação, sem contudo o seu tratamento técnico ficar totalmente 

concluído pela impossibilidade de classificação e catalogação definitivas. É um 

acréscimo de trabalho para uma só pessoa, que dia-a-dia carrega caixas, montes de 

revistas e procede à carimbagem, numeração, registo de toda a documentação, 

atendimento, bem como de todas as tarefas inerentes ao seu funcionamento. 

Foi iniciado o registo de monografias na base de dados Porbase5, tarefa inviabilizada 

na sua totalidade pela falta de espaço para arrumação definitiva, facto que impede a 

aposição da respectiva cota.  

Equipamento 
O CDT possui como equipamento informático disponível um computador e uma 

impressora, equipamento que foi afecto inicialmente, após a sua criação. 

No entanto, depois da mudança para instalações definitivas, estes equipamentos 

tornam-se limitados, uma vez que se espera a sua substituição por material mais 

recente e mais adequado às necessidades dos utilizadores, como a aquisição de mais 

um computador com ligação à Internet e um scanner. A aquisição de estantes, uma 

mesa para consulta, bem como cadeiras são indispensáveis ao seu normal 

funcionamento, assim como existência de um scanner, equipamento importante a um 

serviço de documentação. Mas não seria de toda a justiça deixar de salientar a nossa 

preocupação pela aquisição de novos títulos de documentação para melhorar o espólio 

documental do CDT, disponibilizando um serviço de referência que responda com 

eficácia às necessidades técnicas, profissionais e pessoais dos colaboradores da 

Autarquia, permitindo assim um desempenho profissional de melhor qualidade e 

competência. 

Objectivos 
O CDT é responsável por todas as actividades inerentes à recepção, recolha, 

tratamento e difusão da documentação técnica recebida. 

Assim, dando continuidade às actividades que têm vindo a ser desenvolvidas, durante o 

ano de 2008, o CDT tem como objectivos: 

a) estar atento às necessidades e aspirações dos utilizadores e proceder com 

regularidade à avaliação de procedimentos e serviços disponibilizados de 

forma a ajustá-los, se necessário; 
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b) prestar um serviço de Referência, através do qual os utilizadores possam 

beneficiar de apoio personalizado para questões específicas; 

c) divulgar na Intranet os títulos recebidos periodicamente, bem como um Boletim 

Informativo; 

d) promover a aprovação, pelo executivo camarário, do seu Regulamento Interno, 

essencial ao normal funcionamento do serviço; 

e) garantir uma gestão adequada do tratamento e um controle eficaz das 

publicações recebidas; 

f) pesquisar informação; 

g) continuar o registo na Porbase5; 

h) aguardar que seja disponibilizado espaço para tratamento final e colocação 

definitiva da documentação em espaços adequados e de acordo com as 

regras definidas internacionalmente para o tratamento da documentação; 

i) constituir um local de pesquisa, de estudo e de trabalho para todos os 

utilizadores do CDT.  

Estratégias
O delineamento de estratégia permite-nos saber por onde ir, tendo em vista o 

cumprimento da missão do serviço, bem como avaliar procedimentos e/ou serviços que 

não estejam a funcionar como previsto, no sentido de os tornar mais adequados.  

A prioridade do CDT é o utilizador. O papel principal do Bibliotecário é proporcionar aos 

utilizadores o conhecimento dos recursos existentes e de técnicas de pesquisa de 

informação utilizando as novas tecnologias. 

É pretensão do CDT proporcionar serviços e recursos documentais de elevada 

qualidade. Nesse sentido é importante sensibilizar os Responsáveis da Autarquia para 

um melhor conhecimento e apoio, motivando os Responsáveis sectoriais para a 

transferência de toda a documentação existente para o CDT por forma a concentrá-la 

no mesmo espaço e motivar os funcionários, transmitindo informação sobre os novos 

recursos e serviços disponibilizados aos utilizadores contribuindo para um bom 

desempenho profissional. Tornar perceptível e linear a localização de documentação/ 

informação independentemente do suporte em que se encontra é garantir o acesso de 

todos à informação, tornando o CDT um meio de comunicação por excelência para os 

seus utilizadores. 

O domínio das tecnologias e dos recursos disponíveis, nomeadamente a Internet, com o 

objectivo último de assegurar que a informação seja utilizável, esteja disponível e se 

torne facilmente acessível, revela-se de importância vital para estes Serviços, cuja 

actividade se encontra cada vez mais centrada no tratamento da informação e na 

gestão do conhecimento de forma a que, através da oferta de um conjunto diversificado 

de serviços e recursos, haja condições de poder gerar novo conhecimento, 
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contribuindo, assim, por seu turno, para manter o ciclo da evolução pessoal e 

profissional de cada um. 

Continua, pois, a ser um enorme desafio, este que se nos coloca presentemente, não 

só porque, como serviço de documentação, deve constituir-se como garante do 

conhecimento, como assumimos o compromisso institucional de atingir o grau máximo 

de satisfação, mas também porque se iniciou um novo ciclo em que as dificuldades 

conjunturais colocam algumas limitações e restrições ao nível do funcionamento dos 

serviços. 

Assim se enquadra esta proposta de aquisição de melhores condições de instalações, 

mais e melhor equipamento conveniente propor. Planeámos com o rigor possível o ano 

de trabalho; tentámos, sensatamente, definir o que desejamos ver concretizado. Cientes 

de que o CDT tudo fará para que os seus objectivos sejam cumpridos, esperamos todo 

o apoio indispensável para a sua concretização. A colaboração com outros sectores e 

serviços da Autarquia, através de parcerias a desenvolver, que contribuam para a 

concretização de projectos e actividades específicas a desenvolver pelo CDT, é 

fundamental para a melhoria dos serviços prestados. Veja-se particularmente o caso da 

Divisão de Modernização Administrativa e Tecnológica, no que respeita à divulgação e 

actualização da informação/ documentação a disponibilizar pelo CDT. 

Visão 
Os dados apresentados permitem realizar um balanço relativamente aos objectivos 

traçados para o bom funcionamento do CDT, os quais podem ser encarados como o 

reconhecimento da situação de mudança em que este serviço se encontra e a 

esperança de uma resposta a essa mudança. 

Esses objectivos permitem-nos saber onde queremos chegar e consciencializar-nos do 

longo percurso a percorrer e sensibilizar a Autarquia para a necessidade de um melhor 

acompanhamento das limitações e carências do serviço, que passam pela mudança de 

instalações, criação de um quadro técnico, sensibilização de todos os sectores para o 

encaminhamento de toda a documentação recebida para que a sua gestão, tratamento 

e posterior disponibilização seja possível e acessível a todos, de acordo com as regras 

definidas. 

Com a elaboração do presente relatório pretende-se dar a conhecer a situação actual 

do CDT, relativamente aos objectivos propostos aquando da sua criação por 

deliberação da Câmara, tomada em sua reunião de 27 de Outubro de 2003, e 

posteriormente reforçados pela Senhora Presidente da Câmara, através da Ordem de 

Serviço n.º 2306/2006. 

Apesar de todas as recomendações, a verdade é que efectivamente não se tem 

verificado um encaminhamento total das publicações recebidas, o que inviabiliza a sua 

concentração, tratamento, divulgação e disponibilização de igual modo a todos os 

interessados. 
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Para uma gestão eficiente e valorização do fundo documentação, solicitamos a melhor 

colaboração na sensibilização de todos os Sectores da Autarquia para o 

encaminhamento de toda a documentação existente nos diversos Serviços, para as 

instalações do CDT, bem um exemplar de todas as publicações, directamente feitas 

pela Autarquia ou indirectamente através de apoios prestados.» 

 Posto isto, propõe-se que a Câmara Municipal: 

a) aprove o Projecto de Regulamento do CDT em anexo (ANEXO A) , o qual faz parte 

integrante da presente acta, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea e) do 

n.º 1 do artigo 13.º, da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º, ambos da Lei n.º 159/99, de 

14 de Setembro, e da alínea a) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro; 

b) aprove os seguintes procedimentos, para efeitos do disposto nos artigos 5.º e 9.º do 

referido Regulamento (integração no fundo documental e controlo de 

documentação): 

i. toda a documentação técnica adquirida pelo Município ou por ele 

solicitada a entidades terceiras será obrigatoriamente 

encaminhada para o CDT, que depois a difundirá pelos órgãos e 

serviços municipais interessados; 

ii. os órgãos e serviços municipais ficam obrigados, no prazo de 30 

dias, contados a partir da data do conhecimento da presente 

deliberação, a remeter ao CDT dois exemplares de cada 

documento técnico produzido internamente ou por si adquirido, 

que não estejam ainda integrados no seu fundo documental; 

iii. a lista a que se refere o artigo 9.º, n.º 1 será entregue no mês de 

Fevereiro de cada ano; 

iv. os órgãos e serviços municipais, aquando da elaboração, 

concepção e execução de documentação técnica da sua 

responsabilidade devem colocar a respectiva data de produção, 

independentemente do tipo de suporte da citada documentação; 

c) mandar publicitar o Regulamento e os procedimentos aprovados pelos meios 

habituais;; 

d) solicitar a avaliação da execução das presentes medidas antes do final do ano. 

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

a) aprovar o Projecto de Regulamento do CDT em anexo, o qual faz parte integrante 

da presente acta, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea e) do n.º 1 do 

artigo 13.º, da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º, ambos da Lei n.º 159/99, de 14 de 

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

Setembro; 
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b) aprovar os seguintes procedimentos, para efeitos do disposto nos artigos 5.º e 9.º 

do referido Regulamento: 

i. toda a documentação técnica adquirida pelo Município ou por ele 

solicitada a entidades terceiras será obrigatoriamente 

encaminhada para o CDT, que depois a difundirá pelos órgãos e 

serviços municipais interessados; 

ii. os órgãos e serviços municipais ficam obrigados, no prazo de 30 

dias, contados a partir da data do conhecimento da presente 

deliberação, a remeter ao CDT dois exemplares de cada 

documento técnico produzido internamente ou por si adquirido, 

que não estejam ainda integrados no seu fundo documental; 

iii. a lista a que se refere o artigo 9.º, n.º 1 será entregue no mês de 

Fevereiro de cada ano; 

iv. os órgãos e serviços municipais, aquando da elaboração, 

concepção e execução de documentação técnica da sua 

responsabilidade devem colocar a respectiva data de produção, 

independentemente do tipo de suporte da citada documentação. 

c) mandar publicitar o Regulamento e os procedimentos aprovados pelos meios 

habituais; 

d) solicitar à Divisão Administrativa a apresentação de um relatório de avaliação da 

execução das presentes medidas no prazo de 6 meses, contados a partir da data do 

conhecimento da presente deliberação pelos seus destinatários. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Financeira 
3.2.1. Pagamentos 
DLB N.º 0726/08 | 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 27 de Maio a 9 de Junho de 2008 correspondente às Ordens 

de Pagamento Gerais n.ºs: 3269, 3634, 3635, 3792, 3794, 3952, 3955, 3963, 4439, às 

Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 259, 312, 322, 323, 333, às Ordens de 

Pagamento de Facturas n.ºs: 2424, 2806, 3004, 3049, 3083, 3102, 3103, 3127, 3153, 

3257, 3330, 3358, 3361, 3371, 3403, 3406, 3411 a 3413, 3415 a 3417, 3421, 3451, 

3455, 3458, 3460 a 3462, 3464 a 3468, 3470 a 3474, 3478, 3494, 3510, 3513 a 3516, 

3519 a 3526, 3528, 3529, 3533, 3556, 3574, 3576, 3577, 3612, 3704, 3706 a 3710, 

3722, 3732, 3737, 3759, 3782, 3784, 3826 a 3834, 3836, 3838 a 3841, 3843 a 3864, 

3866, 3868, 3870 a 3878, 3881, 3883 a 3900, 3907, 3908, 3923, 3942 a 3951, 3953, 
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3954, 3956 a 3962, 3964, 3969, 3971, 3972, 3974, 3975, 3977, 3990 a 4007, 4015, 

4057, 4061, 4063, 4067, 4071 a 4074, 4113, 4120, 4122, 4123, 4129, 4131 a 4136, 

4142, 4153, 4188, 4192, 4193, 4216, 4250 a 4283, 4285 a 4293, 4295 a 4308, 4310, 

4311, 4313 a 4316, 4318 a 4321, 4323, 4324, 4326, 4327, 4330 a 4343, 4345, 4346, 

4348, 4349, 4351 a 4354, 4356, 4357, 4360 a 4362, 4364, 4366 a 4369, 4372, 4373, 

4376, 4377, 4379, 4380, 4382, 4384 a 4387, 4389, 4390, 4392, 4395, 4397, 4399 a 

4401, 4403, 4406, 4408, 4412, 4415, 4419, 4421, 4432 a 4434, 4445, 4447, 4450, 4452, 

4454, 4457 a 4459, 4463, 4464, 4466, 4468, 4469, 4474 a 4478, 4480 a 4484, 4488, 

4489, 4491, 4493, 4494, 4497 a 4501, 4507, 4508, 4510, 4511, 4520, 4611 a 4614, 

4617 a 4620, 4625, 4667 no valor total de €1.535.813,23. 

 
3.2.2. VII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. Ratificação  
DLB N.º 0727/08 | Presente a VII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2008 que se consubstancia na 7.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 7.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 6.ª 

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

POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto da 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 Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira, Dra. Lucinda Caleira e Dra. Carla 

Sebastião, eleitos pelo Partido Socialista, ratificar o despacho da Senhora Presidente, 

de 4 de Junho, que autoriza a VII Modificação às Grandes Opções do Plano para o 

presente ano de 2008, com inscrições/reforços no montante de €392.500,00 e 

diminuições/anulações no montante de €343.500,00, e a VII alteração ao Orçamento da 

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

diminuições/anulações no montante de €348.500,00 cada, tal como proposto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.3. VIII Modificação ao Orçamento. 1.ª revisão 
DLB N.º 0728/08 | Presente a VIII Modificação ao Orçamento para o presente ano de 

2008 que se consubstancia na 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita de acordo com as 

normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por maioria, com os votos 

de abstenção dos Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira, Dra. 

Lucinda Caleira e Dra. Carla Sebastião, eleitos pelo Partido Socialista, autorizar a VIII 

Modificação ao Orçamento que se consubstancia na 1.ª Revisão ao Orçamento da 

Receita, com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de 

€2.377.299,11 cada, tal como proposto, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 
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64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro. 

Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, a presente deliberação carece de aprovação por parte da Assembleia 

Municipal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

3.2.4. Repartição de recursos públicos entre o Estado e os Municípios. 
Transferências Financeiras 
DLB N.º 0729/08 | De acordo com o estabelecido pela alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º 

da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais), com vista à repartição 

dos recursos públicos é atribuído aos municípios uma subvenção geral, repartida entre 

receita corrente e de capital, determinada a partir do Fundo de Equilíbrio Financeiro 

(FEF).  

Nos termos do n.º 3 do artigo 25.º da Lei das Finanças Locais, o Município pode 

decidir a repartição dos montantes de FEF entre receitas correntes e de capital, não 

podendo a receita corrente exceder 65% do FEF. Assim, propõe-se que, do montante 

de FEF a atribuir ao Município de Leiria, em sede de Orçamento de Estado para 2009, 

65% do montante seja afecto a receitas correntes e 35% a receitas de capital. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos do n.º 3 do artigo 25.º da 

Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, deliberou por unanimidade aprovar a repartição dos 

montantes de FEF em 65% para receitas correntes e 35% para receitas de capital.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

3.2.5. Doação de 5 bancos de jardim à CASBI – Centro de Convívio e Apoio Social 
Bidoeirense 
DLB N.º 0730/08 | Presente uma proposta de cedência, pela Senhora Vereadora do 

Desenvolvimento Económico, Dr.ª Neusa Magalhães, de bancos de jardim, à CASBI – 

Centro de Convívio e de Apoio Social Bidoeirense, com sede na Rua do Outeiro Alto – 

2415-002 Bidoeira de Cima e NIPC 503853020. 

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

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

ceder à CASBI – Centro de Convívio e Apoio Social Bidoeirense 5 bancos provenientes 

do Jardim Luís de Camões. 

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

deste equipamento no inventário municipal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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3.2.6. Resumos de tesouraria 
DLB N.º 0731/08 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 9 de Junho de 

2008, apresentando um Total de Disponibilidades de €6.725.681,71 sendo de 

Operações Orçamentais €6.145.847,77 e de Operações de Tesouraria €579.833,94, 

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

A Câmara tomou conhecimento. 
 
