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Acta n.º 14/2010 

 

 

 

Aos quinze 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, Gastão 

Neves em substituição de Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos que esteve 

ausente por motivos justificados, Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães, Carlos 

Manuel Frazão Vitorino, Filipa Duarte Vieira Pimenta Alves Esperança e António Carlos 

Batista Martinho Gomes. 

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

 

 

 Abertura oficial da reunião  

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

seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um .......................................... ............................................................................. 9 
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Lda. .............................................................................................................................. 10 
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 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção do Senhor Vereador António Martinho 

 

DLB N.º 0893/10 |  Presente, pelo Senhor Vereador António Martinho, uma proposta no 

sentido de prestar um voto de louvor aos jogadores, equipa técnica e dirigentes da 

União Desportiva de Leiria pelo título alcançado no “Campeonato Distrital de Infantis 

Masculinos – Sub 13 de Futebol de 7”, organizado pela Associação de Futebol de 

Leiria. Salientando-se também o facto, da equipa “B” ter disputado o “Torneio de 

Consolação de Infantis Masculinos – Sub 13 de Futebol de 7”, do Campeonato 

supracitado, sagrando-se igualmente vencedora deste Torneio. 

Eleva-se ainda o trabalho meritório desenvolvido por este Clube, 

essencialmente a nível desportivo, destacando-se a prática do Futebol, com especial 

relevo para a formação dos jovens. 

O feito alcançado contribuiu para a visibilidade e divulgação do concelho de 

Leiria e da região, merecendo por isso o apreço, admiração e reconhecimento do 

Município de Leiria. 

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

conceder um voto de louvor aos jogadores das equipas de Infantis Masculinos - Sub 13 

“A” e “B”, equipas técnicas e dirigentes da União Desportiva de Leiria pelos títulos 
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alcançados no “Campeonato Distrital de Infantis Masculinos – Sub 13 de Futebol de 7” 

e “Torneio de Consolação de Infantis Masculinos – Sub 13 de Futebol de 7”. 

 

DLB N.º 0894/10 |  Presente, pelo Senhor Vereador António Martinho, uma proposta no 

sentido de prestar um voto de louvor aos jogadores, equipa técnica e dirigentes do 

Grupo Recreativo Amigos da Paz – GRAP pelo título alcançado no “Campeonato 

Distrital da 1.ª Divisão de Futebol de 11”, no escalão de Seniores Masculinos, 

organizado pela Associação de Futebol de Leiria. Salientando-se também o facto, da 

equipa ir disputar na próxima época desportiva o “Campeonato Distrital da Divisão de 

Honra de Futebol de 11”. 

Eleva-se ainda o trabalho meritório, essencialmente a nível desportivo, 

desenvolvido por este Clube ao nível da formação dos jovens, onde de destaca a 

prática do Futebol. 

O feito alcançado contribuiu para a visibilidade e divulgação do concelho de 

Leiria e da região, merecendo por isso o apreço, admiração e reconhecimento do 

Município de Leiria. 

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

conceder um voto de louvor aos jogadores, equipa técnica e dirigentes do Grupo 

Recreativo Amigos da Paz – GRAP pelo título alcançado no “Campeonato Distrital da 

1.ª Divisão de Futebol de 11”, no escalão de Seniores Masculinos. 

 

DLB N.º 0895/10 |  Presente, pelo Senhor Vereador António Martinho, uma proposta no 

sentido de prestar um voto de louvor às jogadoras, equipa técnica e dirigentes da 

Juventude Desportiva do Lis pelo título alcançado na fase final do “Campeonato 

Nacional de Andebol de Juvenis Femininas”. Salientando-se ainda o facto, da equipa 

de Iniciadas Femininas ter disputado também a fase final do “Campeonato Nacional de 

Andebol”, sagrando-se Vice-Campeã. 

Mais se realça, o trabalho meritório desenvolvido por este Clube, 

essencialmente a nível desportivo, destacando-se a prática da modalidade de Andebol, 

com especial relevo para a formação dos jovens. 

Os feitos alcançados contribuem para a visibilidade e divulgação do concelho de 

Leiria e da região, merecendo por isso o apreço, admiração e reconhecimento do 

Município de Leiria. 

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

conceder um voto de louvor às jogadoras das equipas de Juvenis e Iniciadas 

Femininas, equipas técnicas e dirigentes da Juventude Desportiva do Lis, pelas 

classificações alcançadas, 1.º e 2.º lugares, nas fases finais do “Campeonato Nacional 

de Andebol de Juvenis Femininas” e do “Campeonato Nacional de Andebol de Iniciadas 

Femininas”, respectivamente. 
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Intervenção da Senhora Vereadora Filipa Alves 

 

I – A Senhora Vereadora Filipa Alves alertou para a ausência de limpeza nas margens 

do Rio Lis, ao pé do ex-libris da cidade de Leiria, já tinha alertado mas a situação 

mantinha-se, ao que a Senhora Vereadora Blandina Oliveira  explicou que houve 

algum atraso nesta prestação de serviço, mas que seria regularizada o mais breve 

possível. 

 

II – A Senhora Vereadora Filipa Alves mencionou que, na última reunião, foi 

autorizado o pagamento agravado em 2009, apesar daquelas disponibilidades 

significativas transitarem de 2009 para 2010 e cujas explicações foram os recebimentos 

de fundos comunitários. Desta forma, a Senhora Vereadora gostaria de saber quais 

foram os fundos comunitários recebidos e se os contratos que o Município de Leiria 

realizou com o Estado Português para regularização das dívidas, não sofrerão 

penalizações nas taxas de juro desses empréstimos. 

