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Acta n.º 15/2010 
 

 

 

 

Aos vinte e nove dias do mês de Junho do ano de dois mil e dez, na Biblioteca 

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

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

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

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

Conceição Rodrigues de Oliveira, José Manuel Seabra Benzinho da Silva, Neusa 

Fernandina Sobrinho de Magalhães, Carlos Manuel Frazão Vitorino, Filipa Duarte Vieira 

Pimenta Alves Esperança e António Carlos Batista Martinho Gomes. 

Esteve ausente a Senhora Vereadora Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos 

Santos por motivos devidamente justificados. 

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

Técnica. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas e quarenta minutos o Presidente deu início à reunião com a seguinte 
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 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção do Senhor Presidente 

 

I – O Senhor Presidente deu conhecimento de um fax proveniente da Câmara de 

Bafatá, da Guiné-Bissau, onde mencionava a vontade deles para que o projecto 

avançasse, manifestando interesse na colaboração do Município de Leiria. 

 

II – DLB N.º 0954/10 |  Presente, pelo Senhor Presidente, a informação/convite, no 

âmbito da AMLEI, para uma delegação ir a Bruxelas visitar a Comunidade Europeia e 

estarem presentes em reuniões, nos dias 5, 6, 7 e 8 de Julho. 

Mais informou que iriam nesta delegação cerca de 20 elementos, 

nomeadamente representantes da Escola Profissional de Leiria, Escola Profissional da 

Marinha Grande, Acilis, Nerlei, CEPAE, cinco jornalistas, três técnicos da ADAE e um 

representante de cada autarquia. 

Esclareceu, também que, não havia custos para o Município de Leiria. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

III – DLB N.º 0955/10 |  Presente, pelo Senhor Presidente, a intenção de manifestar um 

voto de profundo pesar à Senhora Vereadora Isabel Gonçalves, pelo falecimento do 

seu sogro. 

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

unanimidade , manifestar o voto de profundo pesar à Senhora Vereadora Isabel 

Gonçalves. 
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Intervenção do Senhor Vereador José Benzinho 

 

I – O Senhor Vereador José Benzinho  entregou dois requerimentos ao Senhor 

Presidente, que ficam apensos à presente acta como anexo (ANEXO A). 

 

II - O Senhor Vereador José Benzinho, na sequência da sua presença no Festival da 

Sardinha, na Praia do Pedrógão, congratulou a Senhora Vereadora Blandina Oliveira 

pelo sucesso do mesmo, mas reparou que existiam novos equipamentos no Parque de 

Campismo, nomeadamente os Bungalows e os Teepes. E, neste seguimento 

questionava se esta instalação tinha sido autorizada e em que circunstâncias pela 

Câmara Municipal, ao que o Senhor Presidente disse que ia recolher informações 

exactas para prestar a informação solicitada. 

 

 

 Ordem do dia   

 

 

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

 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras parti culares  

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1001/03 -  João Ferreira de Sousa 

DLB N.º 0956/10  | De JOÃO FERREIRA DE SOUSA, residente na Rua da Sobreira, 

Casal do Monte, Espite, concelho de Ourém, referente ao projecto de arquitectura para 

alteração de edifício de habitação unifamiliar e muros de vedação, sito em Casal dos 

Matos, Lote 23, freguesia de Pousos. 

A operação urbanística, insere-se num loteamento urbano com o n.º 29/96, 

sendo que o projecto cumpre com os parâmetros urbanísticos definidos no mesmo. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/06/15, 

constante do respectivo processo (folha 422), e face ao disposto no artigo 20.º do 

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

de Setembro, e tendo como base o plano municipal de ordenamento do território, alvará 

de loteamento, enquadramento urbanístico e as normas técnicas gerais e específicas 

de construção, nomeadamente as descriminadas nos termos de responsabilidade dos 

técnicos autores dos projectos, e constantes no presente processo de obra, deliberou 

por  unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado a apresentar, no prazo de seis meses, o seguinte: 
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1.º projecto de estabilidade que inclua o projecto de escavação e contenção 

periférica. 

2.º ficha electrotécnica. 

3.º projecto de instalação de gás. 

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

5.º projecto de águas pluviais. 

6.º projecto de arranjos exteriores. 

7.º projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações.  

8.º projecto acústico. 

9.º projectos para cumprimento do sistema de certificação energética, acompanhados 

da respectiva declaração de conformidade regulamentar (quando aplicável), 

nomeadamente: 

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

Comportamento Térmico em Edifícios). 

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

Climatização em Edifícios). 

Mais deliberou  informar o requerente que os termos de responsabilidade 

devem indicar, a conformidade com as normas de segurança contra incêndios 

conforme ponto 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 220/2008, de12 de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 864/05 – José Conceição Fonseca 

DLB N.º 0957/10  | De JOSÉ CONCEIÇÃO FONSECA, residente na Rua da Aleixa, n.º 

6, Jardoeira, concelho da Batalha, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização de alterações de um edifício habitacional e estabelecimento de restauração 

e bebidas, sito na Rua Rodrigues Cordeiro, n.º 13 a n.º 17 e Rua Mestre de Aviz, 

freguesia de Leiria. 

A operação urbanística situa-se no Centro Histórico da Cidade de Leiria e em 

área abrangida por ZEP - Zona Especial de Protecção do Castelo de Leiria e Capela de 

S. Pedro, cumprindo com os parâmetros definidos no Plano Director Municipal. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2010/06/17, com o seguinte teor: 

O processo obteve parecer desfavorável por parte do IGESPAR – Instituto de 

Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (folhas 274 e 275), através da 

consulta feita no âmbito da localização. 

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

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

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

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/06/17, e 

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

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

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

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

de indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou  dar conhecimento ao requerente dos pareceres emitidos pela 

ACES Pinhal Litoral II – Administração Regional de Saúde do Centro (folha 306), 

Governo Civil (folhas 281 e 282) e DHRU – Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana 

(folha 201). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 428/07 - PEREIRA & CARDOSO - 

Empreendimentos Imobiliários, Lda. 

DLB N.º 0958/10  | Retirado. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 438/07 - FIT4ALL, LDA. 

DLB N.º 0959/10  | De FIT4ALL, LDA, com sede na Rua Dr. José Gonçalves, Edifício 

Arcadas, n.º 15-B, na localidade e freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para alteração (interior e exterior) e união de duas fracções comerciais 

para ginásio, sito no local acima referido, numa zona definida no Regulamento do Plano 

Director Municipal como espaço urbano, áreas habitacionais ou residenciais de média 

densidade, cumprindo com os parâmetros urbanísticos definidos no mesmo. 

No âmbito da utilização foram consultadas a Autoridade Nacional de Protecção 

Civil (folha 221) e a Autoridade de Saúde (folha 344), cujos conteúdos devem ser 

transmitidos à firma requerente. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/06/11, 

constante do respectivo processo (folha 361), e face ao disposto no artigo 20.º do 

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

de Setembro e tendo como base o plano municipal de ordenamento do território, 

enquadramento urbanístico e as normas técnicas gerais e específicas de construção, 

nomeadamente as descriminadas nos termos de responsabilidade dos técnicos autores 

dos projectos, e constantes no presente processo de obra, deliberou por  

unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado a apresentar, no prazo de seis meses, o seguinte: 

1.º projecto de estabilidade; 

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

conforme potência a contratar. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 570/08 – Vítor Manuel Pereira das Neves 

DLB N.º 0960/10  | De VÍTOR MANUEL PEREIRA DAS NEVES, residente na Rua de 

Tomar, n.º 51, Cardosos, freguesia de Arrabal, referente ao projecto de arquitectura 

para construção de edifício destinado a armazém e muros de vedação, a situar na 

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

Municipal como Espaços Urbanizáveis – Área Industrial.  

Foram consultadas as seguintes entidades e cujos conteúdos devem ser 

transmitidos ao requerente: 

No âmbito da localização: 

— Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (folhas 86 

e 87) 

— EDP (folha 84) 

No âmbito da utilização: 

— Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 99). 

Outras unidades orgânicas internas: 

—   DOM – Departamento de Obras Municipais, (folha 89). 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/06/21, 

constante do respectivo processo (folhas 109 e 110), e face ao disposto no artigo 20.º 

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

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

operação urbanística acima referida, condicionado a apresentar, no prazo de seis 

meses, o seguinte: 

1.º corte longitudinal implantado A-A’, rectificado face aos últimos elementos 

apresentados, de modo a compatibilizar todos os elementos gráficos entre si; 

2.º projecto de estabilidade que inclua o projecto de escavação e contenção 

periférica; 

3.º projectos de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais e pluviais; 

4.º projecto de instalação de gás; 

5.º projecto de isolamento acústico; 

6.º projecto de infra-estruturas telefónicas e de telecomunicações; 

7.º projecto de infra-estruturas eléctricas aprovado por entidade competente para o 

efeito ou ficha electrotécnica, consoante a potência pretendida; 

8.º projecto de verificação do comportamento térmico, face ao disposto no Decreto-

Lei n.º 80/2006, de 4 de Abril, acompanhado de respectiva declaração de conformidade 

regulamentar; 
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9.º esclarecimentos quanto à necessidade de apresentação de projecto de 

climatização e respectiva declaração de conformidade regulamentar; 

10.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 (a 

execução dos arranjos exteriores de espaço a ceder ao domínio público incluindo a 

pavimentação do alargamento necessário à Rua), 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»; 

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

11.1. apresentar Auto de Vistoria favorável emitido pela Autoridade Nacional de 

Protecção Civil; 

11.2. efectuar a pavimentação da zona destinada a passeio (a prever com 1.60m de 

largura junto ao muro) e da restante área para alargamento da via, devendo os 

trabalhos serem acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do 

Departamento de Obras Municipais, e proceder à reposição das infra-estruturas 

que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra. 

Mais deliberou  informar que os termos de responsabilidade devem indicar, a 

conformidade com as normas de segurança contra incêndios, conforme ponto 2 do 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 280/09 - Joaquim de Jesus Mira Marques 

DLB N.º 0961/10  | De JOAQUIM DE JESUS MIRA MARQUES, residente na Travessa 

do Outeiro, n.º 5, na localidade e freguesia de Monte Real, referente ao projecto de 

arquitectura para alteração e ampliação de edifício de habitação unifamiliar e anexo, 

com demolição de edificações existentes, sito na Travessa do Outeiro/Rua do Outeiro, 

freguesia de Monte Real. 

A parcela em causa encontra-se inserida numa zona definida no Plano Director 

Municipal como Aglomerado Urbano, Espaço Natural e Cultural, inserido em ZEP – 

Zona Especial de Protecção do Pelourinho – Monte Real. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2010/06/15, com o seguinte teor: 

O projecto foi objecto de pareceres desfavoráveis emitidos pela Direcção 

Regional de Cultura do Centro (folhas 261 e 262) e Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (folhas 263 e 264), e obteve parecer favorável do 

MDN – Ministério da Defesa Nacional (folha 178), cujos conteúdos devem ser 

transmitidos ao requerente. 
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Em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 24.º 

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

4 de Setembro. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/06/15, e 

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

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

notificar 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. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 411/09 - Rita Lage de Carvalho Santos e 

Outro 

DLB N.º 0962/10  | De RITA LAGE DE CARVALHO SANTOS E OUTRO, residente em 

Quinta de S. Miguel, na freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura 

para legalização da construção de anexo destinado a canil, sito no local acima referido, 

acompanhado da informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas 

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

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

de 2009/09/01, cujo conteúdo lhe foi transmitido através do oficio n.º 10572/09, datado 

de 2009/09/09. 

A operação urbanística insere-se em espaço urbano, num loteamento com 

o n.º 12/75, não cumprindo com os parâmetros definidos no mesmo. 

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

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

da notificação que lhe foi efectuada, deliberou por unanimidade indeferir o projecto de 

arquitectura da operação urbanística acima referida, ao abrigo do disposto no n.º 1 do 

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

pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, pelos motivos já referidos na deliberação tomada 

em reunião de 2009/09/01, transmitidos através do ofício n.º 10572/09, datado de 

2009/09/09. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 472/09 – ACAPO - Associação dos 

Cegos e Amblíopes de Portugal 

DLB N.º 0963/10  | De ACAPO-ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E AMBLÍOPES DE 

PORTUGAL, com sede social na Rua Emília Silva Carvalho, 12 CV, na localidade e 
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freguesia de Leiria referente ao projecto de arquitectura para alteração de fracção 

comercial para instituição de solidariedade social, sito no local acima referido. 

No âmbito da utilização foi consultada a Autoridade de Saúde (folhas 199 e 

200), cujo conteúdo deve ser transmitido à requerente. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/06/15, 

constante do respectivo processo (folhas 206 e 207), e face ao disposto no artigo 20.º 

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

4 de Setembro e tendo como base o alvará de loteamento, e as normas técnicas gerais 

e específicas de construção, nomeadamente as descriminadas nos termos de 

responsabilidade dos técnicos autores dos projectos, e constantes no presente 

processo de obra, deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da 

operação urbanística acima referida e autorizar o respectivo licenciamento, 

condicionado ao seguinte: 

1.º nos termos do previsto no artigo 80A da Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, que 

alterou o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, o promotor da operação 

urbanística em causa deverá, até cinco dias antes do início dos trabalhos, informar a 

Câmara Municipal dessa intenção, comunicando também a identidade da pessoa 

singular ou colectiva encarregada da execução da obra; 

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

aplicáveis; 

3.º colocar no local da obra placa identificativa dos técnicos responsáveis pela 

elaboração do projecto de arquitectura e pela direcção da mesma, conforme previsto no 

artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, 

de 4 de Setembro; 

4.º colocar aviso de publicidade no local da obra, de acordo com o previsto no n.º 1 

do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 

60/07, de 4 de Setembro; 

5.º requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar, nos termos do 

disposto no artigo 61.º e seguintes do Regulamento de Operações Urbanísticas do 

Município de Leiria, abaixo designado por ROUML; 

6.º construir tapumes de resguardo, nos termos do previsto no artigo 54.º do ROUML; 

7.º após a conclusão da obra, e no prazo de 10 dias, proceder à desocupação do 

espaço público, ao levantamento do estaleiro, se o houver, e à limpeza do local da 

obra, de acordo com o previsto no artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, e no artigo 87.º do ROUML; 

8.º requerer autorização de utilização, nos termos dos artigos 62.º, 63.º e 64.º do 

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

Setembro; 
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9.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

10.º apresentar, no prazo de sessenta dias, cópia do projecto de execução de 

arquitectura e especialidades, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 80.º do 

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

Setembro; 

11.º requerer a emissão do competente alvará, no prazo de um ano, devendo para o 

efeito apresentar os elementos constantes da Portaria n.º 216-E/08, de 3 de Março, e 

do Regulamento de Operações Urbanísticas do Município de Leiria, nomeadamente: 

11.1. requerimento modelo 21 (em duplicado) a solicitar a emissão do alvará, conforme 

modelo disponível na Internet no sítio: www.cm-leiria.pt; 

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

obra, elaborado de acordo com o anexo da Portaria n.º 216-E/08, de 3 de Março; 

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

operação urbanística; 

11.4. fotocópia do documento de identificação pessoal do empreiteiro (bilhete de 

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 

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

cartão de identificação de pessoa colectiva, no caso de pessoa colectiva); 

11.5. título de registo na actividade (original e fotocópia), conforme disposto nos artigos 

6.º e 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro, ou Alvará de classificação em 

empreiteiro (original e fotocópia), conforme disposto no artigo 31.º do Decreto-Lei 

n.º 12/04, de 9 de Janeiro; 

11.6. apólice de seguro a que se refere a alínea b) do n.º 1 do ponto 1.º da Portaria n.º 

216-E/08, de 3 de Março, (seguro de acidentes de trabalho), acompanhado do 

recibo válido comprovativo do respectivo pagamento; 

11.7. plano de Segurança e Saúde; 

11.8. livro de obra, com menção do termo de abertura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 785/09 - Isa Maria Caeiro Moita 

DLB N.º 0964/10  | De ISA MARIA CAEIRO MOITA, residente na Estrada de S. Tiago, 

n.º 41, R/C Esq., referente ao projecto de arquitectura para obras de alteração de 

estabelecimento comercial para estabelecimento de bebidas sito no local acima 

mencionado. A proposta compreende alterações no interior e exterior da fracção e que 

em nada alteram a área de implantação ou construção aprovadas inicialmente.  

O pedido em questão situa-se em espaço urbano e tem como antecedentes o 

processo de licenciamento inicial n.º1050/79 e processo de loteamento n.º 3976/74, 

encontrando-se de acordo com os mesmos.  
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No âmbito da utilização foram consultadas a Autoridade de Saúde (folha 56) e 

Governo Civil (folhas 54 e 55) e cujos conteúdos devem ser transmitidos à requerente. 

O projecto cumpre com os parâmetros urbanísticos definidos no loteamento n.º 

3976/74 e no Plano Director Municipal. 

Da análise dos elementos apresentados verifica-se o cumprimento do disposto 

no artigo 2.º-A do Decreto-Lei n.º 57/02, de 11 de Março, e deliberação de câmara de 

2002/11/25. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/06/11, 

constante do respectivo processo (folhas 57 e 58), e face ao disposto no artigo 20.º do 

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

de Setembro, e tendo como base o plano municipal de ordenamento do território, alvará 

de loteamento, enquadramento urbanístico e as normas técnicas gerais e específicas 

de construção, nomeadamente as descriminadas nos termos de responsabilidade dos 

técnicos autores dos projectos, e constantes no presente processo de obra, deliberou 

por  unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado a apresentar no prazo de seis meses o seguinte: 

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

conforme a potência a contratar; 

2.º projecto de instalação de gás; 

3.º projectos de redes prediais de água e esgotos; 

4.º projecto acústico; 

5.º projectos para cumprimento do sistema de certificação energética, acompanhados 

da respectiva declaração de conformidade regulamentar (quando aplicável), 

nomeadamente: 

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

Comportamento Térmico em Edifícios); 

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

Climatização em Edifícios); 

6.º esclarecimentos quanto à necessidade de apresentação do projecto de 

instalações telefónicas e de telecomunicações. 