 

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

 

4.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão de Recursos 
Humanos 
4.1.1. Voto de pesar  
DLB N.º 0732/08 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido 

de ser concedido um voto de profundo pesar, à Funcionária Maria Jesus Ferreira Velez, 

Jardineiro, do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, pelo falecimento de sua 

sogra. 

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

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

 
4.1.2. Processo disciplinar 
DLB N.º 0733/08 | Presente o Processo Disciplinar referido em epígrafe acompanhado 

do ofício da Caixa Geral de Aposentações relativo à situação da Senhora Margarida 

Lourenço da Silva (ENT.2008/11048), no qual se informa que a mesma reúne as 

condições para a aposentação ordinária. 

Na sequência da deliberação tomada na reunião de 14-04-2008, a Câmara 

procedeu à votação por escrutínio secreto, tendo deliberado por unanimidade, e no 

uso da competência que lhe é conferida pelo disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 

18.º do Estatuto Disciplinar, aplicar à funcionária Margarida Lourenço da Silva a pena 

de aposentação compulsiva, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 26.º do Estatuto 

Disciplinar, pela prática da infracção disciplinar descrita na alínea h) do n.º 2 do mesmo 

artigo 26.º, devendo a presente deliberação ser notificada à arguida e à instrutora do 

processo, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 69.º do Estatuto Disciplinar, devendo a 

notificação da arguida ser acompanhada de fotocópia autenticada da presente 

deliberação e do Relatório Final do Processo Disciplinar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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4.1.3. Processo disciplinar 
DLB N.º 0734/08 | Presente o processo mencionado em epígrafe, acompanhado do 

relatório do Instrutor. 

A Câmara, depois de analisar o relatório do Instrutor do Processo Disciplinar 

mandado instaurar por despacho proferido pela Senhora Presidente da Câmara 

Municipal em 26 de Fevereiro de 2008 (nos termos do preceituado no n.º 4 do artigo 

18.º do Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, que aprovou o Estatuto Disciplinar dos 

Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Local), ao abrigo do 

disposto no n.º 3 do artigo 90.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, procedeu à 

votação por escrutínio secreto, tendo deliberado por unanimidade, remeter o 

presente processo disciplinar à Senhora Presidente da Câmara Municipal, para que 

esta repreenda por escrito o funcionário Nuno Miguel de Matos Narciso. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.4. Processo disciplinar 
DLB N.º 0735/08 | Presente o Processo Disciplinar referido em epígrafe acompanhado 

do respectivo Relatório Final elaborado pela Instrutora nos termos do disposto no n.º 1 

do artigo 65.º do Estatuto Disciplinar. 

A Senhora Presidente da Câmara apresentou, nos termos do disposto no n.º 3 

do artigo 65.º do Estatuto Disciplinar, o referido processo à Câmara Municipal para 

tomada de decisão. 

A Senhora Presidente apresentou a proposta no sentido de a Câmara Municipal 

concordar com o Relatório Final. 
Apreciados e discutidos o Processo Disciplinar, o respectivo Relatório Final e a 

proposta apresentada pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, a Câmara 

procedeu à votação por escrutínio secreto, tendo deliberado por unanimidade, e no 

uso da competência que lhe é conferida pelo disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 

18.º do Estatuto Disciplinar, concordar com as conclusões apresentadas pela Instrutora 

do Processo no Relatório Final o qual se dá aqui por reproduzido na íntegra, bem como 

com a proposta de decisão apresentada no ponto VIII) do mesmo Relatório e, em 

conformidade, aplicar aos arguidos João Carlos Mendes Pinto e Ana Paula Ramos 

Alves a pena de repreensão escrita, prevista nos artigos 12.º n.º 1 e artigo 22.º do 

mesmo estatuto, e suspender o registo da mesma, pelo período de um ano, nos termos 

do n.º 3 do artigo 33.º do Estatuto Disciplinar. 

Mais deliberou remeter o presente processo disciplinar à Ex.ma Sr.ª Presidente 

para repreender, por escrito, os funcionários João Carlos Mendes Pinto e Ana Paula 

Ramos Alves, nos termos do preceituado no n.º 4 do art.º 18.º do mencionado estatuto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto cinco 
 Depar tamento  de  Desenvolvimento  Económico,  Espaços  Verdes  e  Ambiente   

 

5.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Promoção do 
Desenvolvimento 
5.1.1. Publicidade. Intenção de remoção 
DLB N.º 0736/08 | No seguimento de vários processos de licenciamento de publicidade, 

foram os locais de afixação visitados pelos Fiscais Municipais, tendo estes constatado 

que a publicidade permanece afixada, sem o licenciamento prévio por este Município. 

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

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

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

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

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

(audiência de interessados), as seguintes entidades: 

Registo Entidade Tipo de Publicidade Localização da 
Publicidade 

Ent.2852/07 Araújo & Silva, Lda Sequência de letras 
E. N. 109, Km 164+900 
lugar de Ponte da Pedra – 
Regueira de Pontes 

Int.11087/03 Firma ECCO Publicidade Rua Camilo Korrodi, Edifício 
Moagem - Leiria 

Ent.29314/00 Manuel Antunes Pereira Um anúncio luminoso Rua Almeida Garrett, 10-12 
- Leiria 

Entfe.4259/08 
Pombal Viva GEE-
Municipais e Prestação de 
Serviços, EM 

Dez cartazes Variante dos Pousos 

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

manifestar a intenção de ordenar a remoção dos suportes publicitários supra 

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

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

licenciados, e alguns não são licenciáveis. O não cumprimento dentro do prazo fixado, 

implicará que seja a Câmara a promover a remoção dos mesmos, sendo os infractores 

responsáveis pelo pagamento de todas as despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4 

e 5 do mesmo artigo. 

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

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

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

de 31 de Janeiro (audiência de interessados), do teor da presente deliberação, excepto 

em relação à Empresa Pombal Viva GEE – Municipais e Prestação de Serviços, EM, 

em que, por ser urgente a tomada de decisão, é dispensada a audiência dos 
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interessados, ao abrigo do artigo 103.º, n.º 1, alínea a), do Código Procedimento 

Administrativo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.2. Remoção de publicidade. Decisão final  
DLB N.º 0737/08 | No seguimento das deliberações tomadas por esta Câmara 

Municipal a manifestar intenção de ordenar a remoção de publicidade afixada sem 

prévio licenciamento, foram os responsáveis notificados do teor dessa deliberação para 

exercerem o direito de audição, nos termos dos artigo 100.º e 101.º do Código 

Procedimento Administrativo. Não o tendo feito ou não tendo sido atendidos os 

argumentos invocados, são de novo, presentes os processos a seguir indicados, 

propondo-se que a Câmara, ao abrigo do disposto no artigo 20.º, n.º 2, alínea a) e n.ºs 

3, 4 e 5 do Regulamento Municipal de Publicidade delibere ordenar a remoção da 

publicidade afixada sem prévio licenciamento, pelos mesmos motivos constantes das 

deliberações anteriores: 

Registo Entidade 
responsável 

Delib. da 
int. de 
remoção 
(data) 

Data de visita 
ao local 

Tipo de 
Publicidade 

Localização da 
Publicidade Observ. 

Ent. 
29960/00 

Maria do Céu 
Oliveira 
Quiaios 
Fernandes 

2008/02/07 
2008/05/27 
(Fiscais 
Municipais) 

Suporte 
publicitário - 
toldo 

R. Adelaide Félix-
Praia do Pedrógão, 
Freg. de Coimbrão 

O Café 
encontra-se 
encerrado 

Ent. 
8987/01 

Bindomatic 
Portugal 
Produtos de 
Escritório, 
Unipe., Lda 

2008/04/14 
2008/05/27 
(Fiscais 
Municipais) 

Duas placas 
direccionais 
bifaces 

Rua de Fátima; 
R. Nova da 
Industria, Loureira, 
freg. Sta Catarina 
da Serra 

Uma placa em 
cada Rua 

Ent. 
3319/08 

Sondalis-
Captações de 
Água, Lda 

2008/03/04 
2008/04/18 
(Fiscais 
Municipais) 

Suporte 
publicitário – 
Painel de 
dupla face 

Junto à A17, ao Km 
013+400 do lado 
esquerdo - 
Ortigosa 

Painel não 
legalizável 
conforme 
parecer da EP  

Ent. 
19310/07 

Comumspace, 
Lda 2008/04/01 

2008/04/24 
(Fiscais 
Municipais) 

Três painéis 
iluminados 

Praça Paulo VI, 
Edifício Garage- 
Leiria 

Exerceu direito 
de audição, 
invocando 
argumentos que 
não alteram a 
intenção de 
remoção 

Ent. 
13472/07 

Comumspace, 
Lda 2008/02/07 

2008/02/01 
(Ofício da EP, 
com registo 
ENT.3318/08) 

Painel 
publicitário 

Quinta do 
Seixal/Leiria 

Exerceu direito 
de audição, 
indicando 9 
locais 
alternativos, o 
que não altera a 
intenção de 
remoção 

ENT. 
9739/05 

Comissão de 
Lojistas do 
Jardins do Lis 
Galerias 

2008/04/01 
2008/03/14 
(Fiscais 
Municipais) 

Dois anúncios 
iluminados 
”quadriface”, 
colocados no 
telhado do 
edifício 

Av. Adelino Amaro 
da Costa, freguesia 
de Marrazes 

A publicidade 
inicial foi 
removida, tendo 
sido afixada 
outra sem 
licenciamento 

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 3 do Regulamento Municipal de 
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Publicidade, pelos mesmos motivos constantes da anterior deliberação da intenção de 

ordenar a remoção, uma vez que se mantêm afixados sem prévio licenciamento. O não 

cumprimento dentro do prazo fixado, implicará que seja a Câmara a promover a 

remoção dos mesmos, sendo os infractores responsáveis pelo pagamento de todas as 

despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4 e 5 do citado artigo 20.º, do mesmo 

Regulamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.3. Publicidade. Anulação de guias de recebimento 
DLB N.º 0738/08 | Tendo sido feitos vários pedidos para licenciamento de publicidade, 

tendo sido emitidos os respectivos documentos de recebimento, os quais não foram 

recebidos, sugere-se a sua anulação conforme mapa infra: 

Proc. 
Ent.  Entidades Guias de 

Recebimento 
Montante 
(€) Motivos de Anulação 

Ent. 
13333/06 

Comumspace, Lda 5185/07 1 009,56 Por ter sido recebida pela guia de 
recebimento nº 7928/07. 

Ent. 
27739/06 

G. T.  Traduções 
Ensino e Serviços 
em Inglês, Lda 

8666/08 475,72 A publicidade foi retirada 

Ent. 
25912/06 

Marino Machado 
Clemente 

29167/06 170,76 A publicidade foi retirada 

Ent. 
12627/07 

Vitória da 
Conceição Neto 

27180/07 348,90 A publicidade foi retirada 

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

documentos de recebimento mencionados no mapa supra, conforme motivos 

invocados. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.4. Publicidade. Alteração da intenção de remoção (ENT. 19031/04) 
DLB N.º 0739/08 | O presente processo refere-se ao pedido de licenciamento de 

publicidade para a qual foi emitido o alvará de licenciamento n.º 12/06, com validade até 

2007/01/17 e do qual consta a condição «4-Redimensionamento da placa de acordo 

com as alternativas constantes do parecer emitido pela Divisão do Desenvolvimento 

Económico e Social», bem como acta do condomínio a autorizar a afixação da placa. 

Não tendo sido dado cumprimento a estas condições, foi o processo presente a 

reunião de Câmara de 2008/02/07 onde foi deliberado manifestar intenção de ordenar a 

remoção da publicidade. 

Em direito de audição, conforme carta com registo Ent. 2008/5521, vem a 

requerente apresentar a acta do condomínio e informar que procedeu à reformulação da 

placa, enviando fotos. 
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Assim, propõe-se que a Câmara altere a sua intenção de ordenar a remoção e 

delibere no sentido de o processo de licenciamento seguir os seus termos de acordo 

com o R.M.P. (Regulamento Municipal de Publicidade). 

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

intenção de ordenar a remoção, conforme havia deliberado em 2008/02/07, uma vez 

que a requerente apresentou os elementos solicitados e redimensionou a placa, 

devendo o processo de licenciamento seguir os termos previstos no Regulamento 

Municipal de Publicidade. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.5. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Anulação de guia de recebimento 
e certidão de dívida (ENT. 9319/08) 
DLB N.º 0740/08 | Presente o requerimento de MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO 

SOUSA, a comunicar que não pretende ocupar o lugar de terrado n.º 99, do Mercado de 
Venda por Grosso do Falcão. No entanto durante os meses de Janeiro e Fevereiro do 

corrente ano, foram emitidas as guias de recebimento n.º 1995/08 e 4657/08, no 

montante total de €168,84. 

O Encarregado do Mercado de Falcão informa que a requerente já não ocupa o 

lugar desde 2008/01/10, pelo que se propõe a anulação das guias de recebimento n.º 

1995/08 e 4657/08, bem como as respectivas certidões de dívida em execução fiscal, 

por o lugar não ter sido ocupado. 

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

guias de recebimento n.º 1995/08 e 4657/08, no montante total de €168,84, bem como 

as respectivas certidões de dívida em execução fiscal, pelo motivo exposto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.6. Anulação de guia de recebimento e certidão de dívida de António Morgado 
Pereira Bonifácio (INT. 6525/08) 
DLB N.º 0741/08 | Presente informação do Encarregado do Mercado do Levante de 

Leiria a informar que o feirante ANTÓNIO MORGADO PEREIRA BONIFÁCIO, que 

ocupava o lugar de terrado n.º 72, com o n.º mecanográfico 800133, faleceu no dia 

2008/01/18, e os seus familiares directos não pretenderem continuar a ocupar aquele 

lugar, pelo que ficou por pagar a guia de recebimento n.º 1892/08, no montante de 

€37,80, referente ao mês de Janeiro de 2008, tendo sido emitida a respectiva certidão 

de dívida. 

Assim, propõe-se anulação da guia de recebimento n.º 1892/08, no montante 

€37,80 bem como a certidão de divida respectiva, por o feirante ter falecido em 

2008/01/18. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade anular a 

guia de recebimento n.º 1892/08, no montante de €37,80, pelo motivo exposto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.7. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT.5480/08) 
DLB N.º 0742/08 | Presente o requerimento de NELSON JERÔME LAVOS SARAIVA, 

residente na Rua Duarte Cabral, n.º 46, Moinhos de Carvide, Carvide, a solicitar licença 

especial de ruído, para a realização de música ao vivo, nos dias 30 e 31 de Maio de 

2008, inserido no Festival Jovem «Pig`s on Spetayde», a ter lugar em Moinhos de 

Carvide, Rua do Porto da Cepa, freguesia de Carvide, no horário compreendido entre 

as 21 horas e as 4 horas, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara 

de 2008/03/14, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2008/03/14 da Senhora Presidente a deferir o pedido para os dias 30 e 31 

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

 

5.1.8. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT.11057/08) 
DLB N.º 0743/08 | Presente o requerimento de ADEGA BOYS, ASSOCIAÇÃO 

CULTURAL E RECREATIVA, sita na Rua Casal Novo, n.º 125, Parceiros, a solicitar 

licença especial de ruído, para a realização de música ao vivo entre os dias 30 de Maio 

e 1 de Junho de 2008, no âmbito da XI Concentração Motard, a ter lugar no Parque 

Desportivo dos Parceiros, freguesia de Parceiros, no horário compreendido entre as 16 

horas e as 3 horas, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 

2008/05/15, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2008/05/15 da Senhora Presidente a deferir o pedido entre os dias 30 de 

Maio e 1 de Junho de 2008, mediante emissão da licença especial de ruído para o 

efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.9. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT.12001/08) 
DLB N.º 0744/08 | Presente o requerimento da ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, 

DESPORTIVA OUTEIROS DA GÂNDARA, com sede na Rua da Liberdade, s/n, 

Marrazes, Leiria, a solicitar licença especial de ruído, para a realização no dia 31 de 

Maio de 2008, da apresentação da I.ª Prova de Resistência BTT Nocturno (Prova 

Desportiva), a ter lugar no Largo do Papa (Zona da Meta da Prova), Leiria, no horário 

compreendido entre as 20 horas e as 2 horas, do qual consta o despacho da Senhora 

Presidente da Câmara de 2008/05/30, a deferir o pedido.  
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade ratificar o 

despacho de 2008/05/30 da Senhora Presidente a deferir o pedido para o dia 31 de 

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

 

5.1.10. Alargamento do horário de funcionamento. Ratificação de despacho (ENT. 
12352/08) 
DLB N.º 0745/08 | Presente o requerimento de INSTITUNA, TUNA DO INSTITUTO 

POLITÉCNICO DE LEIRIA, a solicitar o prolongamento do horário de funcionamento da 

discoteca Beat Club, do bar sito no Largo Cândido dos Reis, e do Fish Night Club, sito 

na Rua Machado dos Santos, nesta cidade, para a realização do VI FITUMIS – Festival 

Internacional de Tunas Mistas, nas noites de 30 e 31 de Maio de 2008, até às 6 horas, 

do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2008/05/28, a deferir 

o pedido. 