O Senhor Presidente  explicou que cabia ao relatório de auditoria verificar essa 

situação. Mais referiu que quando estivesse pronta a versão final viria a reunião de 

Câmara Municipal. 

O Senhor Vereador José Benzinho  sublinhou que caso houvesse uma 

penalização nas taxas de juro dos empréstimos gostaria que tal não voltasse a 

acontecer.  

 

Intervenção do Senhor Vereador José Benzinho 

 

I – O Senhor Vereador José Benzinho  referiu que, em finais de 2009 fora tomada uma 

decisão na reunião de Câmara sobre a abertura do Rossio ao trânsito por ser a altura 

do Natal, tendo sido referido que uma eventual alteração à anterior decisão, seria 

apreciada e decidida no primeiro Conselho de Municipal de Trânsito.  

Mais referiu que tomaram conhecimento que este conselho se reuniu no dia 31 de 

Maio, e que este assunto não fora abordado. 

O Senhor Vereador António Martinho  informou que foi abordado em alguns aspectos, 

mas que a análise e a decisão final ficara para uma próxima reunião do Conselho. 

 

II – O Senhor Vereador José Benzinho, no seguimento da última sessão de 

Assembleia Municipal, e considerando as circunstâncias da aprovação do ROSM, 

existiam questões que careciam de ser esclarecidas. Assim sendo, e no contexto da 

última sessão da Assembleia Municipal, disse que o Senhor Presidente referiu que 

estava convicto que a votação tinha sido por unanimidade e acrescentou, também que 
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ouvida a gravação, quando perguntou ao Senhor Vereador Luciano de Almeida, ele 

afirmou que estava de acordo. Relativamente a esta situação, o Senhor Vereador José 

Benzinho  esclareceu que: 

—  não esteve presente na reunião onde fora aprovado pela primeira vez o 

Regulamento da Organização dos Serviços, mas ouvira a gravação integral, e 

não lhe suscitava dúvida nenhuma que a referência fora feita numa das partes 

da reunião e quando se mencionou que estavam de acordo, não queria dizer 

que concordavam com o regulamento; 

—  não poderia ser esquecido que o Senhor Vereador Luciano de Almeida, no dia 

14 de Abril, pelas 9 h e 48 min, em nome do grupo, enviou um e-mail ao Senhor 

Presidente a informá-lo da decisão de votação, acompanhada da justificação de 

voto. Portanto, o Senhor Presidente estava na posse da posição dos 

Vereadores do Partido Social-Democrata, antes da realização da sessão de 

Assembleia, que ocorreu no dia 16 de Abril, não se podendo concluir ou achar 

que os Vereadores do Partido Social-Democrata não tinham tomado uma 

decisão em tempo útil e não a tinham transmitido a quem de direito. 

O Senhor Presidente  explicou que, quando lhe fora transmitido, a decisão da votação 

contra dos Senhores Vereadores Partido Social-Democrata, enviada por e-mail 

passado dois dias, não fazia sentido porque desconhecia a reserva do sentido de voto. 

O entendimento na reunião fora que o assunto tinha sido aprovado por unanimidade e 

por minuta, tendo sido a única preocupação a ausência do Gabinete de Apoio aos 

Vereadores, que ficou prontamente esclarecido. 

Mais explicou que não sabia que havia a reserva de voto, pensara que o 

assunto ficara consignado, não fazendo sentido que se alterasse uma decisão de voto 

dois dias depois. 

O Senhor Vereador José Benzinho  alertou que não fora o que se percebeu na 

sessão de Assembleia Municipal. 

 

III – O Senhor Vereador José Benzinho  alertou para a possibilidade do Regulamento 

da Organização dos Serviços não ter sido elaborado de acordo com os preceitos legais 

previstos no Decreto-Lei n.º 305/09, de 23 de Outubro. Caso se confirmasse, o ROSM 

recorria de alguns riscos de inoperacionalidade. 

 

IV - O Senhor Vereador José Benzinho mencionou que, relativamente ao episódio 

com o Presidente do Conselho de Administração da Leirisport, o Senhor Presidente 

referiu na Assembleia Municipal que a história não estava bem contada e dissera que 

tinha uma explicação a apresentar na reunião de hoje, neste sentido questionou o 

Senhor Presidente pela explicação anunciada. 

O Senhor Presidente  declarou que se podia dividir em duas questões: 
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— Ficara surpreendido que depois da conversa tida na reunião passada no dia 

seguinte fora interrogado pela comunicação social se ficara acordado algum tipo de 

atitude para o episódio, concluindo que só fora passada a primeira mensagem, não 

tendo passado segunda mensagem, o que nos leva a crer que seja uma questão 

pessoal; 

— A avaliação do comportamento do Presidente da Leirisport, como era 

óbvio, estava em análise. 

O Senhor Vereador José Benzinho  replicou que, numa primeira parte foi 

transmitido através do porta-voz, tinha sido anunciado pelo executivo uma redução de 

10% nos custos das remunerações do Conselho de Administração da Leirisport, EM e 

os números que nos foram apresentados, independentemente da maneira como as 

contas fossem realizadas, e apenas tínhamos uma parte da informação, os custos do 

Conselho de Administração da Leirisport, EM aumentaram, o que era conhecido pelo 

próprio Conselho de Administração pois constava dum comunicado colocado na página 

da Leirisport, EM. Ainda afirmaram, independentemente das explicações dadas que o 

administrador executivo tinha optado pela remuneração de origem, o administrador não 

executivo ganhava senhas de presença, o que nunca fora colocado em causa. 