Mais deliberou  informar que os termos de responsabilidade devem indicar a 

conformidade com as normas de segurança contra incêndios conforme ponto 2 do 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 46/10 - Rui Ferreira Carreira 

DLB N.º 0965/10  | De RUI FERREIRA CARREIRA, residente na Rua de Santa Teresa, 

n.º 101, na localidade e freguesia de Bidoeira de Cima, referente ao projecto de 
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arquitectura para construção de um edifício de habitação colectiva e muros de vedação, 

a situar em Lagoeiros, freguesia de Marrazes, numa zona definida no Regulamento do 

Plano Director Municipal como espaço urbano, áreas habitacionais ou residenciais de 

baixa densidade e em zona de servidão administrativa do MDN – Ministério da Defesa 

Nacional (BA5). 

O projecto cumpre com os parâmetros urbanísticos definidos no PDM, 

nomeadamente com o índice (0.5), pois verifica-se que em sede do processo n.º 58/06 

(pasta 1, folhas 130 e 131), foi efectuada uma cedência para o domínio público de 

100,50m2, pelo que e somado ao constante na Certidão da Conservatória do Registo 

Predial (588,10m2), totaliza 688,60m2. 

O projecto obteve parecer favorável do MDN – Ministério da Defesa Nacional 

(folha 90) e cujo conteúdo deve ser transmitido ao requerente. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/06/08, 

constante do respectivo processo (folha 94), e face ao disposto no artigo 20.º do 

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

de Setembro, e tendo como base o plano municipal de ordenamento do território, 

enquadramento urbanístico e as normas técnicas gerais e específicas de construção, 

nomeadamente as descriminadas nos termos de responsabilidade dos técnicos autores 

dos projectos, e constantes no presente processo de obra, deliberou por  

unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado a apresentar, no prazo de seis meses, o seguinte: 

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

periférica; 

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

face à potência a contratar; 

3.º projecto de instalação de gás; 

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

5.º projecto de águas pluviais; 

6.º projecto de arranjos exteriores; 

7.º projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações; 

8.º projecto acústico; 

9.º projectos para cumprimento do sistema de certificação energética, acompanhados 

da respectiva declaração de conformidade regulamentar (quando aplicável), 

nomeadamente: 

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

Comportamento Térmico em Edifícios); 

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

Climatização em Edifícios). 
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Mais deliberou  informar que os termos de responsabilidade devem indicar, a 

conformidade com as normas de segurança contra incêndios conforme ponto 2 do 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 47/10 - Rui Ferreira Carreira  

DLB N.º 0966/10  | De RUI FERREIRA CARREIRA, residente na Rua de Santa Teresa, 

nº 101, na localidade e freguesia de Bidoeira de Cima, referente ao projecto de 

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

vedação em parcela a destacar, a situar em Lagoeiros, freguesia de Marrazes, numa 

zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como espaço urbano, áreas 

habitacionais ou residenciais de baixa densidade e em zona de servidão administrativa 

do Ministério da Defesa Nacional (BA5). 

O projecto cumpre com os parâmetros urbanísticos definidos no PDM, 

nomeadamente com o índice (0,5), pois verifica-se que em sede do processo n.º 58/06 

(pasta 1, folhas 130 e 131), foi efectuada uma cedência para o domínio público de 

100,50m2, pelo que e somado ao constante na Certidão da Conservatória do Registo 

Predial (588,10m2), totaliza 688,60m2. 

O projecto obteve parecer favorável do MDN – Ministério da Defesa Nacional 

(folha 89) e cujo conteúdo deve ser transmitido ao requerente. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/06/08, 

constante do respectivo processo (folhas 93 e 94), e face ao disposto no artigo 20.º do 

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

de Setembro, e tendo como base o plano municipal de ordenamento do território, 

enquadramento urbanístico e as normas técnicas gerais e específicas de construção, 

nomeadamente as descriminadas nos termos de responsabilidade dos técnicos autores 

dos projectos, e constantes no presente processo de obra, deliberou por  

unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado a apresentar, no prazo de seis meses, o seguinte: 

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

periférica; 

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

face à potência a contratar; 

3.º projecto de instalação de gás; 

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

5.º projecto de águas pluviais; 

6.º projecto de arranjos exteriores; 

7.º projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações; 
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8.º projecto acústico; 

9.º projectos para cumprimento do sistema de certificação energética, acompanhados 

da respectiva declaração de conformidade regulamentar (quando aplicável), 

nomeadamente: 

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

Comportamento Térmico em Edifícios); 

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

Climatização em Edifícios); 

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

Mais deliberou  informar que os termos de responsabilidade devem indicar a 

conformidade com as normas de segurança contra incêndios conforme ponto 2 do 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 163/10 -  Liliana Ferreira Barroca 

DLB N.º 0967/10  | De LILIANA FERREIRA BARROCA, residente no Largo da Escola, 

n.º 64, na localidade e freguesia de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura 

para construção de um edifício de habitação unifamiliar e muros de vedação, a situar 

na Rua da Mata, n.º 144, na localidade e freguesia de Parceiros. 

A operação urbanística tem enquadramento no Plano Director Municipal, sendo 

que se encontra localizada em espaço urbano. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/06/08, 

constante do respectivo processo (folha 98), e face ao disposto no artigo 20.º do 

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

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

operação urbanística acima referida, condicionado a apresentar, no prazo de seis 

meses os projectos de engenharia das especialidades a seguir indicados: 

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

periférica; 

2.º ficha electrotécnica; 

3.º projecto de instalação de gás; 

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

5.º projecto de águas pluviais; 

6.º projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações; 

7.º projecto acústico; 

8.º projectos para cumprimento do sistema de certificação energética, acompanhados 

da respectiva declaração de conformidade regulamentar (quando aplicável), 

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

Comportamento Térmico em Edifícios); 

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

Climatização em Edifícios). 

Mais deliberou  informar que os muros de vedação não confinantes com a via 

pública, com altura inferior a 1,8m, estão isentos de licenciamento ou comunicação 

prévia, conforme previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 6-A do Decreto-Lei n.º 555/99, 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 195/10 -  Maria Emília de Sousa Albino 

DLB N.º 0968/10  | De MARIA EMÍLIA DE SOUSA ALBINO, residente na Rua do Brejo, 

n.º 124, Vale do Arieiro ou Valverde, na localidade de Pinheiros, freguesia de Marrazes, 

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

habitação unifamiliar, muros e construção de anexo, sito em Vale do Arieiro, freguesia 

de Marrazes. 

A operação urbanística insere-se numa zona definida no Plano Director 

Municipal como área industrial. 

No âmbito da localização foi consultada a EDPD-DRC Tejo (folha 56), cujo 

conteúdo deve ser transmitido à requerente. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2010/06/08, com o seguinte teor: 

O projecto não cumpre com os parâmetros urbanísticos definidos no PDM, 

nomeadamente com o artigo 49.º, dado que o local se destina exclusivamente a 

indústria. 

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

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

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

de Setembro. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/06/08, e 

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

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

notificar 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. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 
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1.1.14. Processo de obras particulares n.º 196/10 -  CTT - Correios de Portugal, SA 

DLB N.º 0969/10  | De CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA, com sede social na 

Avenida Fernão de Magalhães, n.º 223 4.º P, na localidade e concelho de Coimbra, 

referente ao projecto de arquitectura para alteração e união de duas fracções “G” e “H”, 

para estação de correios (serviços), sito na Rua de Ourém, Edifício Leiria Center, Lote 

16, na localidade de Almuinha Grande, freguesia de Marrazes. 

O projecto cumpre com os parâmetros urbanísticos definidos no loteamento n.º 

5/92, estando abrangido pelo disposto no Alvará de Loteamento n.º 5/99 de 

1999/04/01, Aditamento n.º 1 emitido em 2002/12/05 e Aditamento n.º 2 emitido em 

2008/10/10, nomeadamente quanto ao uso pretendido. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/06/08, 

constante do respectivo processo (folha 43), e face ao disposto no artigo 7.º do 

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

de Setembro, deliberou por unanimidade emitir parecer prévio favorável, nos termos 

do n.º 2 do mesmo artigo, à operação urbanística acima referida, devendo ter em conta 

o seguinte: 

1.º cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 220/08, de 12 de Novembro, no que 

se refere à segurança contra incêndios; 

2.º cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto, no que se 

refere à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

3.º garantir o cumprimento da legislação aplicável relativamente às questões de 

salubridade e de ordem sanitária, nomeadamente ventilação da totalidade dos espaços 

interiores; 

4.º nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

deverá ainda garantir o cumprimento do disposto nos artigos 10.º, 12.º e 78.º 

relativamente à responsabilidade técnica do projecto, e ainda publicitação da obra 

respectivamente. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

1.1.15. Processo de obras particulares n.º 207/10 –  Fernando da Silva Pereira 

DLB N.º 0970/10  | De FERNANDO DA SILVA PEREIRA, residente na Rua de Santo 

António, n.º 133, na localidade e freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

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

de vedação, sito na Rua de Santo António, n.º 131, freguesia de Leiria e implantado 

numa parcela com a área de 97,59 m2, classificada nos termos do Regulamento do 

Plano Director Municipal (RPDML), em “Outras áreas da cidade de Leiria”/Áreas 

Consolidadas de Média Densidade. 
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A Servidão Administrativa afecta à Força Aérea Portuguesa, condiciona a 

parcela de acordo com a Carta de Condicionantes que faz parte integrante do RPDML. 

Está prevista em Estudo Preliminar, uma Adutora a condicionar a parcela a Sul. 

Foi efectuada consulta aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, 

de acordo com o previsto no artigo 18.º do Regulamento do PDM, cujo conteúdo do 

parecer deve ser transmitido ao requerente. 

Nos termos do artigo 8.º do Decreto n.º 41 793 de 08/08/1958, foi dispensada a 

consulta à Força Aérea Portuguesa. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/06/21, 

constante do respectivo processo (folhas 90 e 91), e face ao disposto no artigo 20.º do 

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

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

operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar no prazo de seis meses para efeitos de licenciamento, os projectos de 

engenharia das especialidades a seguir indicados: 

1.1. projecto de estabilidade que inclua o projecto de escavação e contenção periférica; 

1.2. ficha electrotécnica; 

1.3. projecto de instalação de gás; 

1.4. projectos de redes prediais de água e esgotos; 

1.5. projecto de águas pluviais; 

1.6. projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações;  

1.7. projecto acústico; 

1.8. projecto para cumprimento do sistema de certificação energética, acompanhado  

da respectiva declaração de conformidade regulamentar, nomeadamente, projecto 

nos termos do RCCTE (Regulamento das Características de Comportamento 

Térmico em Edifícios); 

2.º o projecto deverá cumprir com o artigo 113.º do Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas (chaminés); 

3.º apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial corrigida, face à 

cedência proposta; 

4.º garantir a acessibilidade à parcela através de grelha em ferro fundido dúctil, 

quando existir valeta em betão ou em calçada, caso não exista valeta devem prever o 

escoamento das águas pluviais de forma a salvaguardar a segurança da 

estrada/arruamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 
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1.1.16. Processo de obras particulares n.º 234/10 -  SMILEPLUS - Clínica Médico 

Dentária, Lda. 

DLB N.º 0971/10  | De SMILEPLUS - CLÍNICA MEDICO DENTÁRIA, LDA., com sede 

social na Rua da Covinha, n.º 22, Marinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao 

projecto de arquitectura para alteração de estabelecimento comercial para serviços, 

clínica médico dentária, sito na Estrada da Mata, n.º 17 e 17-A, Rua Professora Maria 

Augusta de Sousa Lopes, n.º 7, freguesia de Marrazes. 

O projecto cumpre com os parâmetros urbanísticos definidos no Plano Director 

Municipal. 

O processo encontra-se instruído com parecer favorável da Autoridade de 

Saúde. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/06/17, 

constante do respectivo processo (folhas 117 e 118), e face ao disposto no artigo 20.º 

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

4 de Setembro e tendo como base o plano municipal de ordenamento do território e as 

normas técnicas gerais e específicas de construção, nomeadamente as descriminadas 

nos termos de responsabilidade dos técnicos autores dos projectos, e constantes no 

presente processo de obra, deliberou por  unanimidade aprovar o projecto de 

arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado a apresentar, no 

prazo de seis meses, o seguinte: 

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

conforme potência a contratar; 

2.º projectos de redes prediais de água e esgotos; 

3.º projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações; 

4.º projecto nos termos do previsto no regime jurídico da segurança contra incêndios 

em edifícios (SCIE), aprovado pela Autoridade Nacional de Protecção Civil; 

5.º projecto acústico; 

6.º esclarecimentos quanto à necessidade de apresentação de projecto de instalação 

de gás; 

7.º projectos para cumprimento do sistema de certificação energética, acompanhados 

da respectiva declaração de conformidade regulamentar (quando aplicável), 

nomeadamente: 

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

Comportamento Térmico em Edifícios); 

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

Climatização em Edifícios). 
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Mais deliberou  informar que os termos de responsabilidade devem indicar a 

conformidade com as normas de segurança contra incêndios, conforme ponto 2 do 

artigo 6 do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

1.1.17. Processo de obras particulares n.º 251/10 -  Centro Clínico Vida Nova, Lda. 

DLB N.º 0972/10 |  De CENTRO CLÍNICO VIDA NOVA, LDA, com sede social na Rua 

do Carmo, n.º 76, 2.º Andar, no concelho de Lisboa, referente ao projecto de 

arquitectura para alteração da fracção A, de comércio e serviços para instalação de 

uma clínica médica, sita na Rua de Ourém, Lote 16, Almuinha Grande, freguesia de 

Marrazes. 

A fracção insere-se num edifício no lote 16, implantado em zona de protecção 

da BA5, sem outras condicionantes ao nível do Plano Director Municipal, de acordo 

com a cartografia apresentada e respectiva marcação. 

A operação urbanística tem enquadramento no alvará de loteamento n.º 5/99 e 

aditamento n.º 2. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/06/11, 

constante do respectivo processo (folhas 84 e 85), e face ao disposto no artigo 20.º do 

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

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

operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no parecer emitido pela Autoridade de Saúde; 

2.º apresentar, no prazo de 6 meses os projectos de engenharia das especialidades e 

os restantes elementos a seguir indicados: 

2.1. projecto de estabilidade; 

2.2. projecto nos termos do previsto no regime jurídico da segurança contra incêndios 

em edifícios (RJSCIE), aprovado pela Autoridade Nacional de Protecção Civil, para 

a utilização tipo V; 

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

quando exigível nos termos da lei, conforme a potência a contratar; 

2.4. projecto de instalação de gás, visado por entidade inspectora, se aplicável; 

2.5. projectos de redes prediais de água e esgotos; 

2.6. projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações; 

2.7. projecto acústico, se aplicável; 

2.8. projectos para cumprimento do sistema de certificação energética, acompanhados 

da respectiva declaração de conformidade regulamentar (quando aplicável), 

nomeadamente: 
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2.8.1. projecto nos termos do RCCTE (Regulamento das Características de 

Comportamento Térmico em Edifícios); 

2.8.2. projecto nos termos do RSECE (Regulamento dos Sistemas Energéticos 

de Climatização em Edifícios); 

2.9. memória descritiva com correcção do enquadramento da pretensão, face ao 

regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios (RJSCIE); 

2.10. esclarecimentos quanto ao sistema de ventilação do espaço, face aos 

condicionalismos impostos no parecer da Autoridade de Saúde; 

2.11. plantas complementadas de sobreposição de amarelos e vermelhos, e com 

correcção da legenda (área técnica e não “arrumos”). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

1.2. Análise do processo de informação prévia n.º 2 2/09 - NHC (SOCIAL) - 

Cooperativa de Solidariedade, CRL 

DLB N.º 0973/10  | De NHC (SOCIAL) - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE, CRL, 

com sede social na Rua Afonso de Albuquerque, Lote 2-R/C, freguesia de Sacavém, 

Concelho de Loures, referente ao pedido de informação prévia para construção de um 

edifício destinado a unidade de cuidados continuados, situado na Urbanização Dr. 

Joaquim José de Sousa, freguesia de Marrazes, e inserido numa zona definida no 

Plano Director Municipal como áreas habitacionais ou residenciais de média densidade. 

A pretensão localiza-se em parcela de terreno cedida no âmbito do loteamento 4/99 ao 

Município de Leiria para equipamento.  

De acordo com os elementos apresentados é proposta a acessibilidade ao 

edifício através de arruamento público a executar do lado Norte em terreno da 

Freguesia de Marrazes, tendo sido apresentada declaração desta entidade quanto ao 

mesmo. 

O arruamento em causa poderá servir igualmente o equipamento previsto junto 

ao arruamento localizado do lado Norte (de que consta o processo de obras n.º 248/02) 

e eventualmente vir a ser enquadrado em acessibilidade futura ao espaço existente do 

lado Nascente, Rua Prof. Maria Augusta Sousa Lopes. 

O pedido foi objecto de parecer favorável da Força Aérea Portuguesa, EDP e 

Centro de Saúde. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/06/21, 

constante do respectivo processo (folha 132), e face ao disposto no artigo 14.º do 

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

de Setembro, bem como sob o ponto de vista urbanístico, e com base nos elementos 

apresentados deliberou por  unanimidade emitir parecer favorável à pretensão 
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apresentada, pelo período de um ano, face ao previsto no artigo 17.º do mesmo 

diploma legal, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar projecto de obras de urbanização relativamente ao arruamento, devendo 

o seu traçado e desenvolvimento atender à correcta inserção na via (Rua 1), prevendo 

o mesmo a existência de passeios devidamente dimensionados e ainda contemplar a 

ligação à Rua Prof. Maria Augusta Sousa Lopes, (ainda que faseado), ou seja, numa 

1.ª fase, execução da zona de impasse, junto ao acesso do equipamento proposto no 

presente pedido, devendo ainda ser tido em conta o edifício previsto do lado Norte 

(Equipamento Cultural, destinado a Museu Escolar, Filarmónica e Auditório) e 

respectivos espaços exteriores, e em fase posterior a ligação à rua já referida (Rua 

Prof. Maria Augusta Sousa Lopes); 

2.º cumprir com o indicado no parecer do Centro de Saúde (folhas 110 e 111); 

3.º previamente ao licenciamento da obra, deverá verificar-se a emissão do alvará de 

obras de urbanização do arruamento já referido; 

4.º deverá cumprir-se com os restantes aspectos previstos na legislação em vigor, 

nomeadamente Plano Director Municipal, Regulamento Geral das Edificações Urbanas, 

Segurança Contra Incêndios e Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto, no que se 

refere à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada (incluindo os aspectos 

relativos aos lugares de estacionamento). 