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

despacho de 2008/05/28 da Senhora Presidente a deferir, a título excepcional, o pedido 

de alargamento de horário de funcionamento nas noites de 30 e 31 de Maio de 2008, 

nos termos do n.º 1, do artigo 6.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 

Funcionamento em vigor neste Município.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.11. Alargamento do horário de funcionamento. Ratificação de despacho 
(ENTFE. 3891/08) 
DLB N.º 0746/08 | Presente o pedido de RUI PEDRO AMADO BARTOLOMEU DE 

MACEDO E SILVA, na qualidade de representante vários proprietários de bares sitos 

nesta cidade, a solicitar o prolongamento do horário de funcionamento dos 

estabelecimentos de bares e discotecas sitos nesta cidade, para as noites de 21 a 25 

de Maio do corrente ano, em mais uma hora, inseridos na comemoração dos festejos do 

dia da cidade, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 

2008/05/21, a deferir o pedido. 

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

despacho de 2008/05/21 da Senhora Presidente a deferir, a título excepcional, o pedido 

de alargamento de horário de funcionamento para as noites de 21 a 25 de Maio do 

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

de Funcionamento em vigor neste Município.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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5.2 Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão de Ambiente e 
Serviços Urbanos 
5.2.1. Protocolos de colaboração a celebrar entre a sociedade «SOGILUB – 
Sociedade de Gestão de Óleos Lubrificantes Usados, Lda.» e o Município de 
Leiria 
DLB N.º 0747/08 | Presentes as minutas dos Protocolos de Colaboração a celebrar 

entre a sociedade «SOGILUB – Sociedade de Gestão de Óleos Lubrificantes Usados, 

Lda.» e o Município de Leiria (ANEXOS D), que fazem parte integrante da presente acta. 

Considerando o actual regime geral da gestão de resíduos estabelecido pelo 

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, que responsabiliza o produtor pela gestão 

adequada dos resíduos por si produzidos;  

Considerando que o Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de Julho, que estabelece o 

regime jurídico a que fica sujeita a gestão de óleos novos e óleos usados, assume como 

objectivo prioritário a prevenção da produção, em quantidade e nocividade, destes 

resíduos, seguida da regeneração e de outras formas de reciclagem e de valorização; 

Considerando que a recolha de óleos minerais usados se traduz numa mais 

valia para o ambiente, devendo os mesmos ser recolhidos por um operador 

devidamente licenciado para o efeito; 

Considerando a criação da sociedade «SOGILUB – Sociedade de Gestão de 

Óleos Lubrificantes Usados, Lda.» enquanto entidade gestora destes resíduos, cuja 

licença lhe foi concedida pelo Despacho Conjunto n.º 662/2005, de 6 de Setembro; 

Considerando a importância da conveniência do Município de Leiria, em aderir 

ao sistema integrado em causa, ao qual foram conferidos objectivos de recolha. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea l) do n.º 

1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, deliberou por unanimidade 

concordar com o teor das referidas minutas de Protocolos a celebrar com a sociedade 

«SOGILUB – Sociedade de Gestão de Óleos Lubrificantes Usados, Lda». 

Mais deliberou conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara para outorgar 

os referidos protocolos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.2.2. Remoção de resíduos depositados na parcela de terreno sita na Rua da 
Quinta Nova, Lugar de Mouratos, freguesia de Parceiros, concelho de Leiria. 
DLB N.º 0748/08 | Presente a informação interna n.º 12713/07, da Divisão de Ambiente 

e Serviços Urbanos, de 16 de Outubro de 2007, relativamente à deposição indevida de 

resíduos ferrosos, resíduos não ferrosos, veículos em fim de vida, entre outros, numa 

parcela de terreno sita na Rua Quinta Nova, Lugar de Mouratos, freguesia de Parceiros, 

concelho de Leiria, propriedade de Artur Pedro, com o Número de Identificação Fiscal 
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146 049 586, residente em Rua da Escola, n.º 12 – Pocariça, freguesia de Maceira, 

concelho de Leiria; 

Considerando que o regime jurídico da gestão de resíduos, estabelecido pelo 

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, prevê, respectivamente, no número 1 e no 

número 3 do seu artigo 5.º que «a gestão do resíduo constitui parte integrante do seu 

ciclo de vida, sendo da responsabilidade do respectivo produto», e que, «em caso de 

impossibilidade de determinação do produtor do resíduo, a responsabilidade pela 

respectiva gestão recai sobre o seu detentor»; 

Considerando que, nos termos do artigo 66.º, conjugado com o artigo 69.º, 

ambos do Decreto-Lei n.º 178/2006 e ainda com a alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada, o Município, enquanto entidade 

fiscalizadora do cumprimento das disposições do mencionado Decreto-Lei poderá 

ordenar ao infractor/detentor a remoção de resíduos a destino final adequado, bem 

como a reposição da situação anterior, num determinado prazo, devendo para o efeito 

ser o mesmo notificado; 

Considerando que, caso infractor/detentor não proceda voluntariamente à 

reposição/reconstituição da situação, conforme se encontrava anteriormente, no prazo 

que lhe for concedido, o Município actuará directamente por conta daquele, sendo as 

despesas cobradas coercivamente através do processo previsto para as execuções 

fiscais, conforme dispõe o número 2 do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 

Setembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e concordando com o teor da informação 

interna n.º 12713/07, prestada pela Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, ao abrigo 

do disposto no n.º 1 e no n.º 2 do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 

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

Setembro, alterada, deliberou por unanimidade manifestar a sua intenção em ordenar 

ao infractor Senhor Artur Pedro, com o número de identificação fiscal 146 049 586, 

residente na Rua da Escola, n.º 12 – Pocariça, freguesia de Maceira, concelho de 

Leiria, a remoção, a destino final adequado, de todos os resíduos que se encontram 

depositados indevidamente na parcela de terreno, do qual é proprietário, sita na Rua 

Quinta Nova, Lugar de Mouratos, freguesia de Parceiros, concelho de Leiria, bem como, 

a reposição da situação anterior à deposição dos resíduos, no prazo máximo de 30 dias 

úteis, contados a partir da notificação do teor da presente deliberação. 

Mais deliberou que, caso o infractor anteriormente identificado não proceda 

voluntariamente à remoção dos resíduos e à reposição da situação anterior, no prazo 

que lhe foi fixado, poderá a Câmara Municipal de Leiria actuar directamente por conta 

do infractor, sendo as despesas cobradas coercivamente através do processo previsto 

para as execuções fiscais, conforme determina o número 2 do artigo 69.º do Decreto-

Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro.  
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Por último, deliberou notificar o infractor ao abrigo do disposto nos artigos 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, para, no prazo de dez dias 

úteis, contados a partir da referida notificação, dizer o que se oferecer sobre o assunto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
 Divisão de Acção Educat iva Municipal  

 
6.1. Análise do assunto relacionado com a Divisão da Acção Educativa Municipal 
6.1.1. Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 2008/2009. Circuitos 
Regulares e Circuitos Especiais 
DLB N.º 0749/08 | Considerando a alínea b) do ponto 1.1 A, do despacho da Senhora 

Presidente da Câmara, de 4 de Novembro de 2005, é presente o Plano de Transportes 

Escolares para o ano lectivo 2008/2009, cujo quadro síntese se apresenta, bem como 

os procedimentos relativos aos Circuitos Especiais: 
I – PREVISÃO TRANSPORTES ESCOLARES 2008 / 2009 

TRANSPORTES REGULARES 

ESCOLA N.º ALUNOS 

EB 2,3  de Marrazes 13 

EB 2,3 José Saraiva 347 

Colégio Dr.Luís P. da Costa 668 

Escola Secundária Afonso Lopes Vieira 251 

EB 2,3 D. Dinis 63 

Agrupamento de Escolas da Vieira 171 

Agrupamento de Maceira 522 

Agrupamento de Santa Catarina da Serra 231 

Agrupamento Rainha Santa Isabel - Carreira  368 

Agrupamento de Escolas da Guia 39 

Instituto Educativo do Juncal 10 

Escola Secundária Pinhal do Rei 10 

Escola Secundária da Batalha 12 

Escola Prof. de Artes e Ofícios Tradicionais da Batalha 24 

Agrupamento Dr. Correia Mateus 130 

Centro Estudos Fátima - CEF 75 

Colégio São Miguel 107 

Inetese 66  

Escola Profissional Ourém 125 
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Escola Formação Rural 15 

Escola Tecnológica e Artística Pombal - ETAP 39 

Escola Profissional Artística Marinha Grande - EPAMG 44 

Colégio João de Barros 167  

Colégio Dinis de Melo 409 

Esc. Prof. de Agric. e Desenv. Rural Cister - Alcobaça 2 

Escola Secundária Calazans Duarte  16 

Escola Secundária Domingos Sequeira 336 

Escola Secundária Rodrigues Lobo 258 

Escola Profissional de Leiria 101 

Agrupamento de Caranguejeira 348 

Agrupamento de Colmeias 404 

Colégio Liceal de Albergaria dos Doze 8 

Escola Secundária de Pombal 1 

Colégio Senhor dos Milagres 277 

TOTAL 5657 

 

CIRCUITOS ESPECIAIS  

(alunos com necessidades educativas especiais) 

AGRUPAMENTO/ESCOLA RESIDÊNCIA N.º ALUNOS 

Agrupamento de Marrazes Chãs 1  

Agrupamento de Marrazes Gândara dos Olivais 1  

Agrupamento José Saraiva Codiceira 1 

Agrupamento José Saraiva Codiceira  1 

Agrupamento José Saraiva Cortes  1 

Colégio Dr. Luís P. Costa Bajouca 1 

Esc. Sec. Afonso L. Vieira Barreiros 1 

Esc. Sec. Afonso L. Vieira Sta. Catarina da Serra 1 

Esc. Sec. Afonso L. Vieira Mata da Bidoeira  1 

Esc. Sec. Afonso L. Vieira Moinhos de Carvide 1 

Agrupamento D. Dinis Alqueidão-Boavista 1 

Agrup. Escolas da Vieira Carvide 1  

Agrupamento de Maceira Maceirinha  1 

Agrup. Rainha Sta. Isabel Bajouca 1 

Agrup. Rainha Sta. Isabel Carreira 4 

Agrup. Rainha Sta. Isabel Coimbrão  4 

Agrup. Rainha Sta. Isabel Carvide 3 
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Agrup. Rainha Sta. Isabel Chã da Laranjeira 1 

Agrup. Rainha Sta. Isabel Graveto 1 

Agrup. Rainha Sta. Isabel Lameira 2 

Agrup. Rainha Sta. Isabel Lavegadas 1 

Agrup. Rainha Sta. Isabel Moita da Roda 2 

Agrup. Rainha Sta. Isabel Monte Real 1 

Agrup. Rainha Sta. Isabel Sismaria 1 

Agrup. Rainha Sta. Isabel Souto da Carpalhosa 1 

Agrup. Rainha Sta. Isabel Vale da Bajouca 2 

Agrup. Rainha Sta. Isabel Vale da Pedra 1 

 38 

 

CIRCUITOS ESPECIAIS  
(Em resultado do REORDENAMENTO ESCOLAR) 

AGRUPAMENTO ESCOLA SUSPENSA ESCOLA ACOLHIMENTO 

N.º 

ALUNOS 

EB1 Marinha do Engenho  6 

EB1 Fonte Cova EB1 Sismaria 13 

EB1 Bouça de Lá EB1 Vale da Bajouca 18 

 

 

Agrup. Rainha Sta. Isabel 

EB1 Casal Novo EB1 Lavegadas 15 

 EB1 Apariços EB1 Souto de Cima 10 

Agrup. Caranguejeira EB1 Souto de Baixo EB1 Souto de Cima 10 

 EB1 Feijão EB1 Raposeira 11 

 EB1 Santa Margarida EB1 Memória 14 

Agrup. de Colmeias EB1 Barreiro EB1 Colmeias 5 

Agrup. Maceira EB1 Vale Salgueiro EB1 Maceirinha 5 

Agrup. José Saraiva EB1 Alcogulhe  EB1 Vale do Horto 12 

Agrup. José Saraiva EB1 Famalicão EB1 Reixida 11 

Agrup. Esc. Jardins Serra  EB1 Casal da Fartaria EB1,2,3 Sta. Catarina Serra 10 

Agrup. Esc. Jardins Serra EB1 Sobral EB1,2,3 Sta. Catarina Serra 16 

Agrup. Caranguejeira EB1 Vale Sobreiro EB1 Caranguejeira 20 

Agrup. Caranguejeira EB1 Vale da Rosa EB1 Caldelas 13 

Agrup. Marrazes EB1 Janardo EB1 Pinheiros 19 

Agrup. Rainha Sta. Isabel Freguesia Ortigosa EB1 Ortigosa 46 

Agrup. Caranguejeira Freguesia Sta. Eufémia EB1 Sta. Eufémia 12 

Agrup. José Saraiva EB1 Barreira EB1 Marvila 7 

Agrup. José Saraiva EB1 Codiceira EB1 Azoia 7 
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Agrup. Rainha Sta. Isabel EB1 Lameiro EB1 Moinhos Carvide 7 

Agrup. Rainha Sta. Isabel EB1 Picoto EB1 Souto Carpalhosa 2 

TOTAL 289 

 II – CIRCUITOS ESPECIAIS 2008/2009 - PROCEDIMENTOS 
Considerando: 

1- o Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 2008/2009 que contempla os 

dados de previsão fornecidos pelos estabelecimentos de ensino, de acordo com a 

legislação em vigor e deliberações desta Câmara Municipal; 

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

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

de Municípios Portugueses e pelas deliberações desta Câmara Municipal de 24 de 

Abril e 2 de Agosto de 2001, exigindo-se que «os alunos respeitem as regras 

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

abrangidos pelos transportes escolares os alunos que se matriculem contrariando 

essas mesmas normas»; 

3- a necessidade de desencadear mecanismos relativamente aos circuitos especiais; 

4- que tradicionalmente, após o período de matrículas surge a necessidade de novos 

circuitos; 

Apresentam-se, à semelhança dos anos anteriores, alguns procedimentos no 

sentido de agilizar o processo, optimizar recursos e diminuir os tempos de espera dos 

alunos, contribuindo decisivamente para a melhoria dos circuitos: 

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

comunicarão à Câmara Municipal de Leiria os alunos com necessidade de transporte 

em «circuito especial» que ainda não constam dos mapas (até 7 de Julho); 

B - O processo dos circuitos especiais (concurso público) será presente a reunião de 

câmara; 

C - No processo de constituição de turmas/elaboração de horários, os estabelecimentos 

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

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade concordar com a 

proposta. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.2. Análise do assunto relacionado com a Divisão da Acção Social e Família 
6.2.1. Proposta de aquisição de imóvel 
DLB N.º 0750/08 | Através da ENT.07/29690, da Direcção Geral do Tesouro e Finanças 

foi dado conhecimento à Câmara Municipal da intenção de aquele organismo colocar 

em hasta pública, em 2007/12/19, um imóvel para fins habitacionais – fracção autónoma 

«G», T3, com área de 106 m², sita em Rua de Berlim, Lote 2, 1.º Dt.º, freguesia de 

Marrazes, com o valor de €59.000,00 (cinquenta e nove mil euros). Posteriormente 
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àquela data, foi também dado conhecimento informal de que o imóvel não tinha sido 

licitado, continuando, na presente data, na posse daquele organismo. 

Recentemente, e pela ENT. 08/12895 do Tribunal do Trabalho de Leiria, foi 

ainda dado conhecimento à Câmara Municipal, da intenção de alienação dos bens 

móveis e equipamentos existentes na habitação acima identificada, com a avaliação 

total de €600,00 (seiscentos euros), cuja identificação e valores nominais, se encontram 

anexados aquela entrada. 