Mais referiu que a chamada de atenção era estritamente política, face a uma 

promessa feita em determinado contexto. Continuou, dizendo que a questão era 

institucional, recusando determinantemente que a questão era pessoal, e que 

percebera a sugestão do Senhor Presidente, mas com toda a consideração que tinha 

pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria,  não tinha que fazer isso. 

O Senhor Presidente  relembrou um episódio idêntico num dos mandatos da 

sua antecessora, onde ela colocou frente a frente as pessoas e o assunto resolvera-se. 

Mais reiterou que, do historial conhecido do relacionamento entre o actual 

Presidente do CA da Leirisport, EM e do anterior, a leitura que fazia era que se tratava 

de uma questão pessoal, pelo que Senhor Vereador José Benzinho tinha toda a 

legitimidade para agir judicialmente, mas a opção seria dele. Contudo, continuaram a 

realizar a avaliação porque existem mais informações que teriam que recolher. 

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães  disse que não tinha estado na reunião 

de 1 de Junho, mas teve conhecimento do sucedido pelo Senhor Vereador José 

Benzinho, e reforçou que esta questão não era pessoal, porque em tempos o Senhor 

Leonel Pontes telefonou a felicitá-lo pelas declarações proferidas pelo Senhor Vereador 

José Benzinho para a comunicação social. 

Contudo, não se podia esquecer o contexto, foi feito durante uma reunião de 

Câmara em que o Dr. José Benzinho estava a desempenhar funções de Vereador e as 

ameaças são feitas pelo Presidente da Leirisport, EM, considera esta situação grave. 

O Senhor Presidente  afirmou que não se revia nesta situação e lamentava este 

tipo de situações, mas iriam avaliar o sucedido. 
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O Senhor Vereador Carlos Vitorino  disse que o Senhor Presidente era um 

homem que tinha de avaliar as decisões e as pessoas que o rodeavam, por isso tinha a 

sua quota-parte das responsabilidades. 

Por outro lado, se existia um problema pessoal era do Conselho de 

Administração da Leirisport, EM para com os Vereadores e não ao contrário. A 

mensagem foi feita de uma forma violenta de modo a condicionar as pessoas para 

provocar algum receio. 

O Senhor Vereador José Benzinho  concluiu dizendo que, alertava para a 

tentativa de condicionamento e que o fazia publicamente, para ficar claro que os 

Vereadores do Partido Social-Democrata não temiam nada. 

 

V – O Senhor Vereador José Benzinho alertou para uma informação que chegou aos 

Senhores Vereadores do Partido Social-Democrata, avisando que poderia estar 

desactualizada. Pedia ao Senhor Presidente para confirmar a situação evidenciada 

num organigrama que entregou a qual poderia configurar uma situação de 

incumprimento da lei. Considerando que qualquer gestor da Leirisport, EM está 

condicionado ao que está na lei, nomeadamente o regime de exclusividade, torna-se 

imprescindível verificar se alguma situação de acumulação de funções de um dos 

membros do Conselho de Administração da Leirisport, EM. 

 

 

 Ordem do dia   

 

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

 

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1062/04 –  Fernando Graça Sapatarias, 

Lda. 

DLB N.º 0896/10  | De FERNANDO GRAÇA SAPATARIAS, LDA., com sede social na 

Avenida Heróis de Angola, n.º 64, 1.º direito, freguesia de Leiria, referente ao projecto 

de arquitectura para reconstrução de edifício de habitação e comércio, sito na Rua 

Capitão Mouzinho de Albuquerque, n.º 25, 27 e 29, freguesia de Leiria, inserido no 

Centro Histórico e zona de protecção ao Castelo de Leiria. 

O pedido caracteriza-se pela criação interior de acesso vertical ao sótão, 

mantendo-se este para arrumos e instalação de clarabóias exteriores ao nível da 

cobertura, tendo merecido parecer favorável por parte da Direcção Regional de Cultura 

do Centro (folhas 554 e 555), do qual deve ser dado conhecimento à firma requerente. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/06/02, 
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constante do respectivo processo (folha 556), 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 60/2007, de 

4 de Setembro, bem como sob ponto de vista urbanístico, deliberou por  unanimidade  

aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, 

condicionado à apresentação no prazo de seis meses do seguinte: 

1. projecto de estabilidade; 

2. ficha ou projecto de segurança contra-incêndios, face ao disposto no Decreto-Lei 

n.º 220/08, de 12 de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1445/04 –  Carlos Manuel de Sousa 

Cozinheiro 

DLB N.º 0897/10  | De CARLOS MANUEL DE SOUSA COZINHEIRO, residente na Rua 

da Relvinha, Machados, freguesia de Boa Vista, referente ao projecto de arquitectura 

para obras de alteração de dois armazéns, incidindo as mesmas ao nível de arranjos 

exteriores, compartimentação interior, vãos exteriores e acessos verticais, não havendo 

aumento de áreas, sito em Casal do Cego, freguesia de Marrazes. 

O pedido encontra-se instruído com ficha de segurança contra incêndios face ao 

disposto no Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/06/02, 

constante do respectivo processo (folha 607), e face ao disposto no artigo 20.º do 

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

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

operação urbanística acima referida e autorizar o respectivo licenciamento, devendo 

cumprir com os restantes condicionalismos previstos aquando do licenciamento inicial. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 48/09 – O uriliz – Sociedade de 

Construções, Lda. 