Mais deliberou  transmitir a decisão que vier a recair sobre o presente pedido à 

Freguesia de Marrazes. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

1.3. Análise do processo de loteamento n.º 11/84 - Herdeiros de António Maria de 

Abreu Guerreiro 

DLB N.º 0974/10  | De GAMEIRO E MARTO, CONSTRUÇÕES, LDA., com sede social 

na Rua da Esperança, Barrosa, freguesia de S. Simão de Litém, concelho de Pombal, 

referente ao pedido para execução de zona pedonal composta por grelha relvada, com 

a largura de 150cm, na zona verde, paralela com o acesso n.º 4, do loteamento situado 

em Vale da Cabrita, freguesia de Leiria. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/04/30, constante do 

respectivo processo (folha 1541), e atendendo aos antecedentes do processo, 

nomeadamente a decisão proferida pelo Tribunal, que anulou a deliberação onde 

haviam sido aprovadas as alterações ao loteamento que deram origem ao alvará de 

loteamento n.º 760/95, bem como ao facto de a realidade do local não se enquadrar no 

previsto no alvará inicialmente emitido (alvará de loteamento n.º 550/88), deliberou por  

unanimidade  suspender o presente pedido até à tomada de decisão quanto à validade 

do alvará de loteamento em causa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 
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Ponto dois 
��������  Depar tamen to  de Obras Mun ic ipa is  

 

2.1. Processo n.º T – 34/2009. Reabilitação da rede  viária na Travessa da Valeiria, 

Lezíria, Coimbrão. Informação para aprovação de pro jecto 

DLB N.º 0975/10  | Presente uma informação do Departamento de Obras Municipais de 

2 de Junho de 2010, propondo a aprovação do projecto referente ao assunto em 

epígrage.  

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por  unanimidade 

aprovar o respectivo projecto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

2.2. Processo n.º T – 83/2009. Projecto de abertura  de arruamento, Travessa da 

Bela Vista, freguesia de Ortigosa. Informação para aprovação de projecto 

DLB N.º 0976/10  | Presente uma informação do Departamento de Obras Municipais de 

11 de Janeiro de 2010, propondo a aprovação do projecto referente ao assunto em 

epígrage.  

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por  unanimidade 

aprovar o respectivo projecto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.3. Processo n.º T – 17/2009. Empreitada de requal ificação da Estrada dos 

Guilhermes, troço que liga Maceira à Zona Industria l da Marinha Grande. 

Informação para aprovação dos trabalhos a mais 

DLB N.º 0977/10  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de uma informação do Departamento de Obras Municipais referindo a 

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

€13.221,00 + IVA. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por  unanimidade  

aprovar e autorizar a realização trabalhos a mais a preços acordados no valor de 

€13.221,00 + IVA, devendo dar-se conhecimento à empresa CONSTRUÇÕES 

ANTÓNIO LEAL, S.A. 

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

2292/10, de 9 de Junho. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 



1144 (26) 
 

CMLeiria/Acta n.º 15, de 2010.06.29 

Im-DA-15-09_A0 

 

2.4. Processo n.º T – 63/2010. Elaboração do projec to de arquitectura e 

especialidades para o Centro Cultural de Marrazes. Informação para abertura de 

concurso público e nomeação de júri de procedimento  

DLB N.º 0978/10  | Retirado. 

 

2.5. Processo n.º T – 39/2010. Construção do Centro  Cívico do Centro Histórico e 

respectiva Praça Pública, Leiria. Informação para p rorrogação de prazo de 

entrega de propostas 

DLB N.º 0979/10  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

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

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

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

29 de Janeiro. 

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

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

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

pelo período de 20 dias. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.6. Processo n.º T – 24/2010. EPA 3, requalificaçã o do espaço público da zona 

alta do Centro Histórico, Leiria. Aprovação da list a de erros e omissões. 

DLB N.º 0980/10  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de uma informação do Júri do Procedimento, a propor a aprovação da 

lista de erros e omissões, nos temos e para os efeitos do disposto do artigo 61.º do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 

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

aprovar a lista de erros e omissões, nos termos do artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de Janeiro, e manter o preço base do concurso. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

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

Aprovação da lista de erros e omissões 

DLB N.º 0981/10  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de uma informação do Júri do Procedimento, a propor a aprovação da 

lista de erros e omissões, nos temos e para os efeitos do disposto do artigo 61.º do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 

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

aprovar a lista de erros e omissões, nos termos do artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de Janeiro, e manter o preço base do concurso. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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2.8. Processo n.º T – 10/2006. Ampliação/reformulaç ão do Centro Educativo de 

Monte Redondo. Revogação da deliberação de Câmara d e 15 de Junho de 2010. 

Aprovação de projecto, abertura de concurso público  e nomeação de júri de 

procedimento 

DLB N.º 0982/10  | Retirado. 

 

 

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

3.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão de Recursos 

Humanos  

3.1.1. Indemnização por acidente de trabalho 

DLB N.º 0983/10  | Na sequência do acidente em serviço sofrido em 30 de Junho de 

2008, pelo Bombeiro de 3.ª Classe do mapa de pessoal do Município de Leiria, Senhor 

Tiago Pedro Caldas Maia, foi enviado à ordem do Município de Leiria um cheque no 

valor total de €1.652,30 (mil seiscentos e cinquenta e dois euros e trinta cêntimos), que 

deu entrada nos cofres do Município em 22 de Fevereiro de 2010, pelo recibo n.º 4490.  

O trabalhador veio pelo requerimento datado de 29 de Março de 2010, solicitar o 

reembolso da quantia referida, uma vez que a mesma se destinava a indemnizar o 

trabalhador por incapacidade permanente parcial atribuída pela seguradora em 

resultado do acidente em serviço, sendo que só após a análise do requerimento foi 

possível esclarecer que de facto o cheque foi emitido erradamente à ordem do 

Município de Leiria. Ora, uma vez que a quantia deveria ser processada directamente 

ao trabalhador pela companhia de seguros propõe-se que seja restituído o valor em 

causa à companhia de seguros Liberty Seguros.   

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

restituir o montante de €1.652,30 (mil seiscentos e cinquenta e dois euros e trinta 

cêntimos) à companhia de seguros Liberty Seguros, para que a seguradora possa 

liquidar a indemnização devida ao trabalhador. 

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

1979/10, de 12 de Maio. 

A Senhora Vereadora Filipa Alves  questionou a razão pela qual o assunto 

demorou este tempo para se efectuar a devolução do cheque, tendo em conta que 

entrou nos cofres da autarquia no dia 22 de Fevereiro. 

O Senhor Presidente  respondeu que o cheque entrou nos cofres da autarquia 

no dia 22 de Fevereiro, mas que só a 29 de Março, veio o trabalhador a requerer a 

restituição do valor. Mais disse que tal como era referido na deliberação só após após 
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a análise do requerimento foi possível esclarecer que de facto o cheque foi emitido 

erradamente à ordem do Município de Leiria e daí esta demora. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.2. Voto de pesar 

DLB N.º 0984/10  | Presente, pelo Senhor Presidente, uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar, ao trabalhador Leandro Miguel Gomes Sousa, 

Técnico Superior, do mapa de pessoal deste Município, pelo falecimento de seu sogro. 

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

conceder um voto de profundo pesar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.3. Cessação do apoio em matéria de recursos hum anos à Freguesia de Monte 

Real 

DLB N.º 0985/10 |  Presente a proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Leiria, contida na alínea b) do 3.º parágrafo do seu despacho de 11 de Junho de 2010, 

relativa à cessação do apoio em matéria de recursos humanos à Freguesia de Monte 

Real, e cujo teor abaixo se transcreve na íntegra: 

«Despacho 

Assunto: prorrogação de situações de mobilidade geral|mobilidade interna nos serviços da 

Freguesia de Monte Real 

Considerando o teor do meu despacho de 8 de Junho de 2010, e que aqui se dá por 

reproduzido na íntegra; 

Considerando ainda que, no uso da prerrogativa que lhes foi concedida, através dos ofícios n.os 

8471, 8472, 8473 e 8474, de 9 de Junho de 2010, respectivamente, os trabalhadores e os 

serviços em causa, manifestaram o seu acordo quanto à prorrogação das situações de 

mobilidade nos termos fixados naquele despacho. 

Determino, no uso da competência que me é conferida pelo disposto na alínea a) do n.º 2 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada, e ao abrigo do disposto no artigo 1.º 

do Decreto-Lei n.º 269/2009, de 30 de Setembro, conjugado com o disposto no n.º 1 do artigo 

61.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro: 

a) Que se proceda à outorga, no próximo dia 14 de Junho de 2010, dos acordos 

necessários à efectiva prorrogação, com efeitos a 01 de Janeiro de 2010, das situações de 

mobilidade geral|mobilidade interna, a celebrar entre o Município de Leiria, a Freguesia de 

Monte Real e os trabalhadores Ezequiel Almeida Cordeiro (e termo em 15 de Junho de 2010), 

Sónia Sofia Ferreira Silva Carvalho (e termo em 15 de Junho de 2010) e Vânia Cristina Costa 

Ribeiro (e termo em 31 de Dezembro de 2010); 

b) Propor à Câmara Municipal de Leiria que faça cessar, com efeitos a 16 de Junho de 

2010 e 01 de Janeiro de 2011, respectivamente, o apoio em matéria de recursos humanos 

concedido à Freguesia de Monte Real, por deliberação de 13 de Maio de 2008, proferida ao 

abrigo do disposto na alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, com fundamento na 

impossibilidade funcional e legal de prorrogação, das situações de mobilidade, até ao limite 
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máximo inicialmente fixado no despacho da Presidente da Câmara Municipal de Leiria, com a 

mesma data; 

c) Que, findo o prazo máximo da respectiva prorrogação, os trabalhadores em causa 

regressem à situação jurídico-funcional detida nos serviços de origem, designadamente no que 

se refere à ocupação de postos de trabalho de assistente operacional, previstos no mapa de 

pessoal da Câmara Municipal de Leiria, na parte relativa à Divisão de Parques e Espaços 

Verdes, ou daquela que lhe venha a suceder, a que corresponde a descrição “construção e 

manutenção de espaços verdes e instalação e manutenção de sistemas de rega automáticos”, 

sem prejuízo do disposto no registo INT-2010/2879, e devidamente orçamentados; 

d) Que seja dado conhecimento do teor do presente despacho à Vereadora Sr.ª 

Professora Doutora Blandina Oliveira, à Chefe da Divisão de Parques e Espaços Verdes Sr.ª 

Eng.ª Maria Manuela Vieira Oliveira, e à Chefe da Divisão de Recursos Humanos Sr.ª Dr.ª Elsa 

Catarina Santos Marques, para adopção das medidas necessárias à reintegração daqueles 

trabalhadores, e prestação de apoio técnico à Freguesia de Monte Real, em matéria de 

aplicação do SIADAP à trabalhadora Vânia Cristina Costa Ribeiro, enquanto a mesma ali 

permanecer. 

Leiria e Paços do Concelho, em 11 de Junho de 2010 

O Presidente da Câmara 

Raul Castro» 

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

fazer cessar, com efeitos a 16 de Junho de 2010 e 1 de Janeiro de 2011, 

respectivamente, o apoio em matéria de recursos humanos tidos por necessários ao 

adequado funcionamento dos serviços da Freguesia de Monte Real, concedido por sua 

deliberação de 13 de Maio de 2008, proferida ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 

6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, com fundamento na impossibilidade funcional e legal 

de prorrogação das situações de mobilidade, em aquele apoio se consubstanciou, até 

ao limite máximo inicialmente fixado, nos termos do despacho da Senhora Presidente 

da Câmara Municipal de Leiria, proferido na mesma data. 

Mais deliberou  que seja dado conhecimento do teor da presente deliberação 

aos serviços da Freguesia de Monte Real. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

 

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

3.2.1. Pagamentos 

DLB N.º 0986/10 |  Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo 

Senhor Presidente, no período de 9 a 22 de Junho 2010, correspondente às Ordens de 

Pagamento Gerais n.ºs: 4648, 4649, 4729, 4909 a 4911, 4934 4935, 4964, 4975 a 

4977, 4880, 4986, 4987, 4993, 5144, 5337 a 5340, 5342, 5343, 5345, às Ordens de 

Pagamento de Tesouraria n.ºs: 416 a 465, 467 a 481, às Ordens de Pagamento de 
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Facturas n.ºs 3341, 3408 a 3412, 3414, 3417 a 3421, 3582, 3602, 3732, 3772 a 3774, 

3844, 3845, 3865, 4004 a 4006, 4013, 4014, 4035, 4042, 4154, 4155, 4177, 4179, 

4180, 4184, 4188, 4412, 4433, 4434, 4443, 4444, 4446, 4583, 4640, 4655, 4660, 4680, 

4687, 4691, 4692, 4693, 4699, 4700, 4702, 4724, 4725, 4736, 4769 a 4771, 4776, 

4781, 4785, 4787, 4788, 4792, 4808, 4810, 4823, 4829, 4831, 4833, 4842, 4843, 4846,  

4847, 4848, 4862, 4871, 4872, 4880, 4884, 4892, 4893, 4895, 4897, 4900, 4902, 4903, 

4905 a 4908, 4912 a 4916, 4918, 4921, 4922, 4924, 4927, 4930 a 4933, 4936 a 4943, 

4948, 4949, 4951 a 4954, 4956 a 4958, 4960 a 4963, 4966 a 4970, 4973, 4974, 4978, 

4979, 4981, 4982, 4984, 4985, 4988 a 4992, 4994 a 5022, 5024, 5025, 5029, 5031 a 

5044, 5047 a 5054, 5056 a 5065, 5067 a 5097, 5099 a 5113, 5115 a 5135, 5137 a 

5143, 5145 a 5150, 5155, 5157 a 5161, 5168 a 5173, 5222, 5223, 5231, 5232, 5243, 

5246, 5247, 5250 a 5252, 5254 a 5256, 5258 a 5263, 5265 a 5274, 5276 a 5280, 5282, 

5283, 5285, 5287, 5288, 5290, 5294, 5296, 5297, 5299 a 5302, 5344, 5346, no valor 

total de €1.732.662,41.    

 

3.2.2. XII Modificação ao orçamento e às Grandes Op ções do Plano 

DLB N.º 0987/10  | Presente a XII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2010 que se consubstancia na 12.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 11.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 11.ª 

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

POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 

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

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

A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por maioria , com os votos contra dos Senhores 

Vereadores José Benzinho, Neusa Magalhães, Carlos Vitorino e Filipa Alves, eleitos 

pelo Partido Social-Democrata, autorizar XII Modificação às Grandes Opções do Plano 

para o presente ano de 2010, com inscrições/reforços e diminuições/anulações no 

montante de €27.580.991,07 cada e a XII alteração ao Orçamento da Despesa para o 

presente ano de 2010, com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante 

de €41.758.637,32 cada, tal como proposto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.3. Criação de postos de cobrança e atribuição d e fundos de caixa 

DLB N.º 0988/10  | Considerando que a entrada em vigor do novo Regulamento de 

Organização dos Serviços Municipais implica adaptar os Postos de Cobrança às novas 

estruturas orgânicas.  

Considerando que se continua a entender útil para os utentes e justificável na óptica do 

interesse municipal a existência de Postos de Cobrança. 
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Considerando que para operacionalizar esta adaptação é necessário extinguir os 

Postos de Cobrança existentes e criar Postos de Cobrança novos. 

Pelo Chefe da Divisão Financeira foi presente a proposta com vista à extinção dos 

Postos de Cobrança existentes e respectiva entrega dos fundos de caixa pelos seus 

detentores na subunidade orgânica Tesouraria, bem como a criação de Postos de 

Cobrança novos e correspondentes Fundos de Caixa.  

I – EXTINÇÃO 

Deste modo, propõe-se que sejam extintos os Postos de Cobrança e Fundos de Caixa 

aprovados na reunião de Câmara de 2010.01.12: 

a) Departamento de Planeamento e Urbanismo 

1 Divisão de Informação Geográfica 2 ……………………..…..…….……. € 40,00 

A favor dos assistentes técnicos Armando João Feijó Afonso e João Manuel 

Marques Cruz Santos. 

2 Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território ………................€ 20,00 

A favor da assistente técnica Maria José Domingues Balseiro. 

b) Departamento de Obras Municipais 1 ………………………..………...…..….… € 20,00 

A favor da assistente técnicaTeresa Pereira. 

c) Departamento de Desenvolvimento Económico, Espaços Verdes e Ambiente 

1 Divisão de Parques e Espaços Verdes ……..-……………………...….... € 20,00 

A favor da assistente técnica Silvia Teresa Gomes Leal. 

d) Departamento de Operações Urbanísticas  

A favor da assistente técnica Dulcina Maria Sousa Ribeiro.……..…......... € 20,00 

A favor da assistente técnica Ema Marta Carvalho Sarraipa……….…….. € 20,00 

A favor da assistente técnica Raquel Lopes Duarte…………………......… € 20,00 

A favor da assistente técnica Susana Maria Ferreira Rodrigues Gomes....€ 20,00 

A favor da assistente técnica Sandra Paula Ferreira Rodrigues.…..…….. € 20,00 

A favor da assistente técnica Fernanda Moreira………………………..….. € 20,00 

A favor da técnica superior Susana Margarida Pinto Santos  ………........ € 20,00 

e)  Divisão de Bibliotecas e Arquivo …………………………....…………………€ 20,00 

A favor da assistente técnica Maria da Encarnação de Oliveira Antunes Pereira 

f) Divisão de Museus e Património 

1 Castelo …………………………………………………….................………€ 20,00 

A favor das assistentes operacionais Maria Cremilda Santos Fernandes Matias e 

Maria José Marques dos Reis. 