Tendo em consideração as necessidades habitacionais do concelho, e 

concretamente da freguesia de Marrazes, através do Ficheiro de Procura de Habitação 

Social, adaptadas à tipologia da habitação devoluta em causa – T3 -  propõe a Divisão 

de Acção Social e Família que o Município de Leiria apresente proposta de aquisição da 

referida fracção, junto da Direcção Geral do Tesouro e Finanças, para fins de habitação 

social, e proposta de aquisição dos bens móveis e equipamento existentes na 

habitação, junto do Instituto de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas da Justiça E.P., 

face às dificuldades económicas da generalidade das famílias inscritas no Ficheiro de 

Procura de Habitação Social. 

Fundamenta-se esta proposta, na existência de cinco famílias residentes na 

freguesia de Marrazes, em situação de grave carência habitacional, em consequência 

dos seus baixos rendimentos, e que se enquadram na tipologia em apreço. 

Propõe ainda a Divisão de Acção Social e Família que ambos os processos de 

aquisição sejam desenvolvidos pelo Sector de Património da Divisão Financeira e de 

Prospectiva, Orçamento e Financiamento. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em conta o interesse municipal 

de natureza social, na promoção da melhoria da qualidade de vida das famílias 

residentes no concelho, nomeadamente daquelas que se encontram em situação de 

grave carência habitacional, e ao abrigo das disposições conjugadas das alíneas d) e f) 

do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi 

dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade apresentar 

proposta de intenção de aquisição do imóvel para fins habitacionais designado de 

«fracção autónoma G, T3, com área de 106 m², sita em Rua de Berlim, Lote 2, 1.º Dto., 

freguesia de Marrazes, junto da Direcção Geral do Tesouro e Finanças, e proposta de 

intenção de aquisição dos bens móveis e equipamentos existentes nesse imóvel, junto 

do Instituto de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas da Justiça EP. 

Mais deliberou que ambos os processos sejam desenvolvidos pelo Sector de 

Património da Divisão Financeira e de Prospectiva, Orçamento e Financiamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto sete 

 Departamento de Cultura,  Desporto e Juventude 

 
7.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Área da Cultura 
7.1.1. Documento Fundador do Agromuseu Municipal Dona Julinha / Ortigosa – 
Leiria 
DLB N.º 0751/08 | Considerando que, de acordo com o artigo 5.º da Lei n.º 47/2004, de 

19 de Agosto, que aprova a Lei Quadro dos Museus Portugueses, «é livre a criação de 

museus por quaisquer entidades públicas ou privadas nos termos estabelecidos pela 

presente lei.» 

Considerando que, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.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, compete aos órgãos municipais o 

planeamento, a gestão e a realização de investimentos públicos nos centros de cultura, 

centros de ciência, bibliotecas, teatros e museus municipais. 

Considerando que, com a doação dos bens imóveis e móveis da «Casa Agrícola 

Pereira Alves de Matos Carreira», sita no lugar e freguesia da Ortigosa, do concelho de 

Leiria, efectuada ao Município de Leiria, por D. Maria Leonilde Pereira Alves Carreira, 

em 2002, a Câmara Municipal de Leiria se encontra a proceder à recuperação e 

adaptação dos edifícios e anexos objecto daquela doação, com a finalidade de aí 

instalar um museu agrícola. 

Considerando que o artigo 85.º da citada Lei n.º 47/2004, determina que «a 

iniciativa da criação e fusão de museus deve ser efectuada através de documento em 

que a entidade proponente manifesta formalmente a intenção de criar ou fundir o 

museu, define o respectivo estatuto jurídico e compromete-se a executar o programa 

museológico, bem como a disponibilizar os recursos humanos e financeiros que 

assegurarão a respectiva sustentabilidade». 

Assim, torna-se indispensável a formalização de um documento fundador do 

Agromuseu Municipal Dona Julinha/Ortigosa–Leiria, o qual ultrapassa a manifestação 

de intenção de criar e manter uma nova instituição. Ao contemplar os aspectos 

essenciais da sua missão, objectivos e âmbito da actuação, o documento fundador do 

Agromuseu Municipal Dona Julinha/Ortigosa–Leiria assume-se, igualmente, como base 

orientadora, quer do processo de criação quer do desenvolvimento das actividades do 

museu nas suas diversas vertentes, como a investigação, a divulgação, a pedagogia e a 

animação, o que a seguir se transcreve.  

CMLeiria/Acta n.º 12, de 2008.06.11 
Im-DA-15-09_A00 
 



871 (55) 
 

 
«Documento Fundador do Agromuseu Municipal Dona Julinha 

Ortigosa- Leiria 
Preâmbulo 

O presente documento define as bases da programação museológica do Agromuseu 

Municipal Dona Julinha, adiante designado apenas por Agromuseu, perspectivando o 

que deverá caracterizar esta nova instituição, ao abrigo da Lei-Quadro dos Museus 

Portugueses e das directrizes traçadas pela autarquia no âmbito da política cultural 

municipal. 

1.  Historial  
A «Casa Agrícola Pereira Alves de Matos Carreira» foi construída na segunda metade 

do século XIX por ocasião do casamento de José Joaquim Pereira e Clemência Alves 

de Matos, avós maternos da sua última proprietária D. Maria Leonilde Pereira Alves 

Carreira, mais conhecida por “D. Julinha”. O avô pertencia à família Pereira oriunda da 

Ruivaqueira, de grande prestígio na região; eram três irmãos: Deolinda Pereira, 

Joaquim José Pereira e José Joaquim Pereira Alves de Matos. Joaquim José Pereira 

vivia na Lagoa, na “Casa da Lagoa”, e era mordomo de cinco Juntas. Ele e o irmão José 

Joaquim Pereira, encontravam-se muito ligados à igreja, sendo os mordomos das festas 

de Santo Amaro. Exerciam também actividade de “barbeiros”, não no sentido de 

cortadores de barba e cabelo, mas no sentido de “médicos” e “dentistas” que atendiam 

a população mais humilde. Por conseguinte, eram conhecidos por todos como “os 

senhores de Santo Amaro” e “os senhores Barbeiros”. Atendiam as pessoas na “Casa 

do Adro” ou “Casa das Barbas” – o  “posto médico” da altura, e foi também a primeira 

escola – hoje já desaparecida, e que se situava no adro da Igreja Paroquial, na 

confluência da EN 109 e a Rua Domingos Monteiro.  

Clemência Alves de Matos pertencia à família Alves de Matos dos Conqueiros, 

freguesia do Souto da Carpalhosa, uma das mais antigas e distintas famílias do 

concelho de Leiria. Eram oito irmãos, entre os quais, o Arcebispo de Mitilene, D. José 

Alves de Matos e D. Maria da Conceição Alves de Matos, que residiram juntos no Casal 

da Cruz da Areia, mais tarde constituindo-se benfeitores ao doar os seus bens 

patrimoniais à Congregação da Irmãs Franciscanas Hospitaleiras, que fundaram o 

Colégio Conciliar de Maria Imaculada a partir do dito Casal da Cruz da Areia. Outro dos 

irmãos Alves de Matos foi casado com D. Maria Júlia Alçada, da família proprietária da 

Quinta do Alçada, do Dr. José Maria Tavares Alçada que foi Presidente da Câmara 

Municipal de Leiria, os quais residiam no Largo do Terreiro – actual Largo Cândido dos 

Reis – na  Casa dos Alçada,  actual “Albergaria”.  

O pai de D. Maria Leonilde, Domingos Fernandes Carreira, era farmacêutico e 

pertencia à ilustre família dos Carreira, da Guia, Concelho de Pombal. Conheceu D. 

Maria Júlia Pereira Alves de Matos quando se fixou na Ortigosa para abrir uma 

farmácia, numa das casas de José Joaquim Pereira, pai de D. Maria Júlia. Casaram e 
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ficaram a residir na Ortigosa, numa casa com loja (farmácia) – razão porque lhe 

chamavam a “Casa da Loja”, quase defronte da Igreja Paroquial. D. Maria Júlia, que era 

afilhada de D. Maria Júlia Alçada, deu à luz Maria Leonilde, mas morreria pouco depois, 

com tifo, quando a filha tinha apenas 10 meses. A pedido da avó materna, Domingos 

Fernandes Carreira mudou-se para a Casa Agrícola, para viverem com os avós. A sua 

irmã, D. Maria da Luz Carreira, que na altura já se encontrava viúva e a viver em casa 

do irmão, foi igualmente viver com sua filha Arlete Neves Carreira para a Casa Agrícola, 

de modo a cuidar de sua sobrinha e afilhada Maria Leonilde, que após a morte da mãe 

ficou a ser conhecida como “D. Julinha”, em homenagem a D. Maria Júlia, a qual era 

tratada carinhosamente como “D. Julinha”. José Joaquim Pereira e Clemência Alves de 

Matos viriam igualmente a falecer, ficando Domingos Fernandes Carrreira a administrar 

a «Casa Agrícola Pereira Alves de Matos Carreira» e os bens que passaram a 

pertencer a D. Julinha, por herança de seus avós e de sua mãe.  

A «Casa Agrícola Pereira Alves de Matos Carreira», desde os finais do século XIX, foi 

uma das maiores casas agrícolas da região, possuindo inúmeras propriedades e muito 

gado: bois e vacas, cavalo, ovelhas, porcos, leitões, aves de capoeira e aves exóticas. 

Tinha vários trabalhadores ao seu serviço – cerca de 20 “servos” – muitos deles 

residindo na Casa Agrícola. Era o centro da aldeia: ali funcionava a farmácia e o posto 

de informações, ali se guardavam as chaves do cemitério, se fabricavam os andores 

para as festas em honra do padroeiro, Santo Amaro. Ali acorria muita gente, desde 

amigos, parentes, trabalhadores rurais e restante povo que vinha pedir auxílio, 

conselhos e comida, razão pela qual também era conhecida como “A Casa da Sopa”. 

Situada nas proximidades das históricas “Terras ou Reguengos de Ulmar” (os 

férteis Campos do Lis), nela se desenvolvia uma intensa actividade agrícola na área da 

vitivinicultura, cultura de cereais e do azeite, bem como actividade florestal e fruticultura. 

Era servida por grandes extensões de pinhais e outras manchas florestais donde 

provinham as madeiras, os matos e as lenhas. A rezina constituía uma enorme fonte de 

rendimento, assim como as pinhas de pinheiros mansos donde se retiravam os pinhões 

após as grandes britadas. Para além das zonas florestais, era complementada por 

inúmeras propriedades agrícolas freguesias de Amor, Monte Real, Souto da Carpalhosa 

e Ortigosa, especialmente nos lugares dos Conqueiros, Moita da Roda, Charneca do 

Nicho, Souto, Picoto, Várzeas, Casal, Ameixoeira, Ortigosa (evidentemente, aqui com 

maiores extensões), Lagoa, Ruivaqueira, Mato d’Eira, Riba d’Aves, Lameira, entre 

outros. Explorava-se ainda uma saibreira, uma gesseira e uma pedreira, e o sal para as 

salgadeiras e para venda ao alqueire era oriundo das salinas de Lavos (Figueira da 

Foz). 

Com a doação, em Junho de 2002, de parte dos bens constituintes da «Casa 

Agrícola Pereira Alves de Matos Carreira», por Maria Leonilde Pereira Alves Carreira, 

ao Município de Leiria, a Câmara Municipal de Leiria tem vindo a proceder, apoiada 
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pelo Programa de Iniciativa Comunitária LEADER+, através da ADAE – Associação de 

Desenvolvimento da Alta Estremadura, à recuperação e adaptação dos edifícios agro-

pecuários e áreas anexas, com vista à sua preservação e constituição de um circuito 

museológico interpretativo e interactivo.   

2. Estatuto jurídico e enquadramento orgânico 
O Agromuseu é uma instituição de natureza permanente com fins não lucrativos, sem 

personalidade jurídica própria, hierarquicamente dependente da Divisão de Museus e 

Património do Departamento de Cultura, Desporto e Juventude do tutelada pelo 

Município de Leiria – Câmara Municipal. É criada para o interesse colectivo, 

estabelecendo um acesso regular ao público, reunindo bens culturais e a informação 

associada, conservando-os, documentando-os, investigando-os, interpretando-os e 

difundindo-os, preconizando objectivos científicos, culturais, educativos e lúdicos, e 

tendo como propósito contribuir para a democratização da cultura, a promoção de uma 

cidadania consciente e activa, e o desenvolvimento harmonioso da comunidade local, 

regional e nacional.  

3. Localização e Denominação 
O Agromuseu situa-se no lugar e freguesia de Ortigosa, concelho de Leiria, a 11 Kms a 

N-O da cidade de Leiria. Tem acesso pela Estrada Nacional n.º 109 que liga Leiria à 

Figueira da Foz e Aveiro, e pela A8 com ligação à A17. Recebe o nome de Agromuseu 

Municipal Dona Julinha/Ortigosa–Leiria numa referência explícita à sua vocação 

temática, à sua benemérita e finalmente à sua localização geográfica. 

4.  Missão e Objectivos 
O Agromuseu tem por vocação a investigação, conservação, divulgação e valorização 

dos testemunhos materiais e imateriais da cultura rural da antiga «Casa Agrícola 

Pereira Alves de Matos Carreira», desempenhando a missão de: 

a) preservar a memória e identidade locais e contribuir para um desenvolvimento 

local integrado e sustentado; 

b) preservar as marcas de uma intensa actividade agrícola na região dos férteis 

campos do Rio Lis, que perdurou durante várias gerações; 

c) representar o quotidiano de uma grande casa agrícola com origem no século 

XIX representativa da região de Leiria e ligada à produção vitivinícola, cerealífera e do 

azeite; 

d) investigar, recolher, preservar e divulgar a cultura rural tradicional; 

e) sensibilizar o público, em particular os mais jovens, para a importância do 

espaço rural, das espécies vegetais e animais, mostrando as vantagens da agricultura 

tradicional. 

Possui objectivos a nível social, cultural e educativo, tais como: 

a) apresentar projectos que dinamizem e implementem acções de salvaguarda da 

identidade e memória colectiva;  
CMLeiria/Acta n.º 12, de 2008.06.11 
Im-DA-15-09_A00 
 



874 (58) 
 

 
b) integrar o museu e o seu programa museológico em projectos culturais e 

ambientais, numa perspectiva de desenvolvimento integrado, que viabilizem o 

património enquanto recurso;  

c) propor acordos e protocolos de cooperação com outras instituições e entidades, 

públicas ou privadas, que prossigam fins similares; 

d) incentivar a participação e co-responsabilização da sociedade civil na 

valorização do património histórico-cultural e ambiental;  

e) promover o inventário, estudo, classificação e recuperação do património do 

concelho, sistematizando informaticamente a informação recolhida e prestando apoio 

científico e técnico;  

f) assegurar a organização de exposições temáticas, temporárias ou permanentes 

e outras actividades, com vista a uma maior aprendizagem, entretenimento e fruição do 

público;  

g) sensibilizar e estimular o estudo científico e técnico de objectos e outros 

elementos patrimoniais da história e etnografia local e regional; 

h) dinamizar a comunicação e promover a divulgação, para públicos diferenciados, 

do espólio do museu e temáticas associadas. 

5.  Identificação e caracterização dos bens culturais 
O Agromuseu integra os edifícios agrícolas e anexos e o espólio de carácter etnológico 

da antiga «Casa Agrícola Pereira Alves de Matos Carreira». Deste modo, o acervo 

móvel actual é essencialmente constituído por alfaias agrícolas (arados, grades, sachos 

e enxadas, forquilhas, foices, manguais, arrilhadas, entre outros), transportes 

tradicionais e instrumentos correlacionados (carros de bois, cangas, arreios, barco de 

rio, cestos, cântaros entre outros), e utensílios e equipamentos relacionados com o 

funcionamento quotidiano da referida casa agrícola, com especial destaque para os 

utensílios usados na área da vitivinicultura (tesouras de podar, foição, tina, funil dos 

balseiros, barris e tunéis, entre outros) e da tecnologia do azeite (talhas em barro e 

chapa de aço, seiras, medidoras de azeite, entre outros). Perspectiva-se ainda a 

incorporação a título de depósito ou doação de outros objectos significativos para a 

preservação da cultura rural do concelho de Leiria.  