DLB N.º 0898/10  | De OURILIZ - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA., com sede 

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

Pousos, referente ao projecto de arquitectura para alteração e ampliação de um edifício 

de habitação unifamiliar e muros de vedação, na sequência do licenciamento inicial 

(alvará n.º 628/09, emitido em 2009/11/24 e válido até 2011/11/24), sito na Rua dos 

Mangerinos, na localidade de Casal dos Matos, freguesia de Pousos.  

O pedido caracteriza-se pela alteração de implantação, localização de escada 

de acesso e compartimentação interior, vãos exteriores, parte da cobertura, criação de 

espaço exterior para aparcamento de viaturas e alteração de parte dos muros de 

vedação exteriores, na zona de acesso de viaturas. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, concordando com a 

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/06/02, 

constante do respectivo processo (folha 384), 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 60/2007, de 

4 de Setembro, bem como sob o ponto de vista urbanístico, deliberou por  

unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado à apresentação no prazo de seis meses, do seguinte: 

1.º projecto de estabilidade; 

2.º ficha ou projecto de segurança contra incêndios, face ao disposto no Decreto-Lei 

n.º 220/08, de 12 de Novembro; 

3.º plano de acessibilidades; 

4.º redes de abastecimento de águas e drenagem de águas residuais. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 345/09 – Jaime Amaro Gomes 

DLB N.º 0899/10  | De JAIME AMARO GOMES, residente na Rua das Panasqueiras, n.º 

149, Outeiro da Fonte, freguesia de Carvide, referente ao projecto de arquitectura para 

construção de um edifício habitacional e comercial, a situar na Carregueira, freguesia 

de Monte Real, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como 

Aglomerado Urbano de Monte Real, cumprindo com os parâmetros urbanísticos 

definidos no mesmo. 

O projecto obteve pareceres favoráveis da EP – Estradas de Portugal, SA (folha 

183) e MDN – Ministério da Defesa Nacional (folha 168), cujos conteúdos devem ser 

transmitidos ao requerente. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/06/02, 

constante do respectivo processo (folhas 187 e 188), 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 termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura, relativo 

aos últimos elementos apresentados; 

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

periférica; 
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3.º ficha electrotécnica ou projecto de alimentação e distribuição de energia eléctrica, 

conforme a potência a contratar; 

4.º projecto de instalação de gás; 

5.º projecto de redes prediais de água e esgotos; 

6.º projecto de águas pluviais; 

7.º projecto de arranjos exteriores. 

8.º projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações; 

9.º projecto acústico. 

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

da respectiva declaração de conformidade regulamentar (quando aplicável), 

nomeadamente: 

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

Comportamento Térmico em Edifícios). 

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

Climatização em Edifícios). 

11.º 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 Novembro; 

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

garantia ou depósito bancário no valor de €2.000,00 a fim de garantir a reposição de 

infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a construção, de 

acordo com o estabelecido nos artigos 45.º e 89.º do Regulamento Municipal de 

Operações Urbanísticas deste Município, na qual deverá constar a seguinte cláusula: 

«A garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

13.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

13.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio, estacionamento e alargamento da 

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

danificadas durante a obra e assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais 

junto à berma, devendo os trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de 

Fiscalização do Departamento de Obras Municipais; 

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

área a ceder ao domínio público. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 366/09 – José António Leal Cintrão 

DLB N.º 0900/10  | De JOSÉ ANTÓNIO LEAL CINTRÃO, residente na Rua da Capela, 

n.º 4, localidade de Espinheiras, freguesia de Mata Mourisca, concelho de Pombal, 

referente ao projecto de arquitectura para construção de um edifício de habitação 
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unifamiliar e muros de vedação, a situar na Quinta do Rei, lote 57, na localidade e 

freguesia de Pousos, com enquadramento no loteamento n.º 7/96. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/05/29, 

constante do respectivo processo (folhas 341 e 342), 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 60/2007, 

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 obras, deliberou por unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da 

operação urbanística acima referida e autorizar o respectivo licenciamento, 

condicionado ao seguinte: 

1. 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 o 

Município de Leiria dessa intenção, comunicando também a identidade da pessoa 

singular ou colectiva encarregada da execução da obra; 

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

aplicáveis; 

3. 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. 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, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro; 

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

7. 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. 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; 

9. ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 
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10. 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: 

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

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

10.2. 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; 

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

operação urbanística; 

10.4. 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); 

10.5. 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; 

10.6. 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; 

10.7. Plano de Segurança e Saúde; 

10.8. livro de obra, com menção do termo de abertura; 

10.9. garantia ou depósito bancário no valor de €2.000,00, a fim de garantir a reposição 

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

construção, de acordo com o estabelecido nos artigos 45.º e 89.º do Regulamento 

de Operações Urbanísticas do Município de Leiria, na qual deverá constar a 

seguinte cláusula: «A garantia apresentada não cessará em caso algum sem 

autorização expressa da Câmara Municipal». 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 444/09 – Construmansos – Sociedade de 

Construções e Imobiliária, Lda. 