2 MIMO – Museu da Imagem em Movimento …………………...…………. € 20,00 

A favor das assistentes técnicas La Salete Maria Marcelo Prata Cruel e Maria 

Susete Gaspar Ferreira. 

3 Moinho do Papel …………………………...………………………….……. € 20,00 

A favor da assistente técnica Maria Madalena Rosa Cruz Silveirinha. 



1150 (32) 
 

CMLeiria/Acta n.º 15, de 2010.06.29 

Im-DA-15-09_A0 

 

4) Casa dos Pintores ………………………………………………….………. € 20,00 

A favor da assistente técnica Alcina Maria Ferreira da Silva. 

5) Agromuseu………………………….………..…………………….………...€ 20,00 

A favor da assistente técnica Márcia Catarina Ferreira Jesus. 

Propõe-se ainda, que sejam extintos os Postos de Cobrança e Fundos de Caixa 

aprovados na reunião de Câmara de 2009.01.20: 

1) Divisão de Museus e Património 

a) Castelo …………………………………………………………………€20,00 

A favor das assistentes operacionais Maria do Céu Pereira Fiúza Faria, 

Maria Cremilda Santos Fernandes Matias, Marília Jesus Joaquim Alves e 

Maria José Marques dos Reis; 

b)    MIMO – Museu da Imagem em Movimento ………………………. €20,00 

A favor das assistentes técnicas La Salete Maria Marcelo Prata Cruel e 

Maria Susete Gaspar Ferreira. 

II – CRIAÇÃO 

Propõe-se que sejam criados os Postos de Cobrança para os serviços emissores de 

receita municipal, localizados em instalações fora do edifício-sede do Município e 

atribuir um montante, designado por Fundos de Caixa, para uso exclusivo de 

operações de trocos que abaixo se identificam: 

a) Divisão de Planeamento, Ordenamento e Estratégia Territorial 

1) A favor do assistente técnico Armando João Feijó Afonso .................... €20,00 

2) A favor do assistente técnico João Manuel Marques Cruz Santos ........ €20,00 

3) A favor da assistente técnica Maria José Domingues Balseiro .............. €20,00 

b) Divisão de Parques e Espaços Verdes 

4) A favor da assistente técnica Silvia Teresa Gomes Leal ....................... €20,00 

c) Departamento de Operações Urbanísticas  

5) A favor da assistente técnica Dulcina Maria Sousa Ribeiro ................... €20,00 

6) A favor da assistente técnica Ema Marta Carvalho Sarraipa ................. €20,00 

7) A favor da assistente técnica Raquel Lopes Duarte .............................. €20,00 

8) A favor da assistente técnica Susana Maria Ferreira Rodrigues Gomes€20,00 

9) A favor da assistente técnica Sandra Paula Ferreira Rodrigues ............ €20,00 

10) A favor da assistente técnica Fernanda Moreira ................................. €20,00 

d) Divisão de Museus, Património e Bibliotecas 

11) Biblioteca Municipal ............................................................................ €20,00 

A favor da assistente técnica Maria da Encarnação de Oliveira Antunes Pereira. 

12) Castelo ............................................................................................... €20,00 

A favor da assistente técnica Ana Violante e das assistentes operacionais Maria 

Cremilda Santos Fernandes Matias, Maria da Graça Pires Rosinha, Ana 

Gabriela Santos Brites e Maria Goreti Ferreira João Fonseca. 
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13) Agromuseu ......................................................................................... €20,00 

A favor da técnica superior Dr.ª Isabel Maria da Graça dos Santos Brás e do 

assistente técnico Francisco Manuel Zúquete Martins Fernandes. 

14) Moinho do Papel ................................................................................. €20,00 

A favor das assistentes técnicas Maria Madalena Rosa Cruz Silveirinha e Márcia 

Catarina Ferreira Jesus. 

15) M|I|MO – Museu da Imagem em Movimento ....................................... €20,00 

A favor das assistentes técnicas La Salete Maria Marcelo Prata Cruel e Maria 

Susete Gaspar Ferreira. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, em cumprimento com o 

estabelecido na Norma de Controlo Interno e na Norma de Utilização dos Fundos de 

Caixa e ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por maioria , com os votos contra dos Senhores 

Vereadores José Benzinho, Neusa Magalhães, Carlos Vitorino e Filipa Alves, eleitos 

pelo Partido Social-Democrata, extinguir os Postos de Cobrança e Fundos de Caixa 

referidos no ponto I e criar os Postos de Cobrança dos serviços emissores de receita 

municipal, localizados em instalações fora do edifício-sede do Município bem como 

atribuir os Fundos de Caixa aos funcionários acima designados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.4. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 0989/10  | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 22 de Junho de 

2010, apresentando um  Total de Disponibilidades de €8.349.959,32 sendo de 

Operações Orçamentais €7.661.171,02 e de Operações de Tesouraria €688.788,30, 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

 

 

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

 

Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão de Juventude e 

Educação 

4.1. Comemorações do Dia Mundial da Criança. Projec to Trocar por Miúdos 2010. 

Patrocínios 

DLB N.º 0990/10  | No passado dia 1 de Junho, decorreram as Comemorações do Dia 

Mundial da Criança, com o projecto “Trocar por Miúdos”, constituído por um conjunto de 

actividades lúdicas, culturais, artísticas e pedagógicas, com o intuito de complementar e 

enaltecer as comemorações. 
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Considerando que a Câmara Municipal contou com o apoio de diversas 

Instituições e Empresas locais, que demonstrando um grande sentido cívico, 

proporcionaram um conjunto de patrocínios indispensáveis ao sucesso da iniciativa.  

Propõe-se que a Câmara Municipal agradeça às seguintes Instituições e 

Empresas, que colaboraram para a realização das Comemorações do Dia Mundial da 

Criança:  

—  94 FM; 

—  Base Aérea Nº 5 de Monte Real; 

—  Brindicis; 

—  Bruno Gomes , Unipessoal Lda “Café Tenda”; 

—  Churrasqueira “Reis dos Frangos”; 

—  Doces e Parceiros, Padaria e Pastelaria; 

—  Escola Superior Educação e Ciências Sociais - Instituto Politécnico de Leiria; 

—  Franguito do Telheiro; 

—  Guarda Nacional Republicana; 

—  Hidromel – Fábrica de Produtos Alimentares Europa, Lda; 

—  Hipermercado Continente de Leiria; 

—  Freguesia de Santa Eufémia; 

—  MacDonald´s Leiria; 

—  Óptica Cunha Fonseca; 

—  Padaria e Pastelaria Cruz d’ Areia 

—  Padaria “Flor do Lena”; 

—  Panidor; 

—  Pastelaria “Aldeia dos Sabores”; 

—  Pastelaria Alexmel; 

—  Pastelaria “Brisa Norte”; 

—  Pastelaria D. Dinis;  

—  Pastelaria “Formas & Pesos, Lda”; 

—  Pastelaria “Mimo Doce”; 

—  Pastelaria e Gelataria San Luis; 

—  Pastelaria Xodó; 

—  Pizzaria Mr Pizza; 

—  Pizzaria San Remo; 

—  Polícia de Segurança Pública de Leiria; 

—  Ponto Fresco Supermercados SA; 

—  Recheio Cash & Carry SA; 

—  Regimento de Artilharia nº 4 de Leiria; 

—  Restaurante “A Grelha”; 

—  Restaurante “Cardápio do Visconde”; 

—  Restaurante “O Casarão”; 

—  Restaurante Matilde Noca; 

—  Restaurante “Os Morgatões”; 

—  Restaurante “Paulos, Lda”; 

—  Restaurante “O Rui”; 

—  Restaurante “Tromba Rija”; 

—  Rodoviária do Tejo, SA; 
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—  Silafrutos; 

—  Sodicel – Sociedade de Representações de Leiria, SA; 

Propõe-se, ainda, que sejam emitidos recibos ao abrigo da Lei do Mecenato às 

entidades que o solicitaram, cujos valores são os que se apresentam no seguinte 

quadro: 

“Trocar por Miúd os”  

Recibos ( AO ABRIGO DA LEI DO MECENATO) 

Entidade  Morada  Contribuinte  Valor  

Churrasqueira Rei dos 
Frangos, Lda 

Rua Miguel Torga, n.º 149 
2410-134 Leiria 

502 724 110 € 286,20 

Doces e Parceiros, 
Padaria e Pastelaria 

Edifício Cruzeiro – Lj 28 – Cruz – 
Parceiros 
2400 – 441 Leiria 

507 984 650 € 36,00 

Franguito do Telheiro Urbanização Vale Grande 
Lote 1.º Fracção D  
2410 – 482 Telheiro 

     115 384 782 € 93,50 

Padaria “Flor do Lena” Rua Principal  
n.º 395- Riba d’Aves 
2425 -759 Ortigosa    
 

180 507 060 € 26,50 

Padaria e Pastelaria Cruz 
d’Areia 

Rua Saint Maur dês Fossés, lt 6 
Cruz d’Areia  
2400-Leiria 

503 840 947 € 120,00 

Panidor Outeiro dos Cepos  
Apt. 71  
2426 – 908 Monte Redondo 

503 199 699 € 131,40 

Pastelaria “Aldeia dos 
Sabores” 

Rua Vale Grande, n.º 31 
2415 Leiria  

507 163 761 € 100,00 

Pastelaria Alexmel Estrada da Amieira, 20 – Chãs 
2400 – 924 Regueira de Pontes 

505 492 962 € 150,00 

Pastelaria Brisa Norte Quinta do Bispo – Lote 46 
2400 – 466 Leiria 

503 749 354 € 150,00 

Pastelaria D. Dinis  Av.ª Comb. G. Guerra  
C.C. Dinis, loja 510 
2400 – 122 Leiria 

501 642 897 € 90,00 

Pastelaria Xodó Estrada da Figueira da Foz, Lt 3 Lj 1 –
Gândara dos Olivais  
2415 – 603 Leiria 

502 446 430 € 30,00 

Pastelaria e Gelataria San 
Luis   

C.C. Maringá Loja 13 
2400 – 118 Leiria 

500 678 430 
 

€ 54,00 

Pizzaria Mr Pizza C. Comercial D. Dinis, Lj 506 
2400 Leiria  

506 726 681 € 90,00 

Restaurante “A Grelha” Rua Arrabalde da Ponte – n.º 780 
2415 – 520 Leiria 

504 540 610 € 500,00 

Restaurante Matilde Noca  Rua Martingil – Marrazes 
2400 Leiria 

507 934 520 € 80,00 

Restaurante “Os 
Morgatões” 

Quinta dos Castanheiros 
Est. Nacional n.º 1 Km129 
2410 – 656 Boa Vista - Leiria 

506 568 202 € 200,60 

Restaurante Paulos, Lda. Rua de Campo de Tiro – Outeiros da 
Gândara 
2415 -560 Leiria 

180 103 300 € 350,00 

Rodoviária do Tejo, SA Rua do Nogueiral - Edifício Galinha 
Apartado 46  
2354 – 413 Torres Novas 

502 513 900 € 2.125,00 

Silafrutos Quinta da Matinha, lt 68 – r/c D Marrazes 
2400 - 049 Leiria 

500 811 806 € 110,00 

Hipermercado Continente 
Leiria 

Estrada Nacional 1 – Alto do Vieiro 
2400 – 822 Leiria 

502 011 475 € 250,00 

Ponto Fresco Canhestro - Pousos  502 492 350 € 100,80 
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Supermercados 2410 Leiria 

Óptica Cunha Fonseca 
 

Rua da Graça, n.º 4 
2400 Leiria 

502547812 € 1.120,31 

Recheio Cash & Carry SA Zona Industrial lt – 8 – Cova das Faias 
Vale Sepal 
2420 - 409 Leiria 

500 145 415  € 169.33 

A Câmara Municipal, analisar o assunto e deliberou por  unanimidade  

agradecer os apoios e parcerias cedidos pelas entidades envolvidas nas 

Comemorações do Dia Mundial da Criança, no âmbito do Projecto “Trocar por Miúdos” 

e emitir os recibos ao abrigo da Lei do Mecenato às entidades que o solicitarem. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.2. XVI Festival de Teatro Juvenil. Patrocínios 

DLB N.º 0991/10  | Decorreu de 27 de Abril a 12 de Junho o Festival de Teatro Juvenil, 

organizado pela Câmara Municipal de Leiria em parceria com as escolas do concelho, 

contando com a envolvência e participação de alunos e professores, para a 

apresentação das aptidões de expressão artística dos jovens de Leiria. 

Considerando que esta edição do festival pretendeu implementar novos 

conceitos na iniciativa, com a abolição do catálogo em formato papel pelo catálogo em 

formato digital, aliando-se assim às comemorações do ano internacional da 

biodiversidade, e que esta implementação só foi alcançada com o apoio de Instituições 

e Empresas Locais.  

Propõe-se que a Câmara Municipal agradeça à Escola Superior Educação e 

Ciências Sociais - Instituto Politécnico de Leiria, Sonigate Leiritronica, Lda e à Image 

Reporter, que colaboraram para a realização catálogo em formato digital. 

Propõe-se, ainda, que seja emitido recibo ao abrigo da Lei do Mecenato à entidade que 

o solicitou, cujo valor é o que se apresenta no seguinte quadro: 

“Festival de Teatro Juvenil”  

Recibos ( AO ABRIGO DA LEI DO MECENATO) 

Entidade  Morada  Contribuinte  Valor  

Sonigate Leiritronica, Lda Travessa Baquelite 
Apartado 406 
2415-611 Leiria 

501810544 € 414,00 

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

unanimidade  agradecer os apoios às entidades externas que colaboraram no XVI 

Festival de Teatro Juvenil e emitir o recibo ao abrigo da Lei do Mecenato. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
��������  D iv i são  da Cu l tu ra   
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Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão da Cultura 

5.1. Apoio à Sociedade Filarmónica Maceirense 

DLB N.º 0992/10  | Presente uma carta da Sociedade Filarmónica Maceirense 

(ENT.12330/2010) solicitando a cedência do autocarro do Município para uma 

deslocação a Lisboa no próximo dia 4 de Julho de modo que possam participar no III 

Festival de Bandas daquela cidade.  

Na impossibilidade de cedência de transporte do Município e, reconhecendo o 

valor cultural desta instituição e a importância destas deslocações para a divulgação da 

Região de Leiria e para a promoção de intercâmbios entre pares, sempre considerado 

de interesse municipal, propõe o Senhor Vereador Gonçalo Lopes que seja atribuído à 

Sociedade Filarmónica Maceirense um apoio no valor de €250,00 (duzentos e 

cinquenta euros), mediante a apresentação prévia do recibo da despesa com a 

transportadora contratada para esta deslocação. 

É utilizada para este efeito a verba prevista no Plano para 2010, na Rubrica 

2010/A/261 – Apoio a Funcionamento e Actividades - Filarmónicas. Proposta de 

cabimento n.º 2489/10, de 22 de Junho. 

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

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

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

unanimidade  atribuir à Sociedade Filarmónica Maceirense um apoio no valor de 

€250,00 (duzentos e cinquenta euros) para suporte da deslocação da Filarmónica a 

Lisboa ao II Festival de Bandas, condicionado à apresentação prévia dos documentos 

acima referidos. 

O Senhor Vereador José Benzinho  alertou para a discrepância existente nos 

apoios às entidades.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2. Apoio à Filarmónica de S. Tiago de Marrazes 

DLB N.º 0993/10  | Presente um pedido da Filarmónica de S. Tiago de Marrazes 

(ENT.12472/2010), solicitando apoio financeiro para diversas obras de melhoramentos 

levados a efeito na sua Escola de Música, referindo que, com o uso intenso ao longo 

dos seus 129 anos de existência, as instalações da escola embora tenham sofrido ao 

longo dos anos algumas obras de manutenção, necessitam de condições para o seu 

funcionamento e para a realização de actividades inerentes à prática musical com a 

dignidade que merecem. 

Atendendo ao exposto e por se considerar de interesse municipal a continuação 

do ensino musical levado a efeito nestas instalações, propõe-se a atribuição à 

Filarmónica de São Tiago de Marrazes de um apoio no valor de €2.275,00 (dois mil 

duzentos e setenta e cinco euros), que corresponde a 10% do orçamento apresentado, 
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sujeito à apresentação prévia de todos os documentos de acordo com as Normas de 

Controlo Interno e recibos comprovativos da despesa total indicada no citado 

orçamento.  

É utilizada para este efeito a verba prevista no Plano para 2010, na Rubrica 

2010/I/129 – Apoio a Organismos Promotores de Cultura – Apoio a Investimentos. 

Proposta de cabimento n.º 2440/10, de 18 de Junho. 

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

municipal das actividades levadas a cabo por esta instituição, ao abrigo do disposto na 

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

unanimidade  atribuir à Filarmónica de São Tiago de Marrazes, um apoio no valor de 

€2.275,00, para ajudar a custear as despesas com os melhoramentos da sua Escola de 

Música, condicionado à apresentação dos documentos de acordo com a informação da 

Divisão da Cultura e Gestão de Espaços Culturais. 

O Senhor Vereador José Benzinho  alertou para a discrepância existente nos 

apoios às entidades.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.3. Apoio à Freguesia de Colmeias na realização do  Festival de Sabores e 

Tradições de 2010 

DLB N.º 0994/10  | Presente um ofício da Freguesia de Colmeias (ENT.10341/2010) a 

solicitar um apoio financeiro para a realização do Festival de Sabores e Tradições de 

2010 que terá lugar de 15 a 18 de Julho. 

Trata-se de um Festival que pretende promover a cultura e as tradições da 

região. Os sabores estarão a cargo de restaurantes de individualidades colmeenses 

que se encontram a laborar dentro e fora da freguesia. A seu cargo estará a 

responsabilidade de promover os sabores de outros tempos, inclusive, aproveitar a 

oportunidade de se relançar no mercado a confecção de pratos quase esquecidos.  