6. Estratégias funcionais 
A preservação patrimonial e musealização da antiga «Casa Agrícola Pereira 

Alves de Matos Carreira» irá permitir recuperar e transmitir os valores e tradições de 

uma grande casa agrícola oitocentista da região leiriense, colocando em evidência os 

seus espaços e os objectos associados, modos de produção, usos e costumes locais 

em torno da exploração agro-pecuária e silvícola, com especial relevo para a cultura do 

azeite, do vinho e dos cereais. Irá, ainda, permitir recolher, investigar, difundir e 

promover a cultura tradicional e popular local e regional, principalmente no âmbito da 

etnografia oral, a qual se encontra seriamente ameaçada por falta de registos e estudos 
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sistematizados. Lembramos a recomendação da UNESCO na Conferência Geral - 25.ª 

Reunião, realizada em Paris a 15 de Novembro de 1989: 

«(...) Ainda que a cultura tradicional e popular viva, dado o seu carácter 

evolutivo, nem sempre permite uma protecção directa; a cultura que foi objecto de 

fixação deveria ser protegida com eficácia. Para isso conviria que os Estados-membros: 

⎯ (...) criassem museus ou secções de cultura tradicional e popular nos museus 

existentes onde esta possa ser exposta; 

⎯ privilegiassem as formas de apresentar as culturas tradicionais e populares que 

realçam os testemunhos vivos ou passados dessas culturas (localizações 

históricas, modos de vida, saberes materiais ou imateriais); 

 (...) Deve-se sensibilizar a população para a importância da cultura tradicional e popular 

como elemento da identidade cultural. Para que se tome consciência do valor da cultura 

tradicional e popular e da necessidade de conservá-la, é essencial proceder a uma 

ampla difusão dos elementos que constituem esse património cultural (...)».  

Neste sentido, para além da musealização dos espaços e objectos, pretende-se 

estabelecer um programa de investigação etnológica e etnográfica que vise o 

estabelecimento de parcerias com Centros de Estudos Etnológicos de alguns 

Estabelecimentos de Ensino Superior Nacionais, para apoio técnico à realização de 

trabalhos de campo de recolha etnográfica, sistematização da informação e edição de 

pequenas publicações periódicas para divulgação do trabalho de investigação e recolha 

etnográfica efectuado no concelho de Leiria, com especial destaque para a zona Norte 

onde se insere o Agromuseu. De igual modo, é importante estabelecer um programa 

educativo que incentive ao bom comportamento e aos bons hábitos culturais e 

ambientais, ao mesmo tempo que se vai preservando e promovendo a importante 

riqueza patrimonial e cultural da região.  

Mais do que um repositório de alfaias agrícolas e objectos do quotidiano rural, o 

Agromuseu pretende ser um espaço dinâmico, em diálogo permanente com a 

população local e com o seu público, assumindo como função expor, explicar, ensinar, 

fazer e deixar fazer. Ao desempenhar um papel activo na comunidade, de interesse 

cultural e de utilidade para a educação patrimonial, contribuirá para o conhecimento e  

promoção da identidade e da cultura Leiriense. Integrará ainda itinerários que 

destaquem a história e o património cultural e ambiental do município e da região. 

Assim, os visitantes, para além de poderem apreciar o Agromuseu serão incentivados a 

percorrer a região, mediante roteiros e programas culturais e ambientais que lhes 

forneçam uma visão mais concreta e abrangente da realidade local e regional. Desta 

forma o Agromuseu cumprirá uma das funções principais dos museus, a de dinamizar a 

vida cultural e social da comunidade em que está inserido e a de promover o 

conhecimento sobre essa comunidade, nas suas mais variadas facetas.  
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O conjunto de visitas guiadas ao espaços agro-pecuários, a participação nas 

Hortas e em actividades complementares, tais como oficinas temáticas sobre usos e 

costumes, gastronomia e artesanato local e regional, jogos tradicionais, e outras 

oficinas de ocupação de tempos livres de expressão plástica, teatros de fantoches, 

sessões de contadores de histórias tradicionais, irá constituir um importante interface 

com a comunidade local, regional e nacional, com especial destaque para a 

comunidade educativa.  

Actividades  

O Serviço Educativo e de Programação Cultural do Agromuseu visa o fornecimento de 

informações complementares para um melhor entendimento e interpretação dos 

espaços museológicos, e a realização de actividades com o objectivo de entreter e 

envolver os visitantes de forma activa nas dinâmicas do Agromuseu. Para além de 

oficinas experimentais, com vista a potenciar o conhecimento das colecções expostas e 

do circuito museológico pretende-se aproveitar e rentabilizar todos os espaços interiores 

e exteriores para actividades estimulantes e diversificadas. Outro dos objectivos do 

Serviço Educativo e de Programação Cultural é o estabelecimento e consolidação de 

parcerias com entidades públicas e privadas que partilhem interesses comuns no 

âmbito da educação. Sobretudo no que respeita à comunidade escolar, procurar-se-á 

estabelecer programas de cooperação que motivem e sensibilizem os jovens para as 

temáticas do ambiente e do património, em particular o património do mundo rural 

tradicional. Também a comunidade sénior receberá uma especial atenção.  

Por outro lado, procurar-se-á estabelecer parcerias com o associativismo 

cultural, nomeadamente com os ranchos folclóricos do concelho, Associação Folclórica 

da Região de Leiria - Alta Estremadura, artesãos da região, confrarias gastronómicas e 

outras entidades ligadas à gastronomia tradicional, associações de defesa do 

Património e Ambiente como o CEPAE – Centro do Património da Estremadura, entre 

outras, para a realização de actividades relacionadas com as temáticas do Agromuseu, 

sobretudo no domínio da etnografia local e regional, tais como as práticas agrícolas e 

silvícolas e usos e costumes associados, as tradições orais, as manifestações 

religiosas, os ofícios tradicionais da tanoaria, cestaria, tecelagem, olaria, e outros.  

Deste modo, oferece aos visitantes actividades regulares como visitas guiadas a 

um circuito museológico que procura antes de tudo recriar os ambientes que ilustram as 

memórias e vivências de trabalho e lazer nesta grande Casa Agrícola, elas próprias 

retalhos da vida da comunidade rural da região leiriense de outrora. Estas visitas serão 

apoiadas pela projecção no celeiro de um documentário em formato DVD sobre a 

história da casa, e de um show sonográfico e cénico com cenas da vida rural na 

abegoaria maior. Em complementaridade com as colecções expostas ao longo do 

circuito museológico da Casa Agrícola, pretende-se realizar exposições temporárias 

destacando determinadas peças móveis e versando temáticas específicas da Casa 
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Agrícola e de outras actividades relacionadas (como a loja e a farmácia), bem como 

temáticas agro-pecuárias, de silvicultura, da história e da etnografia local e regional. A 

tradicional horta da casa com as plantas aromáticas e outras espécies será recuperada, 

transmitindo-se conhecimentos essenciais à identificação e cultivo das aromáticas em 

pequenos espaços e a sua utilização na cozinha tradicional. Sobretudo dirigidas ao 

público escolar, as Hortas são espaços próprios para os alunos, em pequenos grupos, 

poderem aprender e experimentar a preparar a terra, semear, plantar, mondar, sachar, 

regar, acompanhando todo o processo de crescimento e maturação dos produtos 

hortícolas. Os animais (patos, galinhas, coelhos e outros) merecerão igualmente a 

atenção dos visitantes, que poderão observar e aprender os seus hábitos e dietas, para 

além de poderem participar nas tarefas dos tratadores.  

Pontualmente os visitantes terão a possibilidade de um conhecimento directo e 

experimentação através da reconstituição de algumas práticas agrícolas de variadas 

culturas hortícolas e actividades florestais, de acordo com o calendário agrícola e os 

usos e costumes tradicionais a ele associado que outrora se praticavam nesta grande 

casa agrícola: sementeira, monda, colheita, ceifa, debulha, malha, descamisada, 

plantação, enxertia e poda, vindima, pisa, prova do vinho, apanha e escolha da azeitona 

e do feijão, apanha de frutos como maçãs, pêssegos, ameixas, nozes, figos, romãs, 

laranjas, secagem de uvas figos e pevides de abóbora, curtir tremoços para as 

merendas e colher o mel das colmeias na devida época. Rituais e festividades cíclicas 

serão relembrados, como as danças e cantares, contos e lendas, rezas e mezinhas, os 

arranjos dos andores paras as grandes romarias de Santo Amaro e Santo António, o 

Entrudo, as “Almas Santas” na Quaresma, a celebração da Páscoa e o folar, as Maias e 

as ofertas do mês de Maria, o Dia da Espiga, a festa do final das colheitas, a apanha de 

feixes e mato, alecrim e rosmaninho para as fogueiras dos Santos Populares, a 

celebração de Todos os Santos com o tradicional bolinho e o São Martinho, com 

castanhas e vinho. 

A transformação artesanal dos alimentos será colocada em evidência, sendo 

interesse do Agromuseu promover os produtos regionais tais como o vinho, a 

característica broa de milho, os doces, as compotas caseiras, entre outros.   

As oficinas anuais  e sazonais (OTL’s nas pausas lectivas) proporcionarão em 

especial aos mais novos diversas actividades lúdicas e pedagógicas, como amassar e 

cozer a broa no forno de lenha, fazer bolinhos tradicionais, aprender a fazer aventais, 

sacas e rodilhas de trapos, construir espantalhos e brinquedos tradicionais, ouvir contos 

e lendas tradicionais animados com fantoches e dedoches, divertir-se com cantigas e 

jogos infantis de outros tempos. 

7.  Identificação dos públicos 
O Agromuseu estará aberto a todo o público em geral, dando particular destaque 

nas suas actividades lúdicas e pedagógicas ao público infanto-juvenil, sobretudo da 
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comunidade escolar, e sénior. Os programas dirigidos às famílias serão objecto de 

grande atenção por parte do Serviço Educativo e de Programação Cultural, de forma a 

cativar a sua visita e fruição do Agromuseu. O público portador de deficiência merecerá 

igualmente, dentro das condicionantes espaciais e de recursos do Agromuseu, uma 

atenção especial, sendo fundamental o estabelecimento de parcerias com associações 

e outras entidades ligadas às diversas áreas de deficiência, para o desenvolvimento de 

actividades e de condições de acessibilidade que respondam às necessidades deste 

público específico. 

8. Instalações e afectação a áreas funcionais 
Não sendo um museu convencional, antes a recriação de uma antiga Casa 

Agrícola, não contará com áreas funcionais convencionais para as exposições e outras 

actividades e para os serviços técnicos. Todo o Agromuseu funcionará como uma 

grande área funcional. As dependências da casa de habitação - a qual, de acordo com 

a Escritura de Doação celebrada em 11 de Junho de 2002, permanecerá reservada 

para a doadora com usufruto vitalício - tais como o celeiro, adega, ladrilho, casa do 

forno, casa das salgadeiras, cavalariça, abegoarias, palheiro, alpendrada e casa da 

eira, constituirão áreas de exposição permanente, e serão aproveitados para serviços 

de apoio ao funcionamento e manutenção do Agromuseu. As áreas anexas, como a 

eira, barraco, pátio do lagar, pátio dos animais, hortas, parque de merendas do 

carvalho, serão palco de exposições temporárias e de actividades de animação e 

oficinas criativas. A casa da eira funcionará ainda como sala de apoio aos Serviços 

Educativos e de Programação Cultural, ao Serviço de Investigação e ao Serviço de 

Inventário. O telheiro da porta de baixo (entrada principal do museu) albergará a 

recepção ao público e a loja do museu, a qual comercializará uma linha de produtos 

exclusivos e, no âmbito de um protocolo a estabelecer com a NOVADAE – Prestação 

de Serviços e Comercialização de Produtos Agro-alimentares Unipessoal Lda, nos 

termos do apoio do Programa de Iniciativa Comunitária LEADER +, constituirá um 

pequeno entreposto de venda de produtos da “Loja do Mundo Rural”, com especial 

destaque para os produtos artesanais do concelho de Leiria e concelhos vizinhos da 

área de intervenção LEADER+ /ADAE – Associação de Desenvolvimento da Alta 

Estremadura, como sendo vinhos, compotas, vinagretes, chás, latoaria, trapologia, 

cestaria, olaria, brinquedos tradicionais, devidamente certificados. O celeiro conterá um 

espaço para visionamento de audiovisuais, nomeadamente de um breve documentário 

em formato DVD, contendo um excerto de uma entrevista conduzida pelo Doutor 

António Nabais a D. Maria Leonilde Pereira Alves Carreira (“D. Julinha”) acerca da Casa 

Agrícola; na abegoaria maior será projectado um espectáculo multimédia sobre cenas 

agrícolas. Um antigo barracão de arrumos situado a NO. da casa da habitação, junto 

das hortas, foi transformado e adaptado a instalações sanitárias destinadas ao público, 

incluindo pessoas portadoras de deficiência. Pequenas divisões como o compartimento 
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inferior da casa da eira serão usados para arrumos de materiais de limpeza, 

contentores (caixas), equipamentos da horta, enquanto o compartimento superior 

(sótão) da casa das salgadeiras guardará objectos da casa de habitação; o espaço livre 

do compartimento da casa da caldeira, situado no extremo NE. das instalações 

sanitárias, será aproveitado para arrumo de ferramentas e equipamentos das hortas e 

produtos para conservação preventiva das peças móveis. 

9. Conservação e Segurança 
O Agromuseu deverá definir os princípios e prioridades da conservação dos 

bens culturais à sua guarda, no documento designado “Normas e Procedimentos de 

Conservação Preventiva” e implementar medidas de climatização e monitorização dos 

valores dos teores de luz, humidade relativa, temperatura nos espaços da Exposição 

Permanente, através da instalação de aparelhos de monitorização digital, como 

termohidrógrafos, bem como desumificadores, com vista a controlar, dentro dos 

possíveis em virtude das características específicas das suas  instalações, as condições 

ambientais em que as peças expostas se encontram. Sempre que seja necessário 

recorrer a intervenções de conservação e restauro dos bens culturais incorporados ou 

depositados no museu, estas deverão ser executadas por técnicos de qualificação 

reconhecida legalmente, apresentando no final da intervenção um relatório onde 

constem as metodologias aplicadas e os procedimentos utilizados para 

acompanhamento futuro do bem cultural conservado ou restaurado. 

É dever do Agromuseu implementar as condições de segurança que garantam a 

protecção e integridade não apenas dos bens culturais incorporados, como das suas 

instalações, pessoal e visitantes, por meio de meios mecânicos, físicos e electrónicos 

que promovam a prevenção, a detecção e o alarme, e a protecção. Nesse sentido, o 

Agromuseu dispõe de um Plano de Segurança elaborado segundo a legislação em vigor 

e aprovado pelo Município de Leiria - Câmara Municipal e pelo Serviço Nacional de 

Protecção Civil, o qual é revisto periodicamente, tal como estipulado pela Lei Quadro 

dos Museus Portugueses. Trata-se de um documento confidencial, pelo que dele 

apenas terão conhecimento a Direcção e os funcionários do Agromuseu. 

10.  Recursos financeiros 
De forma a assegurar a respectiva sustentabilidade e o cumprimento das suas funções 

museológicas o Agromuseu dispõe de um orçamento inscrito nas Grandes Opções do 

Plano do Município de Leiria - Câmara Municipal, o qual determinará o montante do 

orçamento que deve ser afectado ao museu, mediante a apresentação de um plano de 

actividades e orçamento previsional devidamente fundamentados. 

11. Pessoal  
A orgânica do Agromuseu integrará os seguintes serviços: 

a) Direcção 

b) Recepção/Loja e Serviço Administrativo 
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c) Serviço Educativo e de Programação Cultural 

d) Serviço de Investigação 

e) Serviço de Inventário 

f) Serviço de Conservação e Restauro 

g) Hortas e Animais 

h) Serviço de Limpeza 

i) Serviço de Manutenção Técnica 

A Direcção do Agromuseu é assegurada pela Chefia da Divisão da Cultura e Gestão de 

Espaços Culturais/Divisão de Museus e Património. A equipa afecta ao museu é 

composta por um Técnico Superior de História, um Auxiliar Administrativo, um Operário 

Qualificado Jardineiro, um Auxiliar de Serviços Gerais. O Serviço de Manutenção 

Técnica será assegurado pelo Departamento de Obras Municipais e pelo Departamento 

de Equipamentos e Oficinas do Município de Leiria. Acresce o recurso pontual e 

programado a Estágios Profissionais e Curriculares no âmbito de Licenciaturas e 

Cursos Técnico-Profissionais de Estabelecimentos de Ensino, com particular relevo 

para os Estabelecimentos de Ensino da Região como é o caso do Instituto Politécnico 

de Leiria (Curso de Turismo e Património, Curso de Animação Cultural), a Escola 

Profissional de Artes e Ofícios Tradicionais da Batalha (Curso Património Cultural – 

Gestão e Divulgação) e os cursos profissionais das Escolas do concelho, no âmbito do 

Serviço Educativo e de Programação Cultural; para a área específica do Serviço de 

Investigação e do Serviço de Conservação e Restauro, privilegiar-se-á o recurso a 

Estágios no âmbito da Licenciatura de Antropologia da Universidade de Coimbra, do 

ISCTE e da Universidade Nova de Lisboa, bem como da Licenciatura de Conservação e 

Restauro do Instituto Politécnico de Tomar, considerando-se, de igual modo o recurso a 

serviços externos de um Técnico Profissional de Conservação e Restauro. 