DLB N.º 0901/10  | De CONSTRUMANSOS - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E 

IMOBILIÁRIA, LDA., com sede social na Rua Engenheiro Duarte Pacheco, n.º 6, 1.º 

direito, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para alteração de um 

edifício de habitação colectiva (8 fogos), sito na Urbanização Vale Grande, Lote 4.2., na 

localidade de Telheiro, freguesia de Barreira, inserido no loteamento urbano n.º 1/90 e 

cumprindo com os parâmetros urbanísticos nele definidos, nomeadamente o 

Aditamento n.º 2 ao alvará de loteamento n.º 763/95 emitido em 2009/09/03. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/05/28, 
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constante do respectivo processo (folha 701), 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 60/2007, de 

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

enquadramento urbanístico, o Aditamento n.º 2 ao alvará de loteamento n.º 763/95 

emitido em 2009/09/03, 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 obras, deliberou por  

unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado à apresentação no prazo de seis meses, do seguinte: 

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

electromecânicas, rectificado e redigido de acordo com o anexo I da Portaria n.º 

232/2008, de 11 de Março, não devendo indicar cessação de validade. 

2. declarações de conformidade regulamentar (uma por fracção), relativo ao projecto 

de verificação do comportamento térmico apresentado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 773/09 – Orlanda Ruas Sousa Mota e 

outro 

DLB N.º 0902/10  | De ORLANDA RUAS SOUSA MOTA, residente no Bairro Jericó, lote 

6, r/c esquerdo, na freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para 

construção de um edifício de habitação unifamiliar e muros de vedação, a situar no 

Telheiro, freguesia de Barreira, inserido numa zona definida no Plano Director Municipal 

como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade, encontrando-se ainda 

abrangida por zona de servidão, cumprindo com os parâmetros urbanísticos definidos 

no mesmo. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2010/05/28, com o seguinte teor: 

Após análise do processo, verificou-se que o mesmo obteve pareceres 

desfavoráveis emitidos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Centro (folhas 83 e 84), EP – Estradas de Portugal, S.A. (folha 82) e EDPD-DRC 

Tejo (folhas 80 e 81), cujo conteúdo deve ser transmitido à requerente.  

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 60/2007, de 

4 de Setembro. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/05/28 

(folha 86), 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 60/2007, de 4 de Setembro, deliberou por  
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unanimidade  notificar a requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do 

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

sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 169/10 – Marfiliz – Sociedade de 

Construções Marques & Filhos, SA 

DLB N.º 0903/10  | De MARFILIZ - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MARQUES & 

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

freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para alteração e ampliação de 

um edifício de habitação colectiva, sito na Avenida Ernesto Korrodi, n.º 2, na freguesia 

de Leiria. 

No âmbito da localização, o imóvel está inserido: 

— Em núcleo histórico da cidade de Leiria, no âmbito da subsecção II do Capítulo 

III do Regulamento do Plano Director Municipal (PDM); 

— Em zona de protecção de adutora/adutora – distribuidora, no âmbito do artigo 

18.º do Regulamento do PDM de Leiria e face às condicionantes das servidões 

e restrições de utilidade pública do mesmo Regulamento.  

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2010/06/02, com o seguinte teor: 

«O projecto não cumpre com os parâmetros urbanísticos definidos no PDM de Leiria.  

A pretensão não representa a servidão a favor do prédio n.º 613, conforme 

inscrição na Certidão da Conservatória do Registo Predial.” 

No âmbito da localização, a pretensão obteve parecer desfavorável da Divisão 

de Habitação e Reabilitação Urbana (DHRU) (folha 65) e parecer favorável dos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (folha 66), cujos conteúdos devem 

ser transmitidos à firma requerente 

Em face do exposto, e considerando o parecer desfavorável emitido pela DHRU, 

por violar as normas legais e regulamentares, designadamente o artigo 41.º do PDM de 

Leiria e os artigos 15.º, 58.º, 62.º, 66.º e 73.º do RJEU – Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas, 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 2010/06/02 

(folha 67), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

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

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 228/10 – Zara Portugal – Confecções 

Unipessoal, Lda. 

DLB N.º 0904/10  | De ZARA PORTUGAL-CONFECÇÕES, LDA., com sede social na 

Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 49, 2.º Esquerdo, freguesia de São Sebastião da 

Pedreira, concelho de Lisboa referente ao projecto de arquitectura para alterações a 

parte do espaço comercial existente, integrado nos Pisos 0 e 1 do edifício sito no 

Centro Comercial Leiria Shopping, Loja 0.90 + Loja 1.14, freguesia de Parceiros, cujo 

licenciamento decorreu pelo processo de obras n.º 1029/05. 

As alterações propostas no presente pedido enquadram-se no projecto de 

alterações apresentado para o edifício do centro comercial anteriormente licenciadas 

(alvará de obras de ampliação n.º 437/08) e visam a alteração de dois espaços 

comerciais existentes, unificando-os, criando comunicação vertical interior de ligação e 

prevendo pisos intermédios de “mezanine” destinados a armazém. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/06/04, 

constante do respectivo processo (folha 122), 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 seguintes projectos de especialidades: 

1.ºprojecto de estabilidade; 

2.ºprojecto de redes de abastecimento de águas e drenagem de esgotos; 

3.ºprojecto eléctrico; 

4.ºprojecto de segurança contra incêndios nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 

220/08, de 12 de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 250/10 –  Construções M. Vieira & 

Oliveira, Lda 

DLB N.º 0905/10  | De CONSTRUÇÕES M. VIEIRA & OLIVEIRA, LDA, com sede social 

na Travessa do Outeiro, na localidade de Padrão, freguesia de Pousos, referente ao 

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

muros com demolição de edificações existentes, a situar na Rua de Santo António, na 

localidade e freguesia de Pousos, numa zona definida no Regulamento do Plano 

Director Municipal como espaço urbano, cumprindo com os parâmetros urbanísticos 

definidos no mesmo. 
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O projecto obteve parecer favorável do MDN – Direcção Geral de Infra-