Considerando de interesse municipal o valor das iniciativas deste género, que 

para além de movimentarem as forças culturais das freguesias, fomentam a divulgação 

das tradições locais e atraem público de fora do Concelho, propõe o Senhor Vereador 

Gonçalo Lopes que se atribua à Freguesia de Colmeias um apoio de €2.000,00 (dois 

mil euros) para ajudar a custear o evento em causa. 

Este apoio fica sujeito à apresentação prévia dos documentos comprovativos 

das despesas até ao total do montante atribuído. 

É utilizada para este efeito a verba prevista no Plano para 2010, na Rubrica 

2010/A/379 – Apoio a Freguesias. É utilizada para este efeito a verba prevista no Plano 

para 2010, na Rubrica 2010/A/379 – Apoio a Freguesias. Proposta de cabimento n.º 

2487/10, de 22 de Junho. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do estipulado na 

alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, considerando o 

relevante papel na promoção cultural do Concelho desempenhado por este tipo de 

eventos, deliberou por  unanimidade  atribuir à Freguesia de Colmeias, a importância 

de €2.000,00 para apoio nas despesas com a organização do Festival de Sabores e 

Tradições de 2010. 

O Senhor Vereador José Benzinho  alertou para a discrepância existente nos 

apoios às entidades.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.4. Apoio à ForSerra – Associação de Desenvolvimen to e Gestão Património de 

Santa Catarina da Serra. 5.ª Edição do Festival «O Chícharo da Serra» 

DLB N.º 0995/10  | Presente uma carta da ForSerra – Associação de Desenvolvimento 

e Gestão Património de Santa Catarina da Serra (ENT.10490/2010), dando 

conhecimento da realização da 5.ª Edição do Festival «O Chícharo da Serra», evento 

inserido nas comemorações da freguesia de Santa Catarina da Serra e que se realizará 

em Novembro. O Festival «O Chícharo da Serra», é um evento que já se realiza desde 

2006 e que pretende homenagear histórica, cultural e gastronomicamente esta 

leguminosa que faz parte da tradição alimentar daquela região.  

Atendendo ao valor das iniciativas deste género, que para além de 

movimentarem as forças culturais das freguesias, fomentam a divulgação das tradições 

locais e atraem público de fora do Concelho, consideram-se de interesse municipal e 

propõe o Senhor Vereador Gonçalo Lopes que se atribua à ForSerra – Associação de 

Desenvolvimento e Gestão Património de Santa Catarina da Serra um apoio no valor 

de €8.000,00 (oito mil euros) para a realização desta actividade, utilizando para o efeito 

a verba prevista no Plano para 2010, na rubrica 2010/A/270 Outros Apoios. Proposta 

de cabimento n.º 2490/10, de 22 de Junho. 

Este apoio fica sujeito à apresentação prévia dos documentos comprovativos 

das despesas até ao total do montante atribuído e de toda a documentação de acordo 

com as Normas de Controlo Interno. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, considerando o relevante 

papel na promoção cultural do Concelho desempenhado por este tipo de eventos, e ao 

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

Setembro, deliberou por  unanimidade  atribuir à ForSerra – Associação de 

Desenvolvimento e Gestão Património de Santa Catarina da Serra, a importância de 

€8.000,00 para apoio nas despesas com a organização da 5.ª Edição do Festival «O 

Chícharo da Serra», condicionada à apresentação prévia de todos os documentos 

referidos na informação da Divisão da Cultura acima referida. 
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O Senhor Vereador José Benzinho  alertou para a discrepância existente nos 

apoios às entidades.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.5. Cedências do Teatro Miguel Franco 

DLB N.º 0996/10  | Presentes os pedidos das seguintes entidades para cedência das 

instalações do Teatro Miguel Franco:  

—  Nariz – Teatro de Grupo para os dias 13, 20 e 22 de Julho para apresentação 

das peças de teatro “Sopa de Massa” e “O Príncipe de Spandau”; 

—  Célula & Membrana – Associação, no dia 26 de Julho para a realização do 

projecto “Braçadeiras”. 

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

autorizar as cedências gratuitas do Teatro Miguel Franco às entidades requerentes, nos 

termos das Normas de Funcionamento em vigor. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
��������  D iv i são  de Museus,  Pat r imón io  e  B ib l io tecas  

 

Análise do assunto relacionado com a Divisão de Mus eus, Património e 

Bibliotecas 

6.1. Edição das Actas das VI Jornadas Luso–Espanhol as de Estudos Medievais. 

Alteração à deliberação 

DLB N.º 0997/10  | Na reunião de Câmara de 2 de Dezembro de 2009 foi deliberado por 

unanimidade que a Câmara Municipal de Leiria participaria, em conjunto com as 

Câmaras de Alcobaça, Batalha e Porto de Mós, na edição das Actas em epígrafe. 

Nessa deliberação foi proposta a transferência de verba pelo Município de Leiria ao 

Município da Batalha no valor de €2.257,50, sendo que o valor global da edição é de 

€8.600,00+IVA para 1500 exemplares. 

Considerando que os exemplares a receber pelo Município de Leiria serão 

objecto de ofertas a instituições, bibliotecas e outras entidades, propõe-se a alteração 

da deliberação supracitada e a emissão de nova proposta de cabimentação de verba 

no valor estimado €2.150,00+5% de IVA a enquadrar na rubrica relativa a ofertas. 

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

concordar com a alteração mencionada. 

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

2491/10, de 22 de Junho, e enquadra-se na classificação orgânica e económica 

12/020115. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto sete 
��������  D iv i são  de Desenvo lv imento  Económico  e  P laneamento  

 
Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento 

7.1. Publicidade (intenção de remoção) 

DLB N.º 0998/10  | No seguimento de vários processos de licenciamento de 

publicidade, foram os locais de afixação visitados pelos Fiscais Municipais, tendo estes 

constatado que a publicidade permanece afixada, sem o licenciamento prévio por este 

Município. 

Assim, propôs-se que a Câmara deliberasse no sentido de ordenar a intenção 

de remoção, nos termos dos n.ºs 2, 3 e 4, do artigo 21.º do Regulamento da 

Publicidade do Município de Leiria, notificando os requerentes, nos termos e para os 

efeitos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, de acordo 

com a tabela seguinte: 

Registo  Entidade  Tipo de Publicidade  Localização da 
Publicidade 

Int. 09/3171  Opusversátil, Organização 
de Eventos Lda. 

Um painel publicitário 
monoface iluminado com 
os dizeres “VOX”, na 
fachada do 
estabelecimento 

Av. Marques de Pombal, 
Lt. 23, Cv Esq, freguesia 
de Leiria 

Ent. 
07/13171 

Fetal - Moda Internacional, 
S A  

Cinco toldos Ao nível do 1º Piso, do 
edifício sito na Av. Heróis 
de Angola (Largo José 
Lúcio da Silva), Leiria 

Ent. 07/161 Americana – Papelaria 
Livraria e Equipamentos, 

SA 

Um anúncio perpendicular 
biface iluminado, com os 
dizeres “Jogos Santa 
Casa” e de placa 
publicitária 

Centro Comercial Maringá, 
Lj. 37, Leiria 

Ent. 
06/20774 

Albino Costa Pedro Um anúncio luminoso 
biface instalado em poste 
próprio; 
Três toldos, suportes 
publicitários na fachada; 

Rua da Colónia Agrícola, 
nº 247, Alcaiadaria, 
freguesia de Milagres 

Int. 09/13122 Companhia de Seguros 
Fidelidade, SA 

Um anúncio luminoso 
monoface; 
Um anúncio luminoso 
biface na fachada da sua 
área comercial 

Rua Principal, Lt.2, 1º C, 
Casal dos Matos, 
freguesia de Pousos 

Ent. 05/7465 Tabacaria Marques, Lda. Um toldo publicitário Largo 5 de Outubro de 
1910, nº 40, Leiria 

Ent. 
06/25428 

Grelhados do Liz, Lda. Vários anúncios 
luminosos; 
Toldos; 
Um totem 

Rotunda Almoinha 
Grande, nº 780, Edifício 
Meia Lua, Marrazes 

Ent. 09/8939 Pingo Doce – Distribuição 
Alimentar, SA 

Dois anúncios 
perpendiculares biface 

Galerias de São José, Av. 
Marques de Pombal, Lt. 9, 
Leiria 
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Ent. 
09/14537 

Electrocortes, Lda. Um painel (no 
estacionamento do 
estabelecimento) 

EN 356/2, Lourais, Cortes 

Ent. 
06/10417 

David & Oliveira, Lda. Dois anúncios publicitários Rua João de Deus, nº 30, 
Leiria 

Int. 04/1119 Mário André Brilhante Um painel luminoso 
monoface, com os dizeres 
“Aromas” 

Rua D. Dinis, 31, Leiria 

Entfe. 
09/5067 

Cepsa Portuguesa 
Petróleos, SA 

Um anúncio luminoso em 
forma de platibanda;  
Um anúncio luminoso 
biface em monoposte; 
Dois anúncios iluminados 
bifaces em monoposte 

Carreira de Cima, 
freguesia de Carreira 

Ent. 
00/30015 

Medental do Lis – Clínica 
Médica, Lda. 

Duas sequências de letras 
luminosas; 
Um anúncio luminoso 

Rua da Padaria, Gandara, 
freguesia de Maceira 

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

manifestar a intenção de ordenar a remoção da publicidade e respectivos suportes 

supra mencionados, em cumprimento dos n.ºs 2 e 3, do artigo 21.º do Regulamento da 

Publicidade do Município de Leiria, uma vez que os mesmos estão afixados e não se 

encontram licenciados.  

O não cumprimento dentro do prazo legalmente fixado, implicará que seja a 

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

pagamento de todas as despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4, 5 e 6 do mesmo 

artigo. 

Mais deliberou  notificar aos requerentes o teor da presente deliberação, nos 

termos e para os efeitos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2. Remoção de publicidade (decisão final) 

DLB N.º 0999/10  | No seguimento das deliberações tomadas por esta Câmara 

Municipal a manifestar intenção de ordenar a remoção de publicidade afixada sem 

prévio licenciamento, foram os responsáveis pela mesma publicidade notificados dos 

teores dessas deliberações para exercerem o direito de audição, nos termos dos artigo 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo. Não tendo exercido esse 

direito ou não tendo sido atendido, são de novo presente os processos a seguir 

indicados, propondo-se que a Câmara, ao abrigo do disposto no artigo 21.º, n.º 2, 

alínea a), e nos nºs 3, 4, 5 e 6 do Regulamento da Publicidade do Município de Leiria, 

delibere ordenar a remoção da publicidade afixada sem prévio licenciamento, pelos 

mesmos motivos constantes das deliberações anteriores: 

Registo  Entidade 
responsá
vel 

Delib. 
da int. 
de 
remoçã
o (data) 

Data de 
visita ao 
local 

Tipo de 
Publicidade 

Localizaçã
o da 

Publicidad
e 

Observ.  
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Ent.09/17
694 

Espraiar a 
Vista, 
Lda. 

2010/03
/23 

2010/02/
18 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Um anúncio 
luminoso com 
a medida 
5.00X0.60m; 
Um anúncio 
luminoso com 
a medida de 
0.60X0.60m; 
Um 
autocolante 
com a 
dimensão de 
5.00X0.50m 
na fachada 
do 
estabelecime
nto 

Av. 
Marques de 
Pombal, Lt. 
6, R/c, Dto., 
Leiria 

O requerente 
exerceu o 
direito de 
audição pela 
carta com o 
registo ENT. 
8288/10, no 
entanto os 
motivos 
expostos em 
nada alteraram 
a intenção de 
ordenar a 
remoção. 

Ent.05/87
17 

Sílvia do 
Carmo 
Pereira 
Dinis 

2010/03
/09 

2009/12/
11 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Um anúncio 
perpendicular 
biface na 
fachada 
principal da 
sua área 
comercial 

Rua das 
Escolas, Lt. 
1, R/c Dto., 
freguesia 
de Monte 
Redondo 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 4135, 
de 2010/03/16. 

Ent.08/11
148 

Comumsp
ace, Lda. 

2008/11
/11 

2010/05/
18 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Um painel 
com as 
dimensões de 
4m x 3m 

Rua Dr. 
Virgílio 
Vieira da 
Cunha, 
freguesia 
de Leiria 

O requerente 
exerceu o 
direito de 
audição pela 
carta com o 
registo ENT. 
26920, de 
2008/12/09, no 
entanto os 
motivos 
expostos em 
nada alteraram 
a intenção de 
ordenar a 
remoção. 

Ent.09/66
03 

Fórum 
Leiria, 
Lda. 

2010/03
/09 

2009/11/
02 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Um anúncio 
luminoso na 
fachada da 
sua área 
comercial 

Rua Vale 
de Lobos, 
Lt. 4, nº 44, 
Guimarota, 
Leiria 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 4146, 
de 2010/03/16. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e no seguimento da anterior 

deliberação, 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 Publicidade, pelos 

mesmos motivos constantes das anteriores deliberações da intenção de ordenar a 

remoção, uma vez que se mantêm afixados sem prévio licenciamento. O não 

cumprimento dentro do prazo fixado, implicará que seja a Câmara a promover a 

remoção dos mesmos, sendo os infractores responsáveis pelo pagamento de todas as 

despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4 e 5 do citado artigo 21.º, do mesmo 

Regulamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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7.3. Publicidade. Anulação de guia de recebimento 

DLB N.º 1000/10  | Tendo sido feito pedido de licenciamento de publicidade, o qual foi 

deferido, o requerente não procedeu ao pagamento das taxas devidas no prazo de 2 

meses, conforme previsto no artigo 13.º, n.º 3 do Regulamento da Publicidade do 

Município de Leiria, propõe-se a sua anulação conforme mapa infra: 

Proc.  
Ent.  

Entidades  Guia de 
Recebimento 

Montante 
(€) 

Motivos de Anulação  

Ent. 
09/6603 

Fórum Leiria, 
Lda. 

10080/09 357,54 O requerente solicitou o licenciamento 
da publicidade, tendo sido deferido. No 
entanto não efectuou o pagamento 
dentro do prazo, pelo que o despacho 
caducou. 

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

anular a guia de recebimento mencionada no mapa supra, conforme motivo invocado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.4. Mercado de Venda por Grosso do Falcão, Têxteis , Calçado e outros. 

Desistência de lugar de venda, n.º 40  

DLB N.º 1001/10  | Presente o requerimento da firma NARPINMALHAS – COMÉRCIO 

DE MALHAS, LDA., com sede no lugar de Seixosa, freguesia de Castelões, concelho 

de Penafiel, a solicitar a desistência do lugar cativo que ocupava no Mercado de Venda 

por Grosso do Falcão de Têxteis, Calçado e outros, com o n.º 40, ficando apenas a 

ocupar o lugar n.º 41, do mesmo Mercado, que já ocupava anteriormente. 

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

deferir o pedido de desistência da firma Narpinmalhas – Comércio de Malhas, Lda., 

uma vez que a mesma já efectuou o pagamento das taxas mensais de ocupação dos 

lugares referentes ao mês de Maio, ficando apenas a ocupar o lugar n.º 41, do mesmo 

Mercado, que já ocupava, revogando o contrato por acordo, com efeitos reportados à 

data da entrada efectiva do requerimento em 2010/05/28. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.5. Mercado de Venda por Grosso do Falcão, Têxteis , Calçado e outros. 

Desistência de lugar de venda, n.º 127 

DLB N.º 1002/10  | Presente o requerimento de MARIA CÂNDIDA CARVALHO MATOS, 

residente no lugar de Casal Novo, freguesia de Remelhe, concelho de Barcelos, a 

solicitar a desistência do lugar cativo que ocupava no Mercado de Venda por Grosso do 

Falcão de Têxteis, Calçado e Outros, com o n.º 127.  

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

deferir o pedido de desistência de Maria Cândida Carvalho Matos, do lugar cativo nº 

127, no entanto fica condicionada ao pagamento da taxa de ocupação do terrado do 
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mês de Maio do corrente ano, por esta se ter vencido a 8 desse mês e o pedido de 

desistência ter sido recepcionado apenas em 2010/05/19. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.6. Mercado de Venda por Grosso do Falcão, Têxteis , Calçado e outros. 

Desistência de lugar de venda, n.º 192 

DLB N.º 1003/10  | Presente o requerimento de LUÍS ROSA HENRIQUES, residente no 

lugar de Carrascal – Alvito, n.º 29, Tomar, a solicitar a desistência do lugar cativo que 

ocupava no Mercado de Venda por Grosso do Falcão de Têxteis, Calçado e outros, 

com o n.º 192.  

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

deferir o pedido de desistência de Luis Rosa Henriques, do lugar cativo n.º 192, no 

entanto fica condicionada ao pagamento da taxa de ocupação do terrado do mês de 

Abril do corrente ano, por o pedido de desistência ter sido recepcionado em 

2010/05/06, isto é, antes de se ter vencido a taxa de ocupação do mês de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.7. Mercado de Venda por Grosso do Falcão, Têxteis , Calçado e outros. 

Desistência de lugar de venda, n.º 10  

DLB N.º 1004/10  | Presente o requerimento de CARLOS ALBERTO LOURO GARCIA, 

residente na Rua da Figueira da Foz, 77, Paião, Figueira da Foz, a solicitar a 

desistência do lugar cativo que ocupava no Mercado de Venda por Grosso do Falcão 

de Têxteis, Calçado e outros, com o n.º 10. 

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

deferir o pedido de desistência de Carlos Alberto Louro Garcia, uma vez que o mesmo 

já efectuou o pagamento da taxa mensal de ocupação do lugar referente ao mês de 

Maio, revogando o contrato por acordo, com efeitos reportados à data da entrada 

efectiva do requerimento em 2010/05/28. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.8. Mercado de Venda por Grosso do Falcão Hortofru tícola. Desistência de lugar 

cativo  

DLB N.º 1005/10  | Presente o requerimento de DIAMANTINO PASCOAL JÚLIO, 

residente em Évora de Alcobaça, Alcobaça, a solicitar a desistência do lugar cativo que 

ocupa no Mercado de Venda por Grosso do Falcão – Hortofrutícola (n.º do cartão 

4191). 