À Direcção competirá coordenar, orientar e supervisionar as actividades 

desenvolvidas no Agromuseu, assegurando o bom funcionamento dos seus serviços e o 

cumprimento das suas funções museológicas; propor e coordenar a execução do Plano 

e do Relatório anual de actividades; aplicar a Política de Incorporações, o Plano de 

Conservação Preventiva e o Plano de Segurança do museu; emitir pareceres sobre 

novas incorporações ou abate de bens culturais do museu; coordenar a programação 

museológica ou de requalificação do museu; promover, organizar e editar catálogos, 

folhetos e outro material para divulgação do museu; aprovar a realização de visitas 

orientadas e outras actividades regulares do museu; pronunciar-se sobre pedidos de 

cedência temporária, bem assim como de fotografia ou filmagem de objectos do acervo 

do museu; propor os valores de seguro para os objectos do acervo do museu; fazer 

cumprir as condições de cedência de bens culturais no exterior. 

Ao Técnico Superior de História competirá desenvolver funções de investigação, 

concepção e aplicação de métodos e processos científicos-técnicos na área da História 
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e do Património Local e Regional; elaborar estudos, conceber e desenvolver projectos; 

participar em reuniões, comissões e grupos de trabalho, emitir pareceres; propor, 

programar e executar as actividades do Serviço Educativo e de Programação Cultural, 

nomeadamente visitas guiadas, exposições temporárias e itinerantes, elaboração de 

publicações e material de divulgação, acções de sensibilização e animação cultural; 

propor, programar e executar as actividades do Serviço de Inventário, nomeadamente o 

levantamento, estudo e classificação dos bens culturais, levantamento fotográfico digital 

dos bens culturais para integração na ficha informática, registo geral do inventário em 

suporte informático (Programa de Gestão de Colecções Museológicas MATRIZ) e livros 

de tombo, marcação das peças, actualização do inventário e da Base de Dados; 

desenvolver projectos singulares ou de parceria ao nível da intervenção na comunidade, 

de acordo com o planeamento estratégico integrado da autarquia. 

Ao Auxiliar Administrativo competirá receber os visitantes do museu, proceder à 

venda dos ingressos e dos artigos da loja do museu, depositar o dinheiro da venda dos 

bilhetes e da loja, atender o telefone e prestar informações verbais ou telefónicas, 

transmitir mensagens, assegurar o contacto entre os serviços, efectuar a recepção e a 

entrega do expediente e de encomendas, transportar máquinas, artigos de escritório e 

documentação diversa entre os serviços, assegurar a vigilância das instalações e 

acompanhar os visitantes aos locais pretendidos, providenciar pelas condições de 

conservação da recepção e verificar as condições de segurança antes de proceder ao 

seu encerramento. 

Ao Jardineiro competirá desenvolver tarefas de manutenção das hortas, jardim 

das aromáticas e outros espaços verdes do Agromuseu, e de tratamento dos animais, 

nomeadamente: executar trabalhos de sementeira, plantação, rega, monda e colheita 

de produtos hortícolas; efectuar tratamentos fitossanitários e de preparação dos 

terrenos, com recurso a fertilizantes naturais resultantes do processo de compostagem; 

zelar pela alfaias agrícolas; alimentar os animais e zelar pela limpeza e manutenção dos 

seus respectivos cómodos; prestar apoio ao Serviço Educativo nas acções pedagógicas 

e lúdicas relacionadas com as hortas e os animais do Agromuseu.  

Ao Auxiliar de Serviços Gerais competirá assegurar as condições de asseio, 

limpeza e conservação do museu, colaborar eventualmente em trabalhos auxiliares de 

montagem, desmontagem e conservação de equipamentos, auxiliar a execução de 

cargas e descargas, realizar tarefas de arrumação e distribuição, executar outras 

tarefas simples, não especificadas, de carácter manual e exigindo principalmente 

esforço físico e conhecimentos práticos». 

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

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

do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, deliberou por maioria, 
com os votos de abstenção dos Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dr. António 
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Ferreira, Dra. Lucinda Caleira e Dra. Carla Sebastião, eleitos pelo Partido Socialista 

aprovar a constituição formal do Agromuseu Municipal Dona Julinha/Ortigosa–Leiria, 

bem como o Documento Fundador apresentado. 

Mais deliberou reanalisar os termos da escritura de doação dos bens imóveis e 

móveis da «Casa Agrícola Pereira Alves de Matos Carreira». 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

*** 

Os Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira, Dra. 

Lucinda Caleira e Dra. Carla Sebastião, eleitos pelo Partido Socialista, apresentaram 

uma justificação de voto cujo seu teor se transcreve: 

«A Câmara Municipal de Leiria ao assinar a escritura pública de doação com 

reserva de usufruto de agora denominado Agromuseu assumiu com a proprietária e 

todos os Leirienses um compromisso indeclinável. 

Entre um conjunto vasto de requisitos que a Câmara Municipal de Leiria se 

obrigava a cumprir destaca-se o desenvolvimento do plano museológico no prazo de 

um ano e a sua execução no prazo máximo de três anos a contar da data da escritura 

(feita em 2002). O que não aconteceu até ao momento. 

Face ao exposto – incumprimento do disposto no ponto 2. da Doação com 

Reserva de usufruto – e porque o interesse público não pode ser posto em causa, os 

vereadores do Partido Socialista  propõem /recomendam que seja redigida uma 

declaração do Município, e assinada pela  doadora, onde conste que esta prescinde de 

executar o disposto no referido ponto 2 e que aceita os novos prazos a que várias 

contingências obrigaram . 

Dado não estar no momento acauteladas todas as condições, os Vereadores do 

Partido Socialista abstêm-se na votação da Carta Fundadora do Agromuseu.» 

 
7.1.2. Apresentação do Relatório de Contas do Teatro José Lúcio da Silva 
referente ao ano de 2007 
DLB N.º 0752/08 | Pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente o Relatório de 

Contas do Teatro José Lúcio da Silva referente ao ano de 2007, que faz parte integrante 

da presente acta (ANEXO E). 

A Câmara tomou conhecimento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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7.1.3. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco. Maio de 2008 
DLB N.º 0753/08 | Pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a nota de 

despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no 

Teatro Miguel Franco, durante o mês de Maio de 2008, que totalizam o valor de 

€3.696,91. 

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

2088/08, de 4 de Junho. 

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

para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €3.696,91, referente às despesas 

efectuadas no Teatro Miguel Franco, suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, 

durante o mês de Maio de 2008, que totalizam o valor de €3.696,91. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude  
7.2.1. Isenção da taxa de utilização do Pavilhão Desportivo Municipal Correia 
Mateus. Associação Juvenil de Capoeira Ginga Camará 
DLB N.º 0754/08 | Presente a ENT. N.º 4253/08, de 19 de Fevereiro, da Associação 

Juvenil de Capoeira Ginga Camará, na qual esta solicita ao Município de Leiria, apoio 

para a realização do 1.º Festival Internacional Ginga Camará, que inclui o Baptizado e 

Troca de Graduações, nos dias 11, 12 e 13 de Julho de 2008, designadamente a 

cedência de um Pavilhão Desportivo para a organização dos Workshops com os 

mestres convidados, no dia 12 de Julho de 2008, das 10h 00min às 12h 00min e das 

14h 00min às 17h 00min. 

Considerando que a Divisão do Desporto, articulou com o requerente o processo 

de cedência do espaço de acordo com o solicitado, e tendo em conta a importância da 

organização desta iniciativa na implementação de hábitos regulares de prática 

desportiva e ocupação salutar dos tempos livres dos jovens, propõe a Senhora 

Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, a isenção da taxa de utilização do 

Pavilhão Desportivo Municipal Correia Mateus. 

De acordo com o Regulamento de Cedência e Utilização do Pavilhão Desportivo 

Municipal Correia Mateus [ponto 1. alínea b) e c)], a respectiva isenção da utilização do 

espaço desportivo supracitado, corresponde a um valor de €44,30 (quarenta e quatro 

euros e trinta cêntimos).  

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

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade apoiar a Associação Juvenil de Capoeira 

Ginga Camará, com a isenção da taxa de utilização do Pavilhão Desportivo Municipal 
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Correia Mateus, no dia 12 de Julho de 2008, das 10h 00min às 12h 00min e das 14h 

00min às 17h 00min. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.2.2. P.A.A.J. – Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. Apoio Pontual II: 
7.2.2.1. ECO – Associação Cultural (ENT. 9584/08) 
DLB N.º 0755/08 | Pela ECO – Associação Cultural foi presente o documento, com a 

Ent.9584/08, oficializando a candidatura ao apoio pontual II, do Programa de Apoio ao 

Associativismo Juvenil. 

Para o efeito, propõe a Senhora Presidente que se apoie a actividade «Vírus – 

1.ª Mostra de Banda Desenhada, Ilustração e Cinema de Animação», através da 

atribuição de um subsídio, no valor de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), para fazer 

face a despesas relacionadas com a actividade. 

Propõe ainda a Senhora Presidente que a liquidação do apoio esteja 

condicionada à apresentação dos seguintes documentos: orçamento da associação 

para 2008 e cópia das actas onde foram aprovados os relatórios de actividades e de 

contas de 2007. 

Esta despesa está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, CAE 

12/040701 (2008-A-212 – PAAJ 2008 - Actividades) e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 2091/08, de 4 de Junho. 

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

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º 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 ECO – Associação Cultural um subsídio, no valor de €1.500,00 

(mil e quinhentos euros), para a actividade «Vírus – 1.ª Mostra de Banda Desenhada, 

Ilustração e Cinema de Animação», designadamente para fazer face a despesas 

relacionadas com a actividade. 

Mais deliberou que a liquidação do apoio fique condicionada à apresentação 

dos documentos acima mencionados. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.2.2.2. Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 1112 do Souto da Carpalhosa 
(ENT.9919/08) 
DLB N.º 0756/08 | Pelo Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 1112 de Souto da 

Carpalhosa foi presente o documento, com a Ent.9919/08, oficializando a candidatura 

ao apoio pontual II, do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 

Para o efeito, propõe a Senhora Presidente que se apoie a iniciativa «Restauro 

do Barco da Rotunda do Pescador na Praia do Pedrógão», através da atribuição de um 
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subsídio, no valor de €1.250,00 (mil duzentos e cinquenta euros), designadamente para 

fazer face a despesas com a reparação do fundo do barco e de pintura. 

Propõe ainda a Senhora Presidente que a liquidação do apoio esteja 

condicionada à apresentação dos seguintes documentos: cópia do acto oficial da Flor 

do Lis (constituição do Agrupamento), declaração comprovativa do número de 

associados (cópia dos censos), declaração/acta que indique os membros que 

representam o Agrupamento para efeitos financeiros e respectiva identificação, plano de 

actividades 2006/2007, plano de actividades 2007/2008, orçamento do Agrupamento 

para 2008, relatório de actividades de 2007 e cópia da acta onde foi aprovado e 

relatório de contas de 2007 e cópia da acta onde foi aprovado. 

Esta despesa está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, CAE 

12/080701 (2008-I-150 – PAAJ 2008 - Investimento) e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 2090/08, de 4 de Junho. 

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

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º 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 Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 1112 de Souto da 

Carpalhosa um subsídio, no valor de €1.250,00 (mil duzentos e cinquenta euros), para a 

iniciativa «Restauro do Barco da Rotunda do Pescador da Praia do Pedrógão», 

designadamente para fazer face a despesas com a reparação do fundo do barco e da 

pintura. 

Mais deliberou que a liquidação do apoio fique condicionada à apresentação 

dos documentos acima mencionados. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.2.2.3. Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 1077 de Monte Real 
(ENT.10233/08) 
DLB N.º 0757/08 | Pelo Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 1077 de Monte Real 

foi presente o documento, com a Ent.10233/08, oficializando a candidatura ao apoio 

pontual II, do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 

Para o efeito, propõe a Senhora Presidente que se apoie a iniciativa 

«Melhoramentos da Sede», através da atribuição de um subsídio, no valor de €1.000,00 

(mil euros), designadamente para fazer face a despesas com a aquisição de materiais 

para montagem de divisórias amovíveis para construção de arrecadação. 

Propõe ainda a Senhora Presidente que a liquidação do apoio esteja 

condicionada à apresentação dos seguintes documentos: relatório de actividades de 

2007, relatório de contas de 2007 e declaração que ateste que a acta de 2006/08/25 é 

válida para o triénio 2007-2009. 
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Esta despesa está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, CAE 

12/080701 (2008-I-150 – PAAJ 2008 - Investimento) e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 2090/08, de 4 de Junho. 

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

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º 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 Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 1077 de Monte Real 

um subsídio, no valor de €1.000,00 (mil euros), para a iniciativa «Melhoramentos da 

Sede», designadamente para fazer face a despesas com a aquisição de materiais para 

montagem de divisórias amovíveis para construção de arrecadação. 

Mais deliberou que a liquidação do apoio fique condicionada à apresentação 

dos documentos acima mencionados. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2.2.4. Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 1226 da Bajouca (ENT.10235/08) 
DLB N.º 0758/08 | Pelo Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 1226 de Bajouca foi 

presente o documento, com a Ent.10235/08, oficializando a candidatura ao apoio 

pontual II, do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 

Para o efeito, propõe a Senhora Presidente que se apoie a actividade 

«Formação de Socorrismo», através da atribuição de um subsídio, no valor de €925,00 

(novecentos e vinte e cinco euros), designadamente para fazer face a despesas com a 

formação de seis elementos. 

Propõe ainda a Senhora Presidente que a liquidação do apoio esteja 

condicionada à apresentação do seguinte documento: orçamento do Agrupamento para 

2008. 

Esta despesa está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, CAE 

12/040701 (2008-A-212 – PAAJ 2008 - Actividades) e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 2091/08, de 4 de Junho. 

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

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º 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 Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 1226 de Bajouca um 

subsídio, no valor de €925,00 (novecentos e vinte e cinco euros), para a actividade 

«Formação de Socorrismo», designadamente para fazer face a despesas com a 

formação de seis elementos. 

Mais deliberou que a liquidação do apoio fique condicionada à apresentação do 

documento acima mencionado. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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7.2.2.5. A.M.J.A.L. - Associação Musical da Juventude Académica de Leiria 
(ENT.11634/08) 
DLB N.º 0759/08 | Pela A.M.J.A.L. – Associação Musical da Juventude Académica de 

Leiria foi presente o documento, com a Ent.11634/08, oficializando a candidatura ao 

apoio pontual II, do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 

Para o efeito, propõe a Senhora Presidente que se apoie a actividade «Missão 

Sem Limites», através da atribuição de um subsídio, no valor de €2.000,00 (dois mil 

euros), designadamente para fazer face a despesas inerentes à «Formação Musical». 

Esta despesa está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, CAE 

12/040701 (2008-A-212 – PAAJ 2008 - Actividades) e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 2091/08, de 4 de Junho. 

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

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º 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 A.M.J.A.L. – Associação Musical da Juventude Académica de 

Leiria um subsídio, no valor de €2.000,00 (dois mil euros), para a actividade «Missão 

sem Limites», designadamente para fazer face a despesas inerentes à Formação 

Musical. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.2.3. V Rock’s Pot da Juventude. Pedido de apoio (ENT.12450/2008) 
DLB N.º 0760/08 | Pela Senhora Presidente foi presente o documento do Grupo Alegre 

e Unido (Ent.12450/08), relativo ao pedido de apoio para a realização do «V Rock´s Pot 

da Juventude», a ter lugar na freguesia da Bajouca, nos dias 27 e 28 de Junho do 

corrente, que contará com a participação de quadro bandas por dia. 

Considerando que o “V Rock´s Pot da Juventude” pretende para além de divulgar e 

projectar novos talentos musicais contribuir para uma causa social, designadamente, 

doando parte das receitas ao Núcleo Regional de Leiria da Associação Portuguesa de 

Paralisia Cerebral, propõe a Senhora Presidente a atribuição de um apoio financeiro no 

valor de €850,00 (oitocentos e cinquenta euros) ao Grupo Alegre e Unido, para fazer 

face a parte da despesa com a luz e som do evento. 