Estruturas, cujo conteúdo deve ser transmitido à firma requerente. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/06/04, 

constante do respectivo processo (folha 69), 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 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 instalações telefónicas e de telecomunicações; 

6.º projecto acústico; 

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

da respectiva declaração de conformidade regulamentar, nomeadamente, projecto nos 

termos do RCCTE (Regulamento das Características de Comportamento Térmico em 

Edifícios); 

8.º em relação à drenagem pluvial – deve ser garantida para o logradouro, não 

impermeabilizado, ou para a rede de saneamento de águas pluviais, caso exista no 

local; 

9.º certidão da Conservatória do Registo Predial com área corrigida face à cedência 

para a via pública. Conforme planta da folha 20, poderá ser concedida a cedência para 

alargamento da via e passeio com área total de 52 m2. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 307/10 –  Vítor Hugo Antunes Ventura 

DLB N.º 0906/10  | De VÍTOR HUGO ANTUNES VENTURA, residente na Travessa 

Outeiro do Pomar, n.º 155 E, na freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de um telheiro de apoio a uma fracção destinada a 

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

Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade e 

cumprindo 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 2010/05/28, 

constante do respectivo processo (folhas 47 e 48), 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 60/2007, de 
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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 obras, deliberou por  

unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida 

e autorizar o respectivo licenciamento, condicionado ao seguinte: 

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

aplicáveis; 

3. 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. 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, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro; 

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

7. 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. ficar sujeito às prescrições do Código Civil. 

9. 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: 

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

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

9.2. 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; 

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

operação urbanística; 

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

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 
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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); 

9.5. 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; 

9.6. 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; 

9.7. Plano de Segurança e Saúde; 

9.8. livro de obra, com menção do termo de abertura; 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise do processo de participação n.º 170/20 09  

DLB N.º 0907/10 |  Referente à loja do r/c de um edifício situado no Gaveto da Rua 

Barão Viamonte e Rua Miguel Bombarda, freguesia de Leiria, com anomalias ao nível 

dos vãos envidraçados, colocando em risco a segurança de pessoas e bens. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, e considerando o teor dos 

autos das vistorias realizadas em 2009/08/06 e 2009/09/02 e a informação prestada 

pela Divisão Administrativa e de Fiscalização do Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2009/10/21, constante do respectivo processo (folha 23), deliberou 

por unanimidade  o seguinte: 

1. ratificar os despachos datados de 2009/07/24 e 2009/10/21, que  ordenaram a 

realização das vistorias e as notificações à proprietária e à arrendatária do edifício 

acima referido, face ao disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro; 

2. notificar a proprietária para: 

2.1. no prazo de 45 dias, apresentar elementos no sentido de se analisar quanto à 

possibilidade de legalização das obras efectuadas em desacordo com o projecto 

inicialmente aprovado, devendo para o efeito instruir novo processo nos termos 

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

60/2007, de 4 de Setembro, conforme apontado no Auto de Vistoria n.º 60/09, do 

qual deve ser dado conhecimento à mesma; 

2.2. no prazo de 15 dias, efectuar as obras de reparação da parede e tecto do espaço 

em causa, ao abrigo  do artigo 12.º do Regulamento Geral das Edificações 

Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38 382, de 7 de Agosto de 1951, 

apontadas no Auto de Vistoria n.º 61/09, cujo conteúdo deve ser transmitido à 

mesma;  

3. notificar a arrendatária para: 

3.1. no prazo de 15 dias, e de acordo com o disposto no artigo 12.º do Regulamento 

Geral das Edificações Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38382 de 7 de 
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Agosto de 1851, articulado com o previsto no artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

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

medidas necessárias e reposição das condições de segurança, nomeadamente à 

remoção e substituição dos envidraçados e reparação da parede e tecto do espaço 

em causa, apontadas nos Autos de Vistoria acima referidos, dos quais lhe deve ser 

dado conhecimento; 

3.2. no prazo de 45 dias, apresentar elementos quanto à possibilidade de legalização 

das obras efectuadas sem licença, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 

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

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

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

Janeiro), por se considerar urgente a decisão tomada; 

5. Informar ainda as referidas munícipes do seguinte: 

5.1. os eventuais danos causados a terceiros, decorrentes do actual estado do edifício 

são da responsabilidade do proprietário e/ou arrendatário. Por se tratar de matéria 

que extravasa o âmbito das competências e atribuições da Câmara Municipal, 

deverão as mesmas ser tratadas em sede própria, no domínio das relações entre 

privados; 

5.2. nas obras de conservação e de execução imediata, deverá ser salvaguardada a 

segurança dos transeuntes, devendo, se aplicável, solicitar licença de ocupação de 

via pública;  

5.3. da deliberação tomada pela Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise do processo de loteamento n.º 3793/74 – Álvaro Ferreira 

DLB N.º 0908/10 |  De NATALYA ZHUKOVA, residente em Quinta da Alçada, Lote 8, 3.º 

Direito, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de alteração ao loteamento 

situado em Quinta da Alçada, da mesma freguesia. 

As alterações incidem sobre o lote 20 e consistem na alteração de uso da 

Fracção «A» de comércio, para comércio/serviços.  