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

deferir o pedido de desistência de Diamantino Pascoal Júlio (n.º do cartão 4191), uma 

vez que o mesmo efectuou o pagamento da taxa mensal de ocupação do lugar do mês 
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de Maio do corrente ano, revogando o contrato por acordo com efeitos reportados à 

data de 01/06/2010. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.9. Venda ambulante. Relocalização de roulottes de comida e bebidas  

DLB N.º 1006/10  | Retirado. 

 

7.10. Renúncia ao direito de preferência na aquisiç ão, Lote 6 da Zona Industrial da 

Cova das Faias (ZICOFA) 

DLB N.º 1007/10 |  Na sequência da deliberação n.º 1415/2007, de 13 de Novembro 

(Acta n.º 24), quanto ao pedido de renúncia do exercício do direito de preferência na 

aquisição do Lote 6 da ZICOFA, adjudicado à DRT RAPID – Protótipos e Moldes, Ld.ª 

foi apresentada já, através da ENTFE 4720/2010, a minuta do contrato de locação 

financeira imobiliária a celebrar entre a DRT RAPID e a Caixa Económica Montepio 

Geral.  

Da análise efectuada à informação remetida, verifica-se que da mesma constam 

os elementos essenciais para que a Câmara delibere no sentido de renunciar ao 

exercício do direito de preferência, designadamente, o prazo de validade do contrato 

(15 anos) e o valor residual a pagar pela locatária para exercer a opção de compra 

sobre o bem (€82.444,66, correspondente a 5% do valor total do investimento). 

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

renunciar ao exercício do direito de preferência na transacção do Lote 6 da Zona 

Industrial da Cova das Faias entre a sociedade de locação financeira e a DRT RAPID - 

Protótipos e Moldes, Ld.ª, pelo valor residual de €82.444,66, no final do contrato de 

locação financeira celebrado entres estes (15 anos após a sua outorga). Determinou, 

ainda, que o teor da presente deliberação seja incluído no clausulado do contrato de 

compra e venda a outorgar.  

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

de Freguesia de Marrazes, para que se pronuncie, também. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.11. Atribuição de apoio financeiro à Freguesia de  Ortigosa para obras no 

cemitério de Riba d´Aves  

DLB N.º 1008/10  | Presente, pela Senhora Vereadora Blandina Oliveira, um pedido 

formulado pela Junta de Freguesia de Ortigosa (ENT 2010/13357), para apoio 

financeiro a obras a executar no Cemitério de Riba D’ Aves, que se anexa (ANEXO C). 

Atendendo a que as freguesias, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do 

artigo 14.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, dispõem de atribuições no domínio do 

equipamento rural e urbano, no qual se incluem os cemitérios, que estão sob jurisdição 

das freguesias (cemitérios paroquiais). 
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O Município de Leiria tem sempre apoiado as diversas freguesias na resolução 

dos graves problemas ao nível dos cemitérios.  

Acresce que, historicamente e consagrado na lei, as freguesias que não se 

encontravam no aglomerado sede do município detinham atribuições, incluindo para 

investimento, em cemitérios e concomitantemente em equipamentos conexos. 

Dado que a resolução do problema exposto é uma prioridade quer para a 

Freguesia quer para o Município, e face ao carácter urgente das obras cujos custos 

totais estimados são de €16.900,00 propôs-se que a Câmara Municipal de Leiria 

atribuísse, numa 1.ª fase, um apoio financeiro à Freguesia da Ortigosa, no valor de 

€3.000,00 correspondente a abertura de valas e substituição de terras. 

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

conjugadas da alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e 

da alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade  conceder um apoio 

financeiro à Freguesia de Ortigosa, no valor de €3.000,00 para a abertura de valas e 

substituição de terras. 

Mais deliberou  que a transferência de verba do Município de Leiria para a 

Freguesia seja efectuada contra a apresentação das facturas e confirmação dos 

trabalhos realizados pelos Técnicos do Departamento de Obras Municipais do 

Município de Leiria. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2010, 

rubrica (2010-I-176) e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2492/10. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.12. Freguesia de Colmeias. Plano Anual de feiras do Concelho de Leiria. 

Alteração da Feira «Sabor/Tradição» 

DLB N.º 1009/10  | Presente o ofício ref.ª 0211/2010, recebido da Junta de Freguesia de 

Colmeias (ENT.2010/11885) informando da realização do Festival de Sabores e 

Tradições, de 15 a 18 de Julho de 2010, no Campo de Futebol, sito no lugar de Eira 

Velha, e, em simultâneo, requerendo, que por força da realização deste evento, 

deixasse de constar do Plano Anual de Feiras do Concelho de Leira de 2010 – Feira 

“Sabor/Tradição”, previsto para o último fim-de-semana de Julho, no Largo de São 

Silvestre, das 8h às 18h. 

Pela Senhora Vereadora do Pelouro Desenvolvimento Económico, Ambiente, 

Ciência, Inovação e Ensino Superior, Professora Doutora Blandina Oliveira, foi proposta 

a alteração ao Plano Anual de Feiras do Concelho de Leiria de 2010, expurgando-o da 

parte relativa à Feira “Sabor/Tradição”, da Freguesia de Colmeias. 

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

proposta apresentada pela Senhora Vereadora Blandina Oliveira, deliberou por 
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unanimidade  manifestar a sua intenção em aprovar a alteração Plano Anual de Feiras 

de 2010, de acordo com tal proposta, e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 7.º do 

Decreto-Lei n.º 42/2008, de 10 de Março, conceder o prazo de 10 dias úteis, às 

entidades representativas dos interesses em causa, a saber, Associação Portuguesa 

para a Defesa do Consumidor (DECO), Associação Comercial e Industrial de Leiria, 

Batalha e Porto de Mós (ACILIS), e Associação para o Desenvolvimento das 

Actividades em Portugal de Circos, Divertimentos e Espectáculos (ADAPCE), para a 

emissão dos competentes pareceres. 

Mais deliberou  publicitar a referida intenção de alteração daquele Plano, 

através de edital a afixar nos lugares de estilo e no sítio da internet www.cm-leiria.pt  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.13. Festa do cão 2010 

DLB N.º 1010/10  | À semelhança de anos anteriores várias empresas colaboraram, na 

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

como pela Associação Zoófila “Fieis Amigos de Leiria”. 

Coloca-se à consideração da Exma. Câmara Municipal de Leiria, a possibilidade 

de emissão de um voto de agradecimento às entidades que colaboraram na iniciativa, 

bem como à emissão dos documentos comprovativos dos montantes dos donativos 

recebidos dos mecenas identificados no quadro seguinte, nos termos do artigo 66.º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais. 

Empresa/Entidade  Participação  

Siloal Vet  
Lobo, Alves & Amaral 
Estrada de Coselhas 75-77-81 
3000 Coimbra 
NIC: 500609985 

Coleiras, discos voadores, lenços e porta-chaves 
Não foi referido o valor comercial da oferta 

Avenal R ações, S.A  
Beco do Avenal Apartado 110 
2504-910 Caldas da Rainha  

1.000 kg de ração Lauridog 
Não foi referido o valor comercial da oferta 

Trignamó, Lda  
Rua D. Carlos I 
Sismaria 
2415-405 Leiria Gare 
NIC 503200085 

4 Sacos de 20kg de Sir-Dog Manutenção 
 
Valor comercial: €45,36 

ModeloContinente 
Hipermercados, S.A. 
Rua João Mendonça 505 
4464-503 Senhora da Hora 

Produtos Pet Care 
Não foi referido o valor comercial da oferta 

Anivite – alimentação racional 
para animais Lda 
Estrada Nacional 10 KM 128 
Apartado 20 
2616-952 Alverca do Ribatejo 
NIC: 500021759 

4 unidades de bribon lunch 20kg; 
2 unidades de bribon mix cat frango 20kg; 
1 unidade de bribon mix cat atum 20kg; 
1 unidade de bribon júnior 20kg; 
3 unidades de bribon gatos atum+sal.+leg. 2kg; 
1 unidade de bribon gatos fre.+fíg.+cen. 2kg; 
6 unidades de bribon lata 1250gr borrego; 
6 unidades bribon lata 1250gr frango; 
19 unidades de bisc. Malt-kiss para gatos 50gr; 
12 unidades bisc rollis-queijo para gatos 50gr; 
6 bola desporto sortida 6 cm cão; 
6 unidades de pedaços de carne nat. Sort. 250 gr; 
6 unidades de 10 palitos col. com chá verde 80 gr; 
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6 unidades de 12 mini ossos sort com chá verde; 
6 unidades de biscoito jumbo boné 110 gr; 
8 canas de pesca com rato para gato; 
6 ratos preto e branco com mola; 
6 bolas de malha com fio para gato; 
13 unidades de snack-mini ossos fra 60 g para cão; 
2 unidades de biscuit selection 12kg; 
6 bonecos bird para cão; 
6 bonecos bear para cão; 
4 rodas aqua toy para cão; 
 
Valor comercial da oferta €405,61 

Ornimundo  
Rua da Argila, 553/573 
4445-027 Alfena 

Brinquedos e acessórios para cães e donos 
Não foi referido o valor comercial das ofertas 

Lidl & C.ª 
Rua Pé de Mouro 18 - Linhó 
2714- 510 Sintra 

100kg de ração para cão 
Não foi referido o valor comercial das ofertas 

Editorial Grupo V  
Avenida Infante D. Henrique 306 
1900 Lisboa 

1976 revistas Cães & Companhia  
Não foi referido o valor comercial das ofertas 

Leirizoo 
Rua 25 de Abril 172, 
Marrazes 
2415-602 Leiria 

Amostras de ração para cães 
Sem valor comercial 

Equinvest Portugal 
Distribuidora Veterinária Equina 
Rua Carlos Reis, 4-A 
1600-032 Lisboa 
 
NIF 980296595 

2 embalagens de stride plus ha dogs 200 ml 
2 embalagens de muscle dogs 200 ml; 
2 embalagens de multiplex powder dog 200 gr; 
2 embalagens de caniglo liquido 200ml; 
2 embalagens de canigest 30 ml; 
2 embalagens furinaid gatos 150ml 
4 embalagens de stride plus gatos 150ml 
 
Valor total da oferta de €335,03 

Ponto Fresco Supermercados  
Rua do Canhestro 
Pousos 
2400 Leiria 
 

174 unidades de alimento para cão paté bovino elos 400gr; 
252 unidades de alimento para cão paté caça elos lta 400gr; 
288 unidades de alimento cão paté galinha elos 400 gr 
 
Não foi referido o valor comercial das ofertas 

Rações Veríssimo 
IC2 – Boa Vista 
2420-399 Leiria 
 
NIC 500 619 328 

3 sacos de Veridog adulto 20kg; 
1 packs veridog júnior 4 kg; 
1 packs veridog adulto 4kg. 
 
Valor total da oferta: €83,38 

Rigor P Sistemas Informáticos Lda. 
Rua Vale Sepal Lote 11 Loja A 
Urbanização do Planalto 
2415-567 Leiria 

Disponibilização de computadores com jogos infantis sobre 
cães. 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de 
Leiria  
Avenida 22 de Maio – Arrabalde da 
Ponte  
2400 Leiria 

Cedência do Parque de Estacionamento no dia 22de Maio. 

Polícia de Segurança Pública de 
Leiria 

Cedência de grades no dia 22 de Maio. 

 

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

emitir um voto de agradecimento às entidades identificadas na tabela anterior, pelo 

interesse e empenho demonstrado no âmbito Festa do Cão. 

Entidade  

Equipa Cinotécnica da PSP 

Equipa Cinotécnica da GNR 
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Mais deliberou  autorizar a emissão dos documentos comprovativos dos 

montantes dos donativos recebidos dos mecenas acima identificados, nos termos 

previstos no artigo 66.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, por reconhecer que os 

mesmos foram concedidos sem qualquer contrapartida que configurasse obrigações de 

carácter pecuniário ou comercial e que serviram o interesse público municipal.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
��������  D iv i são  do  Despor to  

 

Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão do Desporto  

8.1. Apoio à Airbike – Associação de Ciclismo Leiri a para a realização das «3H de 

Resistência Urbana de Leiria em BTT». Ratificação d e despacho 

DLB N.º 1011/10  | Presente a carta da AIRBIKE - ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO (ENT. 

10/11748, de 28 de Maio), a solicitar apoio para a realização, no dia 12 de Junho de 

2010, das “3H de Resistência Urbana de Leiria em BTT”, com partida e chegada no 

Largo 5 de Outubro de 1910. 

Considerando: 

—  Que evento em epígrafe faz parte do calendário oficial da UVP-FPC – Federação 

Portuguesa de Ciclismo e é uma prova aberta a atletas federados e não federados; 

—  O sucesso que o evento alcançou em 2009, com a participação de cerca de 250 

ciclistas, assumindo-se como o maior e mais participado, tendo em conta as 

diversas provas de resistência realizadas em todo o país; 

—  A relevância em promover actividades de índole desportiva, junto da população em 

geral e em particular dos Leirienses, proporcionando-lhes a assistência a um 

espectáculo desportivo realizado no centro urbano e em que a competição de BTT 

decorre em circuito fechado, onde cada atleta durante 3 horas, procura dar o maior 

número de voltas ao percurso; 

—  A adesão do público em 2009 e o êxito organizativo deste evento a vários níveis: 

competitivo, número de participantes, segurança, percurso, etc.; 

Assim, para fazer face à organização das “3H de Resistência Urbana de Leiria 

em BTT”, propôs o Senhor Vereador António Martinho, a atribuição dos seguintes 

apoios: 

a) Apoio financeiro no valor de €1.000,00 (mil euros) para fazer face a despesas 

inerentes à organização da prova, designadamente para o aluguer do transporte de 

grades, mediante a apresentação do comprovativo de despesa e do Relatório da 

Actividade; 

b) Apoio logístico: 
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1. Transporte e montagem de estrado de 0,50m c/ escadas, com uma área de 8x2m, no 

Largo 5 de Outubro de 1910, junto ao Jardim Luis de Camões (entrada lateral), no dia 

11 de Junho e desmontagem a 14 de Junho; 

2. Transporte de 7 redes tipo bekeart e respectivas bases, para o Largo do Papa, no 

dia 11 de Junho e regresso a 14 de Junho; 

3. Disponibilização de corrente eléctrica no Largo 5 de Outubro de 1910, junto ao Largo 

do Papa e junto ao Banco de Portugal, bem como no quiosque junto aos sanitários 

públicos do Jardim Luis de Camões, no dia 12 de Junho; 

4. Reforço de iluminação no Largo do Papa, procedendo a ajustes dos holofotes 

montados, no dia 11 de Junho e desmontagem a 14 de Junho; 

5. Disponibilização do quiosque do Largo do Papa, junto aos sanitários públicos do 

Jardim Luis de Camões, entre os dias 10 a 14 Junho, com iluminação e corrente 

eléctrica; 

6. Prolongamento do horário de funcionamento dos sanitários públicos do Jardim Luis 

de Camões, até às 00H30 de dia 13 de Junho e respectivo reforço de limpeza (INF. 

INT. 10/7188, de 9 de Junho); 

7. Reforço de limpeza nos arruamentos que constituem o evento, de acordo com o 

processo de licenciamento (ENT. 10/10445, de 14 de Maio), bem como nos locais de 

partidas/coordenação logística/zona de assistência à prova no Largo 5 de Outubro de 

1910: Largo do Papa, junto ao Banco de Portugal e Jardim Luis de Camões; 

8.Colaboração da Leirisport, E.M. na cedência de 2 balneários (Masc. e Fem.) do 

Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa, para cerca de 150 banhos no final 

da prova, dia 12 de Junho às 23H30 até às 02H00 de dia 13 de Junho. 

Face ao exposto, foi proferido despacho pelo Senhor Presidente da Câmara em 

9 de Junho de 2010, relativo à autorização da atribuição dos apoios financeiro e 

logísticos supracitados. 

No que diz respeito à autorização para a realização das provas desportivas e 

emissão das licenças especiais de ruído, no uso da competência subdelegada, prevista 

nos pontos 12 e 18, do Edital n.º 64/10, de 23 de Abril de 2010, foi proferido despacho 

de decisão pela Senhora Vereadora Blandina Oliveira, no dia 7 de Junho de 2010, de 

acordo com a subdelegação de competências lhe conferidas pelo Senhor Presidente 

em despacho n.º 37/2010 de 16 de Abril, prevista no n.º 1 do artigo 29.º, do Decreto-Lei 

310/02, de 18 de Dezembro e de acordo com as deliberações n.º 1719/09 e n.º 508/10, 

do despacho de delegação de competências do Senhor Presidente da Câmara, de 3 de 

Novembro de 2009, e 6 de Abril de 2010, respectivamente, ao abrigo do disposto no n.º 

2 do artigo 65.º e do n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foram emitidos alvarás n.os 25/10 e 82/10, 

respectivamente. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, nos termos do n.º 3 do artigo 

68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  ratificar o 

despacho proferido pelo Senhor Presidente em 9 Junho de 2010, relativo à atribuição 

dos apoios supracitados, financeiro no valor de €1.000,00 (mil euros) e logísticos, à 

Airbike – Associação de Ciclismo, para fazer face à organização das “3H de 

Resistência Urbana de Leiria em BTT”, mediante a apresentação do comprovativo de 

despesa e do Relatório da Actividade. 

O apoio financeiro a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano 

para 2010, CAE 12/040701 (2010-A-271 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi 

objecto de cabimento n.º 2481/10, de 22 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Apoio ao Clube Recreativo e Cultural «Os Águia s» para a realização do 2.º 

Torneio de Hóquei em Patins Manuel Santos 

DLB N.º 1012/10  | Presente a carta do CLUBE RECREATIVO E CULTURAL “OS 

ÁGUIAS” (ENT. 10/12445, de 8 de Junho), a solicitar apoio para a realização, nos dias 

3 e 4 de Julho de 2010, do “2.º Torneio de Hóquei em Patins Manuel Santos”, no 

Pavilhão Desportivo da Memória, nomeadamente a oferta de lembranças às equipas 

participantes. 