Propõe, ainda, a Senhora Presidente que a liquidação do apoio esteja 

condicionada à apresentação dos seguintes documentos: acta da constituição da 

associação, os estatutos e suas alterações publicados em Diário da República, os 

planos e orçamentos, os relatórios e contas anuais devidamente aprovados, a indicação 

dos membros que representam a associação para efeitos financeiros e respectiva 

identificação. 
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O apoio a atribuir no âmbito do “V Rock´s Pot da Juventude” está em 

conformidade com as Opções do Plano para 2008, CAE 12/040701 (2008/ A/ 218 – 

Outros Apoios) e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2092/08, de 4 de Junho. 

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

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º 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 Grupo Alegre e Unido um subsídio no valor de €850,00 

(oitocentos e cinquenta euros) para fazer face a parte da despesa com a luz e som do 

evento «V Rock´s Pot da Juventude». 

Mais deliberou que o apoio financeiro esteja condicionado à apresentação dos 

documentos acima mencionados. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.2.4. Expresso das Nações. Pedido de apoio (ENT.6912/2008) 
DLB N.º 0761/08 | Pela Senhora Presidente foi presente o documento da Associação 

dos Escoteiros de Portugal, Intercultura – AFS Portugal e a Associação Juvemedia 

(Ent.6912/08), relativo ao pedido de apoio para a realização do «Expresso das 

Nações», a ter lugar de 24 a 29 de Junho do corrente, que passará por Leiria no dia 25 

de Junho. 

Considerando que a iniciativa «Expresso das Nações» se enquadra no Ano 

Europeu do Diálogo Intercultural envolvendo cerca de 120 jovens, de diferentes 

nacionalidades, com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos, que durante seis 

dias vão visitar, de comboio e veleiro, várias cidades de Portugal; 

Considerando que esta iniciativa visa promover o intercâmbio cultural, 

conjugando-se com a componente da mobilidade, colocando os participantes em 

contacto com diferentes contextos geográficos e humanos; 

Propõe a Senhora Presidente que se atribuam os seguintes apoios: 

⎯ recepção dos 120 jovens participantes, no Salão Nobre da Câmara, dia 25 de 

Junho, pelas 14h 00min; 

⎯ recepção de 120 jovens na «Exposição Bonecas de Todos os Tempos», no 

edifício do Banco de Portugal, no dia 25 de Junho (um grupo de 60 jovens das 

09h 30min às 10h 30min e outro grupo de 60 jovens das 10h 30min às 11h 

30min); 

⎯ visita guiada ao M|i|mo – Museu de Imagem e Movimento, a 120 jovens,  no dia 

25 de Junho (um grupo de 60 jovens das 9h 30min às 10h 30min e outro grupo 

de 60 jovens das 10h 30min às 11h 30min); 

⎯ entrada gratuita de 120 jovens, no Castelo de Leiria, no dia 25 de Junho, entre 

as 15h 00min e as 18h 00min; 

CMLeiria/Acta n.º 12, de 2008.06.11 
Im-DA-15-09_A00 
 



889 (73) 
 

 
⎯ um subsídio, a atribuir à Intercultura – AFS Portugal, no valor de €200,00 

(duzentos euros) para fazer face a parte da despesa com a alimentação dos 

participantes. 

Propõe ainda a Senhora Presidente que a liquidação do apoio financeiro esteja 

condicionada à apresentação dos seguintes documentos: acta da constituição da 

associação, os estatutos e suas alterações publicados em Diário da República, os 

planos e orçamentos, os relatórios e contas anuais devidamente aprovados, a indicação 

dos membros que representam a associação para efeitos financeiros e respectiva 

identificação e cópia do cartão do número identificação de pessoa colectiva. 

O apoio a atribuir no âmbito do «Expresso das Nações» está em conformidade 

com as Opções do Plano para 2008, CAE 12/040701 (2008/ A/ 218 – Outros Apoios) e 

foi objecto da proposta de cabimento n.º 2094/08, de 4 de Junho. 

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

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º 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 Intercultura – AFS Portugal um subsídio no valor de €200,00 

(duzentos euros) para fazer face a parte da despesa com a alimentação dos 

participantes do «Expresso das Nações». 

Mais deliberou que o apoio financeiro esteja condicionado à apresentação dos 

documentos acima mencionados. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
 Gabinete de Apoio ao Senhor Vereador Eng.º  Fernando Carvalho  

 
Fun Olympic. Alterações ao trânsito 
DLB N.º 0762/08 | Decorrente do ofício com o registo ENT.08/7411, no qual o Comité 

Olímpico solicitou autorização para a realização do evento FUN OLYMPICS, a Câmara 

Municipal, em reunião de 2008.05.13, concedeu autorização e apoio para a realização 

do evento. 

Considerando a localização do evento, no Largo 5 de Outubro 1910, e que as 

actividades são destinadas a crianças entre os 6 aos 11 anos, será necessário garantir 

as condições de segurança para a prática das diferentes modalidades desportivas, bem 

como para a montagem e desmontagem de equipamentos. Para tal, propõe-se que o 

trânsito seja encerrado no dia 14 de Junho, na zona do Rossio de Leiria, das 7 às 18 

horas. 

Considerando que, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei 

159/99, de 14 de Setembro, conjugada com a alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei 
CMLeiria/Acta n.º 12, de 2008.06.11 
Im-DA-15-09_A00 
 



890 (74) 
 

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

competência da Câmara Municipal a gestão da rede viária de âmbito municipal. 

A Senhora Presidente da Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho 

de autorização das alterações ao trânsito, datado de 6 de Junho, a ser ratificado em 

reunião de Câmara, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do 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/2002, de 11 de 

Janeiro, deliberou por unanimidade de acordo com o ratificar o despacho da Senhora 

Presidente da Câmara Municipal.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
 Gabinete de Apoio à Senhora Vereadora Eng.ª  Isabel  Gonçalves  

 

9.1. Transmissão dos jogos da Selecção Nacional no EURO 2008 
DLB N.º 0763/08 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, foi 

dado conhecimento que dada a procura e o entusiasmo dos portugueses em geral e 

dos leirienses em particular no apoio à Selecção de Portugal, entendeu a Câmara 

Municipal de Leiria, através do Pelouro do Desporto, abrir gratuitamente as portas do 

Estádio Dr. Magalhães Pessoa, para a transmissão dos jogos da Selecção de Portugal. 

Mais informou que foram solicitadas todas as licenças necessárias à 

transmissão dos três primeiros jogos (UEFA, SPA) e que foi estabelecida uma parceria 

com a ZON TV Cabo, Jornal de Leiria e rádio 94FM, não tendo sido necessário 

proceder a qualquer tipo de pagamento à excepção de uma taxa no valor de €5,40 

(cinco euros e quarenta cêntimos), à Sociedade Portuguesa de Autores, tendo já sido 

solicitada a respectiva requisição ao Serviço de Aprovisionamento. 

A Câmara tomou conhecimento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.2. Criação de taxas em conformidade com a última alteração ao Regime Jurídico 
da Urbanização e Edificação  
DLB N.º 0764/08 | A Câmara, tendo em consideração a última alteração Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação efectuada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, 

em especial os novos procedimentos criados, deliberou por unanimidade ao abrigo 

das disposições combinadas da alínea e) do n.º 2 do artigo 53.º e na aliena a) n.º 6 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada, propor à Assembleia 
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Municipal a criação das taxas que se seguem, bem como a determinação dos 

quantitativos respectivos: 

1. Pela apreciação da comunicação prévia, para a realização das operações 

urbanísticas referidas no n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, alterado pela Lei n.º 13/2000, de 20 de Julho, pelo Decreto-Lei n.º 

177/2001, de 4 de Junho, pelas Leis n.os 15/2002, de 22 de Fevereiro, e 4-

A/2003, de 19 de Fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de Agosto e 

pela Lei n.º 60/2007 de 4 de Setembro, seja cobrada a taxa prevista no Anexo II 

– Quadro VI do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas, 

anteriormente designado por pedido de autorização pela realização de 

operações urbanísticas, com as devidas adaptações. 

2. Pela admissão de comunicação prévia das operações urbanísticas referidas no 

n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, alterado, seja cobrada a taxa 

prevista no Anexo II – Quadro VI do Regulamento Municipal de Operações 

Urbanísticas, anteriormente designado por emissão de alvará de autorização de 

obras de edificação e respectivos aditamentos, com as devidas adaptações. 

Mais deliberou, solicitar Assembleia Municipal que submeta a presente 

proposta a discussão pública, nos termos e para os efeitos no disposto nos n.os 3 e 4 do 

artigo 3.º do mesmo diploma legal.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 
 Gabinete de Apoio à Senhora Presidente 

 
Plano Nacional de Abertura de Novas Farmácias. FARMA 2008. 
DLB N.º 0765/08 | No seguimento da telecópia remetida pela Administração Regional 

de Saúde do Centro – Sub-Região de Saúde de Leiria a esta autarquia (Nossa 

referência Entfe.3833/08), relativa ao Plano Nacional de Abertura de Novas Farmácias 

(FARMA 2008), vem a Senhora Presidente dar conhecimento da resposta remetida pela 

autarquia (Nossa referência Saída n.º 9082/08), que abaixo se transcreve: 

«Exma. Senhora 

Na sequência da vossa telecópia n.º 225/500, cumpre-nos transmitir o seguinte: 

1 - No ano de 2004, no âmbito do processo de instalação de novas farmácias, a 

Câmara Municipal de Leiria remeteu para o Conselho de Administração do Infarmed – 

Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento um parecer favorável relativo às 

freguesias de Marrazes, Parceiros e Azóia, documento que se anexa (nosso ofício n.º 

26607, de 28.12.2004). Acrescente-se que, ainda sobre esta matéria, e não obstante já 
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se terem passado cerca de quatro anos, nada de conclusivo foi transmitido a esta 

Câmara Municipal. 

2 – No ano de 2006, no âmbito do FARMA 2001, cujos objectivos compreendiam a 

melhoria da cobertura farmacêutica no território, e na sequência do ofício da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses (Entrada n.º 23698/2005, de 06.09.2005), a 

Câmara Municipal de Leiria auscultou as freguesias onde não se encontravam 

instaladas quaisquer farmácias. Consequentemente, obtiveram-se as respostas que se 

anexam (Entfe.926/06, Ent.4600/06, Ent.4732/06, Ent.4743/06, Ent.4869/06, 

Ent.5241/06, Ent.5244/06, Ent.6472/06, Ent.7739/06). 

3 – No presente ano de 2008, na sequência da nova legislação em vigor, 

designadamente o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto e a Portaria n.º 

1430/2007, de 2 de Novembro, surge, da parte da Junta de Freguesia de Monte 

Redondo um pedido de abertura de um novo estabelecimento farmacêutico, que 

também se anexa (Ent.11075/08). 

Posto isto, face ao curto prazo de resposta atribuído, que impossibilita esta Câmara de 

proceder a um novo processo de auscultação mais profundo e actualizado, veiculam-se 

os supra mencionados pedidos das Juntas de Freguesia do Concelho de Leiria. 

Com os melhores cumprimentos» 

A Câmara tomou conhecimento.  
 

 

 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 
Actualização da taxa de utilização dos sistemas públicos de drenagem de águas 
residuais (TUSPAR) para o ano de 2008 
DLB N.º 0766/08 | Presente ofício enviado pelos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria, relativo à actualização da taxa de utilização dos sistemas 
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públicos de drenagem de águas residuais (TUSPAR) para o ano de 2008, que se 

transcreve na sua íntegra: 

«Exma. Senhora: 

Na sequência da deliberação tomada pelo Conselho de Administração destes 

Serviços Municipalizados em sua reunião de 4 de Junho do corrente ano, seguidamente 

se transcreve o teor da mesma: 

“Presente uma proposta de actualização da Taxa de Utilização dos Sistemas Públicos 

de Drenagem de Águas Residuais (TUSPAR), prestada pelo Exmo. Senhor. Director-

delegado, e que seguidamente se transcreve: 

Considerando: 

a) O estudo e respectiva fundamentação da nova estrutura tarifária, no que 

concerne às tarifas/taxas de saneamento, com a introdução da taxa de utilização dos 

sistemas públicos de drenagem de águas residuais (TUSPAR), apresentado e aprovado 

em reuniões do Conselho de Administração dos SMAS Leiria em 06/02/2007, da 

Câmara Municipal de Leiria em 22/02/2007 e em sessão da Assembleia Municipal de 

23/02/2007, e respectiva correcção apresentada e aprovada em reuniões do Conselho 

de Administração dos SMAS Leiria em 13/06/2007, da Câmara Municipal de Leiria em 

21/06/2007 e em sessão da Assembleia Municipal de 28/06/2007; 

b) Que os pressupostos de base do cenário aprovado no supracitado estudo 

prevêem a actualização da TUSPAR, nos próximos anos, nos seguintes termos: 

• Para a componente fixa, adoptar um crescimento anual à taxa de 3% ao ano no 

período 2008 – 2010; 

• Para a componente variável, adoptar um crescimento anual à taxa de 25% ao 

ano no período 2008 – 2010; 

• A partir do ano 2011 passar a crescer ao valor correspondente à taxa de 

inflação. 

Assim, propomos a V.Exas aprovar a actualização da taxa de utilização dos 

sistemas públicos de drenagem de águas residuais (TUSPAR), para o ano de 2008, nos 

seguintes termos e valores: 

1 - Componente fixa: 

1.1- Utentes tipo doméstico (incluindo tipo familiar, instituições de beneficência e 

utentes consumidores de água/tarifa tipo Comércio e Indústria com consumos de água 

mensais até 5m³):………………………………………………………………3,09 Euros/mês 

1.2. Restantes Utentes:……………………………….. ……………………12,36 Euros/mês 

2 - Componente variável: 

2.1- Utentes tipo doméstico (incluindo tipo familiar, não aplicável às instituições de 

beneficência):…………….…………………………………..………………0,4188 Euros/m3 

2.2- Restantes Utentes:…………………………………………………… 0,8375 Euros/m3” 
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O Conselho de Administração, no sentido de dar continuidade ao estudo e 

respectiva fundamentação desta estrutura tarifária, o qual fica arquivado na pasta anexa 

ao presente livro de actas, deliberou por unanimidade, aprovar a proposta apresentada 

pelo Exmo. Senhor Director-Delegado e propor à Câmara Municipal de Leiria, que a 

TAXA DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

RESIDUAIS (TUSPAR) PARA O ANO DE 2008 a liquidar conjuntamente com a factura 

do consumo de água, aos beneficiários directos do sistema de esgotos, seja fixada para 

o ano de 2008 nos seguintes valores: 

TIPO CLIENTE COMPONENTE FIXA COMPONENTE 
VARIÁVEL 

DOMÉSTICO 3,09 €/MÊS 0,4188 €/M3 

FAMILIAR 3,09 €/MÊS 0,4188 €/M3 

AUTARQUIAS 12,36 €/MÊS 0,8375 €/M3 

ESTADO 12,36 €/MÊS 0,8375 €/M3 

INST. DE BENEFICÊNCIA 3,09 €/MÊS ISENTO 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA CONSUMOS ATÉ 5 M3 3,09 €/MÊS 0,8375 €/M3 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA 12,36 €/MÊS 0,8375 €/M3 

Mais foi deliberado por unanimidade, que o assunto seja submetido à aprovação 

da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara nos termos da alínea e) do n.º 2 do 

artigo 53 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas, pela Lei 5-

A/2002 de 11 de Janeiro.” 