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

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

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

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

de Leiria. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas, a pretensão encontra-se em condições de merecer a respectiva 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/05/28, constante do 

respectivo processo (folha 46), deliberou por  unanimidade  ao abrigo do disposto no 

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

pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, aprovar a alteração do uso da fracção acima 

identificada para comércio/serviços e autorizar o respectivo licenciamento, 

condicionado ao seguinte: 

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

um ano, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 76.º da referida disposição legal, 

apresentando para o efeito os seguintes elementos: 

1.1. um exemplar da planta de síntese da operação de loteamento em base 

transparente, quatro exemplares em suporte de papel e um exemplar em suporte 

digital; 

1.2. certidão da Conservatória do Registo Predial válida e actualizada, caso a constante 

no processo não esteja válida à data da apresentação do requerimento relativo à 

emissão do aditamento ao alvará de licença de loteamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 

2.1. Processo n.º T – 15/2009. Empreitada de requal ificação da E.M. 356. Troço 

que liga Maceirinha à Batalha. Aprovação de minuta 

DLB N.º 0909/10  | Nos termos do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, foi 

presente para aprovação a minuta do contrato de trabalhos a mais, a celebrar entre o 

Município de Leiria e a firma CIVILVIAS – CONSTRUÇÃO E VIAS, LDA. 

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

aprovar a minuta de contrato de trabalhos a mais referida e autorizar a celebração do 

respectivo contrato 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2. Processo n.º T – 77/2007. Empreitada de constr ução do Pavilhão Desportivo 

do Souto da Carpalhosa. Aprovação dos trabalhos a m ais e a menos 

DLB N.º 0910/10  | 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 

€36.740,71 + IVA,  trabalhos a mais a preços de proposta no valor de €6.299,30 + IVA 

e trabalhos a menos no valor de €44.627,85 + IVA. 



   1079 (23)  
 

CMLeiria/Acta n.º 14, de 2010.06.15 

Im-DA-15-09_A0 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por  unanimidade  

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

€36.740,71 + IVA, trabalhos a mais a preços de proposta no valor de €6.299,30 + IVA e 

trabalhos a menos no valor de €44.627,85 + IVA, devendo dar-se conhecimento à firma 

QUIMLENA – CONSTRUÇÕES, LDA. 

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

2119/10, de 24 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.3. Processo n.º T – 10/2006. Ampliação/reformulaç ão do Centro Educativo de 

Monte Redondo. Aprovação do projecto e abertura de Concurso Público 

DLB N.º 0911/10  | Presente o processo referente ao assunto em epígrafe, para 

aprovação do projecto. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por  unanimidade  

aprovar o respectivo projecto de execução. 

Mais deliberou  aprovar o programa de procedimento e caderno de encargos, o 

prazo de execução de 12 meses, o plano de prevenção e de gestão de resíduos da 

construção e demolição da obra, bem como a dispensa do estudo 

geológico/geotécnico, e proceder a abertura de um procedimento, nos termos do 

disposto no Decreto-Lei n.º 34/2009, de 6 de Fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

29/2010 de 1 de Abril, legislação especial que estabelece medidas excepcionais de 

contratação publica para a modernização do parque escolar. A referida despesa 

estima-se em €1.600.000,00 + IVA. O projecto/caderno de encargos do procedimento 

integra todos os elementos de solução da obra a realizar, conforme preconizado nos 

termos dos n.º 1,4 e 5 do artigo 43.° do Código dos  Contratos Públicos e da Portaria n.º 

701-H/2008, de 29 de Julho. 

O estudo ambiental não é obrigatório nos termos do n.º 1 do Decreto-Lei n.º 

69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 74/2001, 

de 26 de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 69/2003, de 10 de Abril, Lei n.º 12/2004, de 30 de 

Marco e Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro. 

Deliberou ainda  de acordo com o artigo 67.° do Código dos Contrato s Públicos, 

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

seguintes elementos: 

— Fernando Eduardo Loureiro Malho, Presidente; 

— Jose Luis Palricas, membro efectivo; 

— Filipe Ribeiro Silva, membro efectivo; 

— Hélia Maria Farto Ribeirete, suplente; 

— Sucena Maria G. Domingues Areia, suplente 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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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 Financeira 

3.1.1. Pagamentos 

DLB N.º 0912/10 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo 

Senhor Presidente, no período de 26 de Maio a 8 de Junho de 2010, correspondente às 

Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 4591, 4633, 4815, 4835, às Ordens de Pagamento 

de Tesouraria n.ºs: 410 a 415, às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 2067, 2819, 

3346 a 3359, 3362 a 3367, 3369 a 3378, 3380, 3465, 3520, 3578, 3623, 3636, 3758, 

3770, 3771, 3775, 3825, 3842, 3938, 3939, 3963, 3985, 3995, 4025, 4026, 4036, 4050, 

4065, 4074, 4088, 4091, 4092, 4123, 4141ª 4143, 4147, 4148, 4157, 4176, 4181, 4209, 

4210, 4214, 4230, 4240, 4350, 4354 a 4356, 4366, 4367, 4369 a 4372, 4374 a 4376, 

4380, 4413, 4432, 4439, 4465 a 4467, 4470 a 4483, 4485 a 4490, 4522, 4535, 4536, 

4581, 4582, 4584, 4585, 4587 4590, 4591 a 4594, 4596, 4598 a 4605, 4607 a 4614, 

4616 a 4632, 4634 a 4639, 4641, 4643 a 4647, 4651 a 4653, 4656 a 4659, 4664, 4666, 

4672, 4673, 4678, 4697, 4701, 4737, 4760 a 4768, 4772 a 4775, 4777, 4779, 4782, 

4783, 4786, 4791, 4804, 4811 a 4813, 4817, 4818, 4826, 4828, 4830, 4832, 4845, 

4849, 4852 a 4861, 4863, 4865 a 4870, 4874, 4879, 4882, 4886, 4887, 4889 a 4891, 

4894, 4896, 4898, 4899, 4901, 4965, 4971, 4983, no valor total de €1.004.951,03. 