Considerando que esta competição de cariz colectivo e de nível nacional, 

contará com a presença de cerca de 180 jovens, pertencentes a 11 Clubes, num total 

de 18 equipas, propôs o Senhor Vereador António Martinho, a atribuição de um 

conjunto de ofertas institucionais, constituído por: 

— 18 sacos pequenos plástico com brasão do Município de Leiria; 

— 18 livros “Os Pacatos Leirienses em Meio Século de Desporto Amador” de Alda 

Sales; 

— 18 porta-chaves com brasão do Município de Leiria; 

— 18 canetas com brasão do Município de Leiria. 

As ofertas a conceder representam uma despesa total de €194,40, sendo que 

os 18 sacos têm um custo de €1,26 (€0,07/Un.), os 18 livros de €182,16 (€10,12/Un.), 

os porta-chaves de €7,74 (€0,43/Un.) e as canetas de €3,24 (€0,18/Un.). 

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

conjugadas da alínea f) do n.º 1, do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2, do artigo 21.º, 

ambas da Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro, e da alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, da 

Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-

A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade  atribuir as ofertas institucionais 

supracitadas, para conceder às 18 equipas participantes no “2.º Torneio de Hóquei em 

Patins Manuel Santos”, organizado pelo Clube Recreativo e Cultural “Os Águias”. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto nove 
��������  D iv i são  de Mob i l i dade e  Trâns i to  

 

Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão de Mobilidade e 

Trânsito 

9.1. Alterações ao trânsito decorrentes de pedidos de licenciamento de realização 

de espectáculos desportivos e divertimentos público s ao ar livre 

DLB N.º 1013/10  | Presente, pelo Senhor Vereador António Martinho, os pedidos de 

licenciamento de realização de espectáculos desportivos e divertimentos públicos ao ar 

livre descritos na tabela seguinte, tendo sido, no decorrer dos processos relativos ao 

licenciamento ou autorização de espectáculos de natureza desportiva para provas ou 

passeios, solicitados os pareceres necessários, cumprindo-se o disposto no n.º 2 do 

artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de Dezembro: 

Entidade  Actividade  Registos 
Entrada 

Pareceres  Data / 
Horário 

Freguesias  Alterações 
ao Trânsito 

Associação 
de 
Ciclismo 
de 
Santarém 

24.º Circuito 
ACR da 
Maceirinha 

Entrada 
10317/2010 

JF Maceira – 
Entfe.3909/2010 
 
GNR – Entrada 
11574/2010  
 
EP – Entrada 
11268/2010 

3 Julho 
 
 
16h às 
21h 

Maceira Circuito de 
acordo com o 
requerimento 

Fábrica da 
Igreja 
Paroquial 
das Chãs 

Festas em 
Honra de 
Santo António 
e Nossa 
Senhora das 
Necessidades 

Entrada 
11162/2010 

JF Regueira de 
Pontes - 
Entrada 
12022/2010 
 
GNR – Entrada 
12032/2010 

2, 3 e 4 
de 
Julho 
 
8h às 
02h 

Regueira 
de Pontes 

Rua Nossa 
Senhora das 
Necessidades 
e Rua de 
Santo António 
(Chãs) 

Fábrica da 
Igreja 
Paroquial 
de Maceira 

Festas em 
Honra do 
Mártir São 
Sebastião 

Entrada 
11992/2010 

JF Maceira – 
Entfe.4360/2010 
 
GNR – 
Entfe.4592/2010 

9, 10 e 
11 de 
Julho 
 
8h às 
02h 

Maceira Rua Outeiro 
da Fonte, 
desde a Rua 
Principal até 
ao corte para 
a Rua das 
Cerejeiras 
(Pocariça) 

Fábrica da 
Igreja 
Paroquial 
de Amor 

Festa em 
Honra de 
Nossa 
Senhora de 
Fátima 

Entrada 
10662/2010 

JF Amor – 
Entrada 
12026/2010 
 
GNR – Entrada 
12033/2010 

9, 10 e 
11 de 
Julho 
 
8h às 
02h 

Amor Rua da 
Estremadura 
(casal dos 
Claros e 
Coucinheira) 

Fábrica da 
Igreja 
Paroquial 
da Maceira 

Festa em 
Honra de São 
Tiago e 
Nossa 
Senhora da 
Piedade 

Entrada 
8100/2010 

JF Maceira – 
Entrada 
8819/2010 
 
GNR – Entrada 
9776/2010 e 
Entrada 
12712/2010 

22 a 27 
Julho 
 
 
 
 
25 e 26 
Julho 

Maceira Adro da 
Igreja, Rua 
Principal e 
Rua São 
Tiago 
 
Rua do Casal 
e Rua dos 
Mouroços (A-
do-Barbas) 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, e considerando que o n.º 1 

do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a utilização da via pública para a 
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realização de actividades de carácter desportivo, festivo ou outras que possam afectar 

o trânsito normal só é permitida desde que autorizada pelas entidades competentes e 

que se entende por entidade gestora das vias em causa a câmara municipal, de acordo 

com o estipulado no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, deliberou por  

unanimidade  autorizar as alterações ao trânsito. 

Mais deliberou que os serviços devem dar conhecimento, às forças de 

segurança, à Rodoviária do Tejo, aos taxistas, entidade coordenadora de emergência 

médica e empresas concessionárias de serviços públicos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.2. Alterações ao trânsito decorrentes de pedidos de licenciamento de realização 

de espectáculos desportivos e divertimentos público s ao ar livre. Ratificação de 

despachos  

DLB N.º 1014/10  | Presente, pelo Senhor Vereador António Martinho, os pedidos de 

licenciamento de realização de espectáculos desportivos e divertimentos públicos ao ar 

livre descritos na tabela seguinte, tendo sido, no decorrer do processo relativo ao 

licenciamento ou autorização de espectáculos de natureza desportiva para provas ou 

passeios, solicitados os pareceres necessários, cumprindo-se o disposto no n.º 2 do 

artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de Dezembro: 

Entidade  Actividade  Registos 
Entrada 

Pareceres  
 

Data de 
despacho 

do Sr. 
Presidente 

Data / 
Horário 

Freguesias  Alterações ao 
Trânsito 

Paróquia 
dos 
Marrazes 

Festa 
Religiosa 

Entrada 
10881/2010 

PSP Entrada 
12208/2010 

16 Junho 24, 26, 
27 e 28 
Junho 
 
12h às 
24h 

Marrazes Rua de São 
João Batista 
(Pinheiros) 

Freguesia 
de Santa 
Catarina 
da Serra 

Loureira 
400 Anos 

Entrada 
12207/2010 

GNR – 
Entfe.4457/2010 

11 Junho 11 e 12 
Junho - 
16h às 
24h 
 
13 de 
Junho - 
10h às 
24h  

Santa 
Catarina da 
Serra 

Rua de Fátima 
(Encerramento 
parcial desde 
a EN357 ao 
inicio da Rua 
Outeiro do 
Cacho) 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar as propostas para 

a reunião de Câmara anterior à realização das iniciativas, o Senhor Presidente da 

Câmara, após analisar o assunto, concedeu os despachos de autorização das 

alterações ao trânsito supra mencionados, a serem ratificados em reunião de Câmara, 

nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

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

3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  

ratificar os despachos do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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9.3. Planos de Sinalização Temporária 

DLB N.º 1015/10  | Presente os pedidos de aprovação dos Projectos de Sinalização 

Temporária da Lena Engenharia e Construções, SA. 

Os projectos de sinalização temporária foram objectos de informações 

favoráveis da Divisão de Infra-Estruturas Viárias e Trânsito, dado que se verifica o 

cumprimento do disposto nos Decretos Regulamentares n.º 22-A/98, de 1 de Outubro e 

n.º 41/2002, de 20 de Agosto, e de proposta de aprovação do Senhor Vereador António 

Martinho. 

Denominação / 
Âmbito 

Registos 
Entrada 

Data / 
Horário 

Freguesias  Alterações ao Trânsito  

Obra IC9 JF do Litoral 
Oeste (Lote 1.F) 
 
 
PST.20.L 

Entrada 
12229/2010 

Julho 2010 
a Março 
2011 

Santa 
Catarina da 
Serra 

 
Pedrôme 
(não há corte de trânsito) 

Obra IC9 JF do Litoral 
Oeste (Lote 1.F) 
 
 
PST.18.L 

Entrada 
12228/2010 

Julho 2010 
a 
Fevereiro 
2011 

Chainça   
 (não há corte de trânsito) 

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

conjugadas nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º, com o n.º 1 do artigo 7, ambos do Decreto-Lei 

n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro, o ordenamento do trânsito e a sinalização das vias 

públicas compete à entidade gestora da via, neste caso, por serem vias municipais, a 

Câmara Municipal, deliberou por  unanimidade  aprovar os Projectos de Sinalização 

Temporária PST.18.L e PST.20.L. 

Mais deliberou  que os serviços devem dar conhecimento, às forças de 

segurança, à Rodoviária do Tejo, aos taxistas, entidade coordenadora de emergência 

médica e empresas concessionárias de serviços públicos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.4. Planos de Sinalização Temporária. Ratificação dos despachos  

DLB N.º 1016/10  | Presente os pedidos de aprovação dos Projectos de Sinalização 

Temporária de várias entidades. 

Os projectos de sinalização temporária foram objecto de informações favoráveis 

da Divisão de Infra-Estruturas Viárias e Trânsito, dado que se verifica o cumprimento do 

disposto nos Decretos Regulamentares n.º 22-A/98, de 1 de Outubro e n.º 41/2002, de 

20 de Agosto, e de proposta de aprovação do Senhor Vereador António Martinho. 

Entidade  Denominação 
/ Âmbito 

Registos 
Entrada 

Data de 
despacho 
do Sr. 
Presidente 

Data / 
Horário 

Freguesias  Alterações ao 
Trânsito 

Lena 
Engenharia 
e 
Construções, 

Subconcessão 
Litoral Oeste 
(Obras de 
alargamento 

Entrada 
12463/2010 

18 Junho Maio até 
final da 
empreitada 

Parceiros Rua dos 
Parceiros  
 
(não há corte 
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S.A. do IC2) 
 
 
PST.05.LA 

de trânsito) 

Subconcessão 
Litoral Oeste 
(obras do IC9) 
 
PST 19.L 

Entrada 
12230/2010 

9 Junho Junho 
2010 a 
Fevereiro 
2011 

Santa 
Catarina da 
Serra 

Rua do 
Progresso 
 
(não há corte 
de trânsito) 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar as propostas 

para a reunião de Câmara anterior à realização das iniciativas, o Senhor Presidente da 

Câmara, após analisar os assuntos, concedeu os despachos de autorização das 

alterações ao trânsito supra mencionados, a serem ratificados em reunião de Câmara, 

nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  ratificar 

os despachos do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.5. Alteração à deliberação n.º 21/10. Proposta de  alteração de trânsito no Bairro 

das Almuinhas, freguesia de Marrazes 

DLB N.º 1017/10  | Presente, pelo Senhor Vereador António Martinho, a proposta de 

alteração à deliberação n.º 21/2010, respeitante à alteração da circulação rodoviária do 

Bairro das Almuinhas, freguesia de Marrazes, implementada no seguimento do registo 

ENT 2008/3075. 

A alteração proposta consiste na implementação de dois sentidos de trânsito no 

troço da Rua da Capela, compreendido entre a Quinta do Alçada e o entroncamento 

posterior, de acordo com a carta n.º 1 anexa (ANEXO D). 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, considerando que é da 

competência dos órgãos municipais o planeamento, a gestão e a realização de 

investimentos na rede viária de âmbito municipal, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, deliberou por  unanimidade 

aprovar a alteração ao trânsito rodoviário proposta a acima indicada. 

Mais deliberou  que a Divisão de Mobilidade e Trânsito proceda à colocação de 

toda a sinalização necessária. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 
��������  D iv i são  de Assuntos  Soc ia i s  

 

Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão de Assuntos Sociais 
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10.1. Cedência do foyer do Teatro José Lúcio da Silva e do auditório do Tea tro 

Miguel Franco no âmbito do projecto «Mobiliza-te Co ntra a Pobreza e a Exclusão 

Social». Rectificação da deliberação de 11 de Maio de 2010 

DLB N.º 1018/10  | Face à deliberação de 11 de Maio de 2010, e tendo em conta a 

alteração da data de realização do evento por parte do Núcleo Distrital da Rede 

Europeia Anti-Pobreza (REAPN) (ENTFE 2010/4124), propõe a Senhora Vereadora 

Lurdes Machado que seja alterada a data e o horário de disponibilização do auditório 

do Teatro Miguel Franco no âmbito do Projecto «Mobiliza-te Contra a Pobreza e a 

exclusão Social» para o dia 15 de Outubro, pelas 21 horas, nas condições deliberadas 

em 11 de Maio de 2010. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, tendo em conta o interesse 

municipal na participação em iniciativas integradas no Ano Europeu do Combate à 

Pobreza e à Exclusão Social e, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea 

a) do n. º 4 do artigo 64º 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  concordar com a alteração da 

data e do horário de disponibilização do auditório do Teatro Miguel Franco no âmbito do 

Projecto «Mobiliza-te Contra a Pobreza e a Exclusão Social» para o dia 15 de Outubro, 

pelas 21 horas, nas condições deliberadas em 11 de Maio de 2010. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze 
��������  Gab inete  de apo io  ao  Vereador  Gonça lo  Lopes  
 

11.1. Apoio à realização do evento «Experimenta» da  Associação Nacard 

DLB N.º 1019/10  | Na sequência dos contactos estabelecidos pela NACARD 

ASSOCIAÇÃO JUVENIL é presente a seguinte proposta: 

O “Experimenta!” descreve-se como a apresentação de várias modalidades 

(salsa, hip-hop, danças latinas, step, tai chi, capoeira, reggaeton, massagens, etc) que 

envolvem um grande número de jovens voluntários e que apelam à actividade física 

regular.  

As modalidades serão apresentadas no espaço do Mercado Santana, como 

actividades abertas a todas as pessoas que queiram participar, sendo este o segundo 

ano de realização. Esta é também uma forma de promoção e divulgação de grupos e 

associações do Concelho de Leiria. 

Propõe-se assim a disponibilização do Mercado Santana para o dia 3 de Julho 

de 2010. 

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

apoiar a iniciativa referida em epígrafe, através da cedência acima proposta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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11.2. Apoio à realização do VII Festival «Rockspot»  

DLB N.º 1020/10  | Presente, pelo GRUPO ALEGRE E UNIDO (Ent.2010/10660), uma 

carta a solicitar apoio para a realização do «VII Rockspot da Juventude», a ter lugar na 

freguesia da Bajouca, nos dias 2 e 3 de Julho do corrente, que contará com a 

participação de oito bandas.  

Considerando que o «VII Rockspot da Juventude» pretende para além de 

divulgar e projectar novos talentos musicais contribuir para uma causa social, 

designadamente, doando 20% do valor das receitas ao Núcleo Regional de Leiria da 

Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral, propõe-se a atribuição de um apoio 

financeiro a esta iniciativa de interesse municipal, no valor de €500,00 (quinhentos 

euros) ao Grupo Alegre e Unido, para fazer face a parte da despesa com a luz e som 

do evento.  

Propõe-se ainda que a liquidação do apoio fique condicionada à apresentação 

dos seguintes documentos: orçamento da associação para 2010 e os relatórios de 

actividade e de contas anuais devidamente aprovados.  

A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei 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  aprovar o apoio financeiro acima proposto.  

Mais deliberou que o apoio financeiro fique condicionado à apresentação dos 

documentos acima mencionados. 

O apoio a atribuir no âmbito do «VI Rockspot da Juventude» está em 

conformidade com o Plano de Actividades para 2010, Código de Classificação 

Económica 12/040701 (código/ano/ tipo/ n.º de projecto acção – 0199/ 2010/ A/ 294), e 

foi objecto da proposta de cabimento n.º 2488/10, de 22 de Junho.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.3. Apoio à realização da festa de final de ano C reche/Jardim de Infância «O 

Pinóquio» 

DLB N.º 1021/10  | Presente pela Direcção da Creche/Jardim de Infância O Pinóquio 

(ENTFE 2010/4563), e-mail a solicitar apoio para a realização da Festa de Final de Ano 

Creche/Jardim de Infância O Pinóquio, a ter lugar no dia 2 de Julho de 2010, solicitando 

a cedência de 16 grades metálicas e 7 tendinhas. 

Propõe-se a cedência de 16 grades metálicas e 7 tendinhas à Direcção da 

Creche/Jardim de Infância O Pinóquio, ficando a entidade responsável pelo transporte 

e montagem do material anteriormente mencionado. 

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

apoiar a iniciativa referida em epígrafe, através da cedência de 16 grades metálicas e 7 
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tendinhas, ficando a Direcção da Creche/Jardim de Infância O Pinóquio responsável 

pelo transporte e montagem do material anteriormente mencionado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.4. Festival Gótico «Entre Muralhas». Aditamento 

DLB N.º 1022/10  | Retirado. 

 

11.5. Apoio à realização do programa de ocupação de  tempos livres de verão da 

APECA - Associação de Pais e Encarregados de Educaç ão da Escola EB 2,3 Dr. 

Correia Alexandre 

DLB N.º 1023/10  | Na sequência dos contactos estabelecidos pelos representantes da 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB 2,3 Dr. Correia 

Alexandre (ENT: 2010/11877) é presente a seguinte proposta: 

A Associação de Pais do 2.º e 3.º Ciclos em parceria com o Agrupamento de 

Escolas da Caranguejeira dinamizam um programa de Ocupação de Tempos Livres na 

interrupção lectiva de Verão com diversas actividades envolvendo os alunos do 

Agrupamento referido, tais como, natação, apoio ao estudo, ténis, passeios, jogos de 

orientação, entre outras. 

De forma a desenvolver o referido programa, propõe-se a atribuição de apoio 

financeiro no valor de €799,50 (setecentos e noventa e nove euros e cinquenta 

cêntimos), referentes à utilização do Pavilhão Desportivo da Caranguejeira nos dias 1, 

5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 e 29 de Julho e 2, 6, 9 e 13 de Setembro pela Associação.  

Propõem-se ainda, que a liquidação do apoio seja condicionada à apresentação 

dos comprovativos de despesa referentes à utilização do pavilhão. 