Com os melhores cumprimentos 

O DIRECTOR-DELEGADO | Mário Rui Ferreira Monteiro» 

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

com a proposta apresentada e submetê-la à Assembleia Municipal, nos termos e para 

os efeitos do disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois  
Regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da 
educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. Representantes do 
Município no «Conselho Geral Transitório» 
DLB N.º 0767/08 | Presente uma proposta do Senhor Vereador de Educação e Cultura 

que é do seguinte teor: 

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

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

ensinos básico e secundário. 
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Considerando que: 

1- De acordo com o número 2, do referido diploma, são órgãos de direcção, 

administração e gestão dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas 

o conselho geral, o director, o conselho pedagógico e o conselho administrativo; 

2- O conselho geral é o órgão de direcção estratégica responsável pela definição 

das linhas orientadoras da actividade da escola que assegura a participação e 

representação da comunidade educativa (pessoal docente e não docente, pais e 

encarregados de educação, alunos, município e comunidade local: instituições, 

organizações e actividades de carácter económico, social, cultural e científico); 

3- Os representantes do município são designados pela câmara municipal, 

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

14.º, do decreto-lei n.º 75/2008); 

4- Para efeitos de adaptação ao novo regime de autonomia, constitui-se em cada 

agrupamento de escolas ou escola não agrupada um conselho geral com 

carácter transitório, que na sua composição prevê três representantes do 

município (n.º1 e alínea e) do n.º 2 do artigo 60.º); 

Proponho que a representação do Município no conselho geral transitório, em cada 

agrupamento de escolas ou escola não agrupada, seja assegurada conforme se indica: 
 

REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO - CONSELHO GERAL TRANSITÓRIO 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS REPRESENTANTES 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. DINIS - CML – Vereador António Ferreira 

- Presidente da Junta de Freguesia de Leiria 
- Presidente da Junta de Freguesia de Barosa 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
CARANGUEJEIRA 

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

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
COLMEIAS 

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

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
MACEIRA 

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

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
MARRAZES 

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

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 
CORREIA MATEUS 

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

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS E JARDINS 
DA SERRA 

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

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 
SARAIVA 

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

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA 
SANTA ISABEL - CARREIRA 

- CML  – Técnico Superior de Educação Paulo Felício 
- Presidente da Junta de Freguesia de Carreira 
- Presidente da Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa 
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ESCOLAS NÃO AGRUPADAS REPRESENTANTES 
ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO 
RODRIGUES LOBO 

- CML – Vereadora Lucinda Caleira 
- Presidente da Junta de Freguesia de Azoia 
- Presidente da Junta de Freguesia de Boa Vista 

ESCOLA SECUNDÁRIA DOMINGOS 
SEQUEIRA 

- CML – Vereador Vitor Lourenço 
- Presidente da Junta de Freguesia de Cortes 
- Presidente da Junta de Freguesia de Monte Real 

ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES 
VIEIRA 

- CML – Vereador Carlos Martins 
- Presidente da Junta de Freguesia de Ortigosa 
- Presidente da Junta de Freguesia de Regueira de Pontes 

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

do n.º 3 do artigo 14.º e n.º 1 e alínea e) do n.º 2 do artigo 60.º do Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22 de Abril, deliberou por unanimidade concordar com a proposta 

apresentada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 
Processo n.º T – 60/2007. Ampliação/Remodelação da Escola do Ensino Básico de 
Arrabal - Leiria. Aprovação de Minuta de Contrato 
DLB N.º 0768/08 | Nos termos do artigo 116.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, 

foi presente para aprovação a minuta de contrato da empreitada supra, a celebrar entre 

a Câmara Municipal de Leiria e a empresa SOTEOL – Sociedade de Terraplanagens do 

Oeste, Lda.. 

A referida empreitada foi adjudicada em 2008.02.19, por deliberação tomada em 

reunião da Câmara Municipal de Leiria, pelo valor de €379.200,00 + IVA. 

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

2087/08, de 4 de Junho. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a minuta 

de contrato da empreitada supra referida e autorizar a celebração do respectivo 

contrato. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 
Viagem a Chipre no âmbito do projecto “Today and Tomorrow - Students Today, 
Citizen Tomorrow (T.aT.). Ratificação do despacho do Sr. Vice-Presidente da 
Câmara. 
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Pretende-se estimular os estudantes a orientar as suas escolhas do modo de transporte 

de forma a reduzir o peso do transporte privado e aumentar a utilização do Transporte 

Público, a partilha de viagens (car-sharing) e os modos suaves (pedonal, bicicleta,...). 

Este projecto é financiado pelo Programa Europeu Energia Eficiente, tendo a 

União Europeia feito a transferência da verba para a ALESA, que irá proceder a 

transferências para cada um dos parceiros, de acordo com montante e calendarização 

já definidos. O valor total do projecto é de € 946.755,00, sendo a comparticipação da 

EU igual a 49,8%. 

Coordenação do projecto: 

A.L.E.S.A. Srl - Local Agency for Energy of the Province of Chieti 

Parceiros: 

Província de Chieti – Itália; 

Universidade “G. D’Annunzio” of Chieti – Itália; 

ENERDURA - Agência Regional de Energia de Alta Estremadura; 

Instituto Politécnico de Leiria; 

Câmara Municipal de Leiria; 

STRATAGEM Ltd – Chipre; 

Câmara Municipal de Aglantzia – Chipre; 

Universidade de Chipre. 

Neste projecto o total de custos elegíveis para a Câmara Municipal de Leiria é de € 

88.874,00, sendo que os custos de viagem pagos pelo projecto têm um limite de € 

2.390,00. 

No âmbito dos trabalhos do projecto está agendada uma reunião em Chipre, no 

município de Aglantzia, nos dias 30 e 31 de Junho. De forma a preparar a viagem foi 

contactada uma agência de viagens para indicar quais os voos disponíveis. As datas de 

partida e chegada são, respectivamente, 28 de Junho e 2 de Julho, de acordo com o 

mail da agência de viagens anexo ao registo interno INT-2008/7114. 

Considerando que o coordenador do projecto por parte do Município de Leiria é o Sr. 

Vereador Eng.º Fernando Carvalho, e que há urgência na aquisição da viagem de 

avião, de forma a garantir o voo e o valor respectivo mais baixo possível, o Sr. Vice-

Presidente da Câmara Municipal, em substituição da Sr.ª Presidente, após analisar o 

assunto, concedeu despacho de autorização da viagem do Sr. Vereador Eng.º 

Fernando Carvalho, datado de 6 de Junho, nos termos do n.º 3 do Artigo 68.º da Lei n.º 

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

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do artigo 68.º da 

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

deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente da Câmara 

Municipal.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto cinco 
Ratificação de autorização para o funcionamento do Mercado do Levante de Leiria 
e do Mercado Municipal de Maringá em 10 de Junho de 2008. Feriado nacional. 
DLB N.º 0770/08 | Presente a informação n.º 09/08-mll, de 4 de Junho (INT.08/6970), 

do encarregado do mercado que solicitou autorização para o funcionamento no dia de 

feriado nacional-10 de Junho, nos termos do artigo n.º 22 do Regulamento Municipal da 

actividade de comércio a retalho exercida de forma não sedentária (mercados de 

levante).  

Quando funciona o Mercado do Levante de Leiria, funciona também o Mercado 

Municipal de Maringá e nos termos, do artigo n.º 73 do regulamento dos mercados e 

feiras do concelho de Leiria, compete à Câmara Municipal autorizar o respectivo 

funcionamento em dia de feriado. 

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

no artigo 22.º do Regulamento Municipal da actividade de comércio a retalho exercida 

de forma não sedentária (mercados de levante) e no artigo 73.º do Regulamento dos 

Mercados e Feiras do concelho de Leiria, deliberou por unanimidade ratificar a 

autorização do funcionamento do mercado do levante de Leiria e do Mercado Municipal 

de Maringá, no dia 10 de junho de 2008, no mesmo horário e nos termos das acima 

referidas disposições regulamentares 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
Concurso público internacional para concepção, financiamento, construção e 
exploração de uma unidade comercial de dimensão relevante, mediante a 
alienação de parcelas de terreno, em regime de direito de superfície, pelo 
Município de Leiria à entidade adjudicatária. 
DLB N.º 0771/08 | Presente o processo de concurso referido em epígrafe. 

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

respostas das concorrentes «Chamartín – Projectos, S.G.P.S., SA» (Chamartín), 

«Multicenco – Estabelecimentos Comerciais, SA» (Multicenco) e «Multi Development – 

Promotora Imobiliária, SA e Lena – Engenharia Construções, SA» (MDC/Lena), 

apresentadas em sede de audiência prévia escrita dos concorrentes, no âmbito do 

procedimento administrativo relativo ao «Concurso público internacional para 

concepção, financiamento, construção e exploração de uma Unidade Comercial de 

Dimensão Relevante, mediante a alienação de parcelas de terreno, em regime de 
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direito de superfície, pelo Município de Leiria à entidade adjudicatária» passem a fazer 

parte integrante da presente deliberação e constituam anexo à acta desta reunião de 

Câmara (ANEXO G), como Doc. 1, 2 e 3, respectivamente. 

Mais deliberou reafirmar o teor das actas n.os 1 e 2 da Comissão de Análise de 

Propostas, nas quais se contêm os resultados do Concurso Público Internacional atrás 

identificado, passando as mesmas a fazer parte integrante da presente deliberação, 

depois de ponderar todos os argumentos aduzidos pelas três concorrentes, os quais 

mereceram as considerações que abaixo se expõem: 

a) A Câmara Municipal de Leiria, enquanto Comissão de Análise de Propostas, 

decidiu manifestar a intenção de adjudicar a concepção, financiamento, construção e 

exploração de uma Unidade Comercial de Dimensão Relevante (UCDR), mediante a 

alienação de parcelas de terreno em regime de direito de superfície pelo Município de 

Leiria ao concorrente “Multi Develepment Portugal – Promotora Imobiliária, S.A. e Lena 

– Engenharia Construções, SA”, por comparação das três propostas apresentadas, 

aplicando os critérios de adjudicação fixados no ponto 18. do Programa do Concurso. 

Ao fazê-lo, reconheceu que, de facto, os elementos entregues por todas as 

concorrentes se mostravam insusceptíveis de gerar quaisquer equívocos quanto ao 

conteúdo das suas propostas.  

Nestes termos, a irregularidade apontada pela concorrente Chamartín, 

relativamente à proposta apresentada pela concorrente MDC/Lena, não foi tida como 

essencial – apenas de carácter instrumental - nem tão-pouco prejudicou a identificação 

das parcelas que hão-de constituir o objecto do direito de superfície – mancha territorial 

a ser ocupada pela UCDR. 

É, pois, obrigatória a conclusão de que foram escrupulosamente respeitados os 

princípios inquestionáveis do concurso público: da igualdade, da imparcialidade, da 

publicidade e da concorrência. 

Acresce que os elementos entregues pela concorrente MDC/Lena constantes do 

tomo denominado “Projecto Urbanístico”, com especial realce para um conjunto de 

elementos desenhados relativos à UCDR (Des. HNU 002 AA – Plano Geral; Des. HNU 

003 AA – Planta do Piso Térreo; Des. HNU 006 AA – Planta com vermelhos e amarelos; 

Des. HNU 008 AA – Layout Centro Comercial - Plantas; Des. HNU 002 AA – Layout 

Centro Comercial – Plantas e Perfis), bem como os painéis demonstrativos de 

apresentação e a maqueta entregues, permitiram e permitem uma clara e precisa 

identificação material das ditas parcelas, as quais em sede de contrato, a celebrar por 

escritura pública, hão-de merecer caracterização em termos matriciais e registrais. 

b) A Câmara Municipal de Leiria, na qualidade de Comissão de Análise de 

Propostas, considerou que todas as propostas apresentadas a concurso respeitavam o 

preceituado no ponto 1.2 do Programa do Concurso e no n.º 2 do artigo 1.º do Caderno 
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de Encargos, quanto à localização da UCDR, algo que a concorrente Chamartín 

procurou afastar relativamente à proposta da MDC/Lena. 

Ora, a verdade é que a proposta da MDC/Lena, no que especificamente se 

refere à localização da UCDR, observa escrupulosamente as normas concursais, quer 

as do Programa do Concurso quer as do Caderno de Encargos, não consubstanciando 

uma proposta condicionada e, por conseguinte, não havendo lugar à aplicação do 

disposto no ponto 15.3 do Programa do Concurso, que prescreve a exclusão das 

propostas condicionadas. 

O Caderno de Encargos dispõe sobre a área de implantação da referida UCDR 

no n.º 1 do artigo 4.º que “A Área de Intervenção relativa ao objecto do presente 

concurso é de 195.061 metros quadrados, a qual inclui alguns bens já edificados, 

encontrando-se devidamente identificada nas plantas que fazem parte integrante do 

processo de concurso, designadas por Anexo I e é constituída pelas parcelas de terreno 

identificadas no Anexo III”. Referem também o ponto 1.2 do Programa do Concurso e o 

n.º 2 do artigo 1.º do Caderno de Encargos que “(…). A área total objecto de 

intervenção é de 195.061 metros quadrados, a qual inclui alguns bens já edificados, 

encontrando-se devidamente identificada nas plantas que fazem parte integrante do 

processo de concurso, designadas por Anexo I.”. Da análise das mencionadas plantas 

resulta inequivocamente que a área de intervenção em causa para a implantação da 

UCDR não se confina às parcelas de terreno situadas no espaço compreendido entre 

“(…) o Mercado Municipal de Leiria e o espaço onde se integram o Estádio Municipal 

Magalhães Pessoa e o complexo das piscinas municipais,(...)”, e apenas uma 

interpretação meramente literal ou mesmo restritiva da formulação “...na área 

compreendida entre o Mercado Municipal de Leiria e o espaço onde se integram o 

Estádio Municipal Magalhães Pessoa e o complexo das piscinas municipais” poderia 

levar a conclusão diversa. Com efeito, da análise das referidas plantas, a área ocupada 

pelo Mercado Municipal de Leira e espaços adjacentes está claramente incluída na 

referida área de intervenção, ocupando parte dos 195.061 metros quadrados referidos.  

De referir que a Câmara Municipal de Leiria, enquanto entidade adjudicante, 

quando elaborou e aprovou o Programa do Concurso e o Caderno de Encargos 

pretendeu deixar aos concorrentes uma ampla liberdade de ordenamento daquele 

território, jamais querendo excluir a localização/implantação da UCDR do espaço que 

agora é posto em causa. 

c) A Câmara Municipal de Leiria, enquanto entidade adjudicante, apresentou nos 

Anexos do Caderno de Encargos, nomeadamente no Anexo 14 – Planta de 

Condicionantes, um extracto síntese, em formato digital, do Plano Director Municipal de 

Leiria em vigor, não tendo sido interpelada por qualquer das concorrentes, para 

esclarecimento de dúvidas sobre os limites gráficos dos usos do solo, condicionantes e 
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servidões de utilidade pública vertidos nesse documento, revelando tal comportamento 

a perceptibilidade das referidas peças processuais. 

Assim, a Câmara Municipal de Leiria, enquanto Comissão de Análise de 

Propostas reafirma que as três propostas apresentadas, desde que adoptados os 

procedimentos exigíveis nos termos da normas legais e regulamentares aplicáveis, 

podem receber enquadramento e cumprir integralmente as disposições do Plano 

Director Municipal de Leiria. 

d) A Câmara Municipal de Leiria, na qualidade de Comissão de Análise de 

Propostas, analisou de forma objectiva as propostas apresentadas pelas concorrentes 

aplicando os factores, critérios e ponderações percentuais fixados no ponto 18. do 

Programa do Concurso e fundamentou as suas decisões de forma expressa, completa, 

clara e coerente, apelando a aspectos e tópicos de análise, tal como se encontrava 

obrigada por lei e pelas normas do programa do concurso. 

Resta acrescentar que a fundamentação das decisões tomadas pela Comissão 

de Análise de Propostas integra constatações objectivas das realidades das propostas, 

jamais querendo efectuar ou criar valorações e ou objecções negativas sobre as 

mesmas. 

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 110.º do Decreto-Lei 

n.º 59/99, de 2 de Março, bem como do ponto 19. e 20. do Programa do Concurso e 

tendo em conta o atrás ficou deliberado, por último, deliberou ainda adjudicar à 

concorrente "Multi Development Portugal - Promotora Imobiliária, S.A. e Lena - 

Engenharia Construções, S.A.”, a concepção, financiamento, construção e exploração 

de uma unidade comercial de dimensão relevante, mediante a alienação de parcelas de 

terreno, em regime de direito de superfície pelo Município de Leiria, por ter obtido a 

melhor pontuação no concurso, com os fundamentos constantes daquelas actas e das 

deliberações supra tomadas.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
Concurso público internacional para concepção, financiamento, construção e 
exploração de uma unidade comercial de dimensão relevante, mediante a 
alienação de parcelas de terreno, em regime de direito de superfície, pelo 
Município de Leiria à entidade adjudicatária. Valor da caução 
DLB N.º 0772/08 | A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por 
unanimidade, fixar o valor da caução a prestar pela adjudicatária em €59.000.000,00 

(cinquenta e nove milhões de euros), destinando-se a garantir o pontual cumprimento 

das obrigações assumidas por esta, nos temos e para efeitos do disposto no ponto 
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20.4. e artigo 23.º, alínea b) do programa do concurso e do caderno de encargos, 

respectivamente.  

Mais deliberou conceder o prazo de 15 dias úteis, contados da data da 

notificação da presente deliberação, para apresentação à entidade adjudicante, da 

caução referida no parágrafo anterior. 
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 dez minutos mandando que, de tudo para constar, se 

lavrasse a presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão Administrativa, 

mandei escrever e subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal______________________________________ 
A Chefe da Divisão Administrativa______________________________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 
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