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

conjugadas da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei 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 aprovar a iniciativa em epígrafe e o apoio financeiro acima proposto, 

condicionado à apresentação dos documentos acima mencionados. 

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

2493/10, de 23 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto doze 
��������  Gab inete  de Apo io  à  Pres idênc ia   
 

12.1. Nomeação do cargo de Director Municipal de Ad ministração (DMA) 

DLB N.º 1024/10  | Presente, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, a proposta 

que abaixo se transcreve: 
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«PROPOSTA 

Considerando: 

Que foi publicado no Diário da República, 2.ª Série, N.º 116, de 17 de Junho de 2010, o novo 

“Regulamento da Organização dos Serviços Municipais” de Leiria ROSML; 

Que o artigo 23.º deste Regulamento prevê a existência da Direcção Municipal de Administração 

(DMA), cargo de Direcção Superior de 1.º Grau; 

Que o referido Regulamento entrou em vigor em 22 de Junho de 2010; 

Proponho: 

a) Que a Câmara Municipal nomeie o Licenciado Manuel Gilberto Mendes Lopes no cargo de 

Director Municipal de Administração (DMA), em comissão de serviço por três anos, nos termos 

do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei n.º 

51/2005, de 30 de Agosto, aplicável por força do disposto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei 

n.º 93/2004, de 20 de Abril, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, 

conjugado com o artigo 8.º-A deste último diploma, por possuir vasta e comprovada aptidão e 

experiência profissional no desempenho de funções dirigentes, sendo detentor de competência 

técnica para o exercício das funções inerentes ao respectivo cargo, correspondendo assim ao 

perfil pretendido para prosseguir as atribuições e os objectivos dos serviços; 

b) Nos termos do n.º 3 do referido artigo 8.º-A o provimento do nomeado neste cargo produz 

efeitos desde a data da deliberação; 

c) Em cumprimento do n.º 4 do mesmo artigo 8.º-A esta deliberação deverá ser publicada no 

Diário da República, juntamente com a nota relativa ao currículo académico e profissional do 

nomeado, em anexo, no prazo máximo de 30 dias. » 

*** 

O Senhor Vereador José Benzinho alertou para o facto da proposta presente não 

estar de acordo com a lei, nomeadamente na falta da carta de missão e do mapa de 

pessoal 

O Senhor Presidente disse que só após o provimento se assinava a carta de 

missão, sublinhando que teriam conhecimento da mesma numa próxima reunião, 

quanto ao mapa de pessoal este não era necessário para esta nomeação. 

*** 

A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta, por escrutínio secreto, 

deliberou por maioria, com seis votos a favor e quatro votos contra, nomear o 

Licenciado Manuel Gilberto Mendes Lopes, no cargo de Director Municipal de 

Administração (DMA), em comissão de serviço por três anos, nos termos do n.º 1 do 

artigo 18.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei n.º 51/2005, 

de 30 de Agosto, aplicável por força do disposto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 

93/2004, de 20 de Abril, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 

Junho, conjugado com o artigo 8.º- A deste último diploma. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  
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12.2. Acções de silvicultura preventiva a realizar pela «EDP, Distribuição – 

Energia, SA», nas faixas das linhas de Alta Tensão e de Média Tensão instaladas 

nas freguesias de Colmeias, Leiria, Marrazes, Milag res, Regueira de Pontes e 

Santa Eufémia, do concelho de Leiria 

DLB N.º 1025/10  | Presente, pelo Gabinete Técnico Florestal, a informação prestada 

relativa às acções de silvicultura preventiva a realizar no ano de 2010. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e concordando com o teor da 

informação prestada pelo Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal de Leiria 

relativa às acções de silvicultura preventiva a executar no ano de 2010, deliberou por  

unanimidade  mandar proceder à divulgação das acções de silvicultura preventiva que 

serão promovidas pela “EDP, Distribuição – Energia, SA”, a partir de Julho de 2010, 

nas freguesias de Colmeias, Leiria, Marrazes, Milagres, Regueira de Pontes e Santa 

Eufémia, em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro. 

Com vista à sua concretização, os proprietários ou outros produtores florestais de 

terrenos situados nas faixas das linhas de Alta Tensão e Média Tensão instaladas 

naquelas freguesias, conforme plantas anexas à presente deliberação, são obrigados a 

facultar os necessários acessos à entidade responsável pelos trabalhos de limpeza, 

nos termos do n.º 5 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro, bem 

como proceder à remoção do material resultante das acções de silvicultura no prazo 

máximo de 24 horas e, querendo, acompanhar os referidos trabalhos. Em alternativa, 

poderão, ainda, proceder à gestão de combustível (limpeza de matos, silvas e 

vegetação diversa, bem como a redução de densidades excessivas de arvoredo) nas 

faixas de Alta Tensão e Média Tensão identificadas em planta, dando conhecimento do 

facto ao Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal de Leiria.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

12.3. Programa de Acção Local para a Regeneração Ur bana do Centro Histórico 

de Leiria (PALOR). Reformulação/Reprogramação do Pr ograma de Acção 

DLB N.º 1026/10  | Presente declaração da Unidade de Direcção do Programa de 

Acção, constituída (DLB n.º 1400/09) pela Associação Comercial e Industrial de Leiria, 

batalha e Porto de Mós (ACILIS), Instituto Politécnico de Leiria (IPL), Turismo 

Leiria/Fátima, Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de 

Leiria, Batalha e Porto de Mós, e liderada pelo Município de Leiria, representado pelo 

Senhor Vereador Lino Dias Pereira (DLB n.º 1733/09).  

A Unidade de Direcção declarou, em 22/06/2010, conceder parecer favorável à 

reformulação/reprogramação do Programa de Acção, alterando as condições de 

aprovação físicas, financeiras, da taxa de co-financiamento e temporal, definidas no 

Protocolo de Financiamento, assinado a 23/04/2008, entre o Programa Operacional 
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Regional do Centro (Mais Centro) e o Município de Leiria, de acordo com o seguinte 

quadro: 

Descrição dos projectos do 
Programa de Acção 

Nature
za do 

Execut
or 

Início 
Previsto 

Conclus
ão 

Prevista 

Investime
nto 

elegível  
(s/ IVA) 

Investime
nto 

elegível  
(c/ IVA) 

FEDER 

Nº  Designação  (Públic
o/Priva

do) 

dd/mm/a
aaa 

dd/mm/a
aaa 

80% 

1 EPA 1 - 
Requalificação da 
margem direita do 
Rio Lis entre Santo 
Agostinho e a ponte 
Afonso Zuquete 

AL 15-04-
2010 

21-07-
2011 

1.190.476,
19 

1.250.000,
00 

1.000.000,0
0 

2 EPA 2 - 
Requalificação do 
Espaço Público 
Envolvente ao Antigo 
Liceu Rodrigues 
Lobo 

AL 15-03-
2010 

21-07-
2011 

138.244,82 145.157,06 116.125,65 

3 EPA 3 - 
Requalificação do 
Espaço Público da 
Zona Alta do Centro 
Histórico 

AL 15-07-
2010 

21-07-
2011 

 
2.095.238,

10 

2.200.000,
00 

1.760.000,0
0 

4 EPA 5 - Valorização 
e Requalificação do 
Largo Cónego Maia 

AL 27-07-
2009 

31-12-
2010 

130.068,50 136.571,93 109.257,54 

5 EPA 6 - Iluminação 
da Barbacã na Rua 
Pêro Alvito 

AL 15-03-
2010 

21-07-
2011 

146.647,30 153.979,67 123.183,74 

6 EPA 8 - 
Requalificação da 
Tenente Valadim 

AL 01-08-
2010 

21-07-
2011 

628.600,94 660.030,99 528.024,79 

7 DS 1 - Construção do 
Centro Cívico e 
Respectiva Praça 
Pública 

AL 01-04-
2010 

21-07-
2011 

956.904,76 1.014.000,
00 

811.200,00 

8 DC 1 - Reconversão 
do Convento de 
Santo Agostinho 

AL 01-08-
2010 

21-07-
2011 

2.571.428,
57 

2.700.000,
00 

2.160.000,0
0 

9 DC 2 -Animação, 
Valorização e 
Requalificação do 
Núcleo do Castelo 

AL 01-04-
2010 

21-07-
2011 

251.785,71 300.000,00 240.000,00 

10 DC 3 - Guias 
urbanos - novas 
tecnologias 

AL 01-04-
2010 

21-07-
2011 

200.513,68 240.616,42 192.493,14 

11 DE 1 - Novas 
oportunidades / 
empreendedorismo 

ACILIS 01-09-
2009 

21-07-
2011 

27.500,00 33.000,00 26.400,00 

12 DC 4 - _ Mercado 
das Artes / 
Requalificação do 
Mercado de Santana  

AL 01-09-
2010 

21-07-
2011 

666.666,67 700.000,00 560.000,00 

13 Divulgação do 
Programa de Acção 
e Animação da 
Parceria Local 

AL 05-04-
2010 

21-07-
2011 

62.416,67  74.900,00 59.920,00 

TOTAL 9.066.491,
91  

9.608.256,
06 

7.686.604,8
6 
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A Câmara Municipal tomou conhecimento do parecer favorável da Unidade de 

Direcção do Programa de Acção, constante da declaração, e da formalização, ao Mais 

Centro, do pedido de reformulação/reprogramação do PALOR, de acordo com a alínea 

c), do n.º 2, da Cláusula Sétima do Protocolo de Financiamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

12.4. Protocolo com o EP – Estradas de Portugal, SA  

DLB N.º 1027/10  | Retirado. 

 

 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, o 

Senhor Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta 

(ANEXO E). 

 

 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia  

Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara 

Municipal deliberou por  unanimidade  analisar ainda os seguintes assuntos: 

 

 

Ponto um 

«IC36 – Leiria Sul (IC2) – Leiria Nascente (COL)» 

DLB N.º 1028/10  | O Senhor Presidente da Câmara Municipal apresentou a seguinte 

proposta:  

«IC36 – Leiria Sul (IC2) – Leiria Nascente (COL) 

Considerando: 

Que a Câmara Municipal de Leiria deliberou por unanimidade, em 18 de Maio de 2010, 

ao abrigo da alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro:  

a) Considerar de interesse público a alteração proposta pela Junta de Freguesia dos 

Pousos, no sentido do traçado deste importante projecto atravessar a zona central 

da Freguesia de Pousos em túnel, por forma a acautelar a saúde, o bem-estar e a 

qualidade de vida das populações locais; 

b) Autorizar - dada a insensibilidade do dono da obra, que não responde aos apelos 

efectuados, insistentemente, por autoridades e populações locais – que o 

Município de Leiria, em co-autoria com a Freguesia de Pousos, interponha uma 
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providência cautelar, bem como, as acções contenciosas que se venham a tornar 

juridicamente necessárias para defender os interesses das populações locais; 

c) Autorizar a “Diogo, Neto, Marques & Associados – Sociedade de Advogados”, 

com quem o Município de Leiria tem contrato de prestação de serviços, a intentar 

a(s) acção(ões) referida(s) em representação das duas co-autoras; 

d) Suportar 50% das despesas com a(s) acção(ões) referida(s), sendo as restantes 

da responsabilidade da co-autora Freguesia dos Pousos; 

Que em 24 de Junho de 2010, a “Diogo, Neto, Marques & Associados – Sociedade de 

Advogados”, informou que a decisão do Município, no sentido desta Sociedade 

patrocinar os co-autores das acções [Município de Leiria e Freguesia de Pousos], pode 

constituir um impedimento deontológico ao patrocínio forense das duas Autarquias, por 

força do disposto no artigo 94.º n.º 3 do Estatuto da Ordem dos Advogados, aprovado 

pela Lei n.º 15/2005, de 26 de Janeiro (vide documento em anexo); 

Proponho :  

Que a Câmara Municipal de Leiria delibere, ao abrigo da alínea b) do n.º 6 do artigo 

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

Janeiro: 

a) Alterar a alínea c) da deliberação acima referida, que passa a ter a seguinte 

redacção: «Autorizar a “Diogo, Neto, Marques & Associados – Sociedade de 

Advogados”, com quem o Município de Leiria tem contrato de prestação de 

serviços, a intentar a(s) acção(ões) referida(s) em representação do Município de 

Leiria»; 

b) Manter o teor das alíneas a), b) e d) da mesma deliberação, acima transcritas; 

c) Informar a Junta de Freguesia de Pousos desta decisão, a fim desta mandatar o 

seu representante no patrocínio desta(s) acção(ões)». 

Após análise e ponderação deste assunto, a Câmara Municipal deliberou por  

unanimidade  na sequência do parecer que emitiu, em 27 de Dezembro de 2009, no 

âmbito da Consulta Pública do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do 

projecto «IC36 – Leiria Sul (IC2) – Leiria Nascente (COL)», através da deliberação n.º 

1619/07, da deliberação que tomou em 18 de Maio de 2010, bem como, ao abrigo da 

alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro:  

a) Autorizar a “Diogo, Neto, Marques & Associados – Sociedade de Advogados”, 

com quem o Município de Leiria tem contrato de prestação de serviços, a 

intentar a(s) acção(ões) referida(s) em representação do Município de Leiria; 

b) Manter o teor das alíneas a), b) e d) da deliberação de 18 de Maio de 2010, que 

se transcrevem: 

i) Considerar de interesse público a alteração proposta pela Junta de 

Freguesia dos Pousos, no sentido do traçado deste importante projecto 
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atravessar a zona central da Freguesia de Pousos em túnel, por forma a 

acautelar a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida das populações locais; 

ii) Autorizar - dada a insensibilidade do dono da obra, que não responde aos 

apelos efectuados, insistentemente, por autoridades e populações locais – 

que o Município de Leiria, em co-autoria com a Freguesia de Pousos, 

interponha uma providência cautelar, bem como, as acções contenciosas que 

se venham a tornar juridicamente necessárias para defender os interesses 

das populações locais; 

iii) Suportar 50% das despesas com a(s) acção(ões) referida(s), sendo as 

restantes da responsabilidade da co-autora Freguesia dos Pousos; 

c) Informar a Junta de Freguesia de Pousos desta decisão, a fim desta mandatar o 

seu representante no patrocínio desta(s) acção(ões). 

A despesa prevista para a execução da presente deliberação já foi objecto de 

cabimentação orçamental antes da aludida deliberação de 18 de Maio de 2010. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 

Aluno de Leiria participa numa acção de intercâmbio  em Tokushima 

DLB N.º 1029/10  | Aquando da visita da delegação de Leiria a Tokushima, em Outubro 

de 2009, para participar nas comemorações do 40.º aniversário da geminação entre 

Leiria e aquela cidade japonesa, o Sr. Shinobu Watari, que foi professor no Liceu 

Municipal de Tokushima e que mais tarde ascendeu ao cargo de Director de Pesquisa 

e Educação de Tokushima, assim como posteriormente se tornou Director da Biblioteca 

Municipal, deu conhecimento que há já alguns anos havia sido encarregado de acolher 

em sua casa a então estudante leiriense Maria Alexandra Confraria e que ali 

permaneceu alguns meses, estudando no Liceu local. 

Era propósito do senhor Shinobu Watari convidar, no Verão do presente ano, 

um estudante de Leiria, com fortes conhecimentos da língua inglesa, a fim de mostrar-

lhe as cidades de Kioto, Nara, Osaka e Kobe, para além de Tokushima, sendo esta 

acção apadrinhada pelo município daquele cidade, cabendo, contudo, ao sr. Shinobi 

Watari o pagamento de todas as despesas inerentes à estada do estudante que fosse 

indigitado, incluindo as viagens. 

Dando conhecimento de que o período para a presença do aluno no Japão seria 

de 25 de Julho a  17 de Agosto, onde poderia assistir ao grande festival de “Dança Awa 

Odori” a levar a efeito em Tokushima de 11 a 15 de Agosto, esta Câmara Municipal, 

entendeu por bem que esta deslocação fosse considerada como que um prémio ao 

melhor aluno do 11.º Ano e, para o efeito, contactou com os três estabelecimentos de 

ensino secundário existentes em Leiria, nomeadamente a Escola Secundária Francisco 
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Rodrigues Lobo, a Escola Secundária Afonso Lopes Vieira e a Escola Secundária 

Domingos Sequeira, que indicassem o melhor aluno. 

Dado que os três alunos indicados como os melhores daqueles 

estabelecimentos de ensino, além de vinte a inglês, tinham uma média global de 19,43 

valores cada um, optou-se, por medida mais acertada e a que não daria azo a qualquer 

suspeição, de ser efectuado um sorteio na reunião de Câmara, encontrando-se, por 

este meio, o “premiado”. 

Efectuado o sorteio, o mesmo indigitou a aluna Inês do Vale Costa Santos, de 

17 anos de idade, aluna da Escola Secundária Domingos Sequeira  como vencedora, 

seguindo-se-lhe Inês Sofia Silva, também de 17 anos e da mesma escola, e em terceiro 

lugar Daniela Rosa Carvalho da Escola Francisco Rodrigues Lobo.     

A Câmara Municipal, face à situação de empate verificada entre os três alunos, 

reconheceu que o sistema de sorteio era o mais justo para a escolha do candidato, pelo 

que sancionou o resultado obtido, que indigitou a aluna Inês do Vale da Costa Santos 

como vencedora, seguida de Inês Sofia Silva e de Daniela Rosa Carvalho. 

A vencedora irá ser notificada se tem interesse em efectuar a deslocação a 

Tokushima, pois, na eventualidade de recusa, de acordo com o sorteio, serão 

contactados os outros alunos. 

À Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Cooperação, competirá 

accionar a tramitação inerente á deslocação da estudante e contactar a Câmara de 

Tokushima, dando-lhe conhecimento da presença da estudante que será portadora de 

uma carta para o Presidente daquele município. 

 

 

 Encerramento da reunião   

 

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente encerrada a 

reunião, eram dezasseis horas mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a 

presente acta que eu, Sandra Almeida Reis, Assistente Técnica, mandei escrever e 

subscrevo. 

 
O Presidente da Câmara Municipal___________________ ____________________ 

A Secretária da reunião ___________________________ _____________________ 

 

�� 