 

3.1.2. XI Modificação ao Orçamento e às Grandes Opçõe s do Plano 

DLB N.º 0913/10 | Presente a XI Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2010 que se consubstancia na 11.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 10.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 10.ª 

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

POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 

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

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

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

Senhora Vereadora Neusa Magalhães e os votos contra dos Senhores Vereadores 

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

Democrata, autorizar XI Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano 

de 2010, com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €668.000,00 

cada e a XI alteração ao Orçamento da Despesa para o presente ano de 2010, com 
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inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €572.000,00 cada, tal 

como proposto.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

3.1.3. Leirisport. Relatório de execução orçamental  do 1.º Trimestre de 2010 

DLB N.º 0914/10 |  Em cumprimento do dever especial de informação consagrado na 

alínea d) e e) do artigo 27.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, foi presente o 

relatório de execução orçamental da LEIRISPORT, EM, referente ao 1.º trimestre de 

2010, e uma síntese anual da Leirisport, EM, tendo em vista o acompanhamento e 

controlo da sua actividade por parte da Câmara Municipal, no âmbito da função de 

accionista (ANEXO B). 

A Câmara tomou conhecimento. 

A Senhora Vereadora Filipa Alves alertou para a apresentação tardia do 

relatório de execução orçamental referente ao 1.º trimestre de 2010, da Leirisport, EM, 

porque limitava a capacidade de tomar qualquer decisão para intervir de forma a alterar 

os resultados. Mais referiu que seria bom que os relatórios fossem presentes mais 

cedo. 

Relativamente aos resultados apurados importa analisar a tendência que mostra 

este relatório, podendo ainda ser recuperado ao longo do ano, visto estarem um pouco 

abaixo daquilo que estava previsto no Orçamento.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.4. Proposta de adjudicação do Concurso Público 2/2010. Prestação de 

serviços, por lotes, de segurança e vigilância de v ários edifícios do Município de 

Leiria  

DLB N.º 0915/10 |  Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe 

acompanhado dos relatórios preliminar e final elaborados pelo júri do concurso. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e concordando com o teor dos 

relatórios apresentados pelo júri do concurso, deliberou por  unanimidade  proceder do 

seguinte modo: 

— não adjudicar os Lote 1 e 2 pelo facto de todas as propostas terem sido 

excluídas pelos fundamentos invocados no relatório preliminar; 

— adjudicar o lote 3 à COMANSEGUR – Segurança Privada, SA pelo valor de 

€18.708,00 + IVA; 

— adjudicar o lote 4 à RONSEGUR, Rondas e Segurança, Ld.ª pelo valor de 

€22.524,00 + IVA; 

— adjudicar o lote 5 à COMANSEGUR – Segurança Privada, SA pelo valor de 

€21.960,00 + IVA; e 
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— adjudicar o lote 6 à COMANSEGUR – Segurança Privada, SA pelo valor de 

€11.160,00+ IVA. 

Mais deliberou , nos termos do Código dos Contratos Públicos, solicitar aos 

adjudicatários a apresentação dos documentos de habilitação, no prazo de 5 dias úteis, 

de acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 126.º, e aprovar as minutas de contrato 

em anexo (ANEXO C) nos termos do n.º 2 do artigo 98.º, dando poderes ao Senhor 

Presidente da Câmara para a sua outorga. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.5. Pagamento de factura da firma Lídia Maria Si lva Ferreira 

DLB N.º 0916/10  | Presente a 2.ª via da factura n.º 07A10542, de 22/06/2007, no valor 

de €409,46, referente ao pedido de fornecimento n.º 64/2007 e requisição externa 

contabilística n.º 1384/2007 e relativa à aquisição de toalhas de mão e rolos de cozinha 

para stock. 

O documento mencionado encontra-se por regularizar por não figurar no mapa 

da dívida de 2010, uma vez que o original do documento não deu entrada nos serviços 

financeiros. A respectiva despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 2205/10, de 

31 de Maio, no valor de €409,46 com IVA já incluído. 

Solicita-se por isso, a autorização para se proceder no presente ano económico, 

ao seu lançamento contabilístico, bem como ao seu pagamento. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, nos termos da alínea d) do 

n.º 7, do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada 

pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, deliberou por maioria, com três votos de 

abstenção da Senhora Vereadora Blandina Oliveira, eleita pelo Partido Socialista e dos 

Senhores Vereadores Filipa Alves e Gastão Neves, eleitos pelo Partido Social-

Democrata, autorizar o lançamento no ano económico de 2010, bem como, o 

pagamento da factura n.º 07A10542, de 22/06/2007, emitida pela empresa Lídia Maria 

Silva Ferreira. 

O Senhor Vereador Carlos Vitorino  apesar de votar favoravelmente, criticou a 

demora dos serviços para resolver este assunto, devendo no seu entendimento ser 

efectuado um pedido de desculpas à munícipe.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.6. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 0917/10 |  Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 8 de Junho de 

2010 apresentando um Total de Disponibilidades de €7.302.054,15 sendo de 

Operações Orçamentais €6.410.280,91 e de Operações de Tesouraria €891.773,24 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento . 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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3.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão Administrativa 

3.2.1. Relatório da actividade desenvolvida pelo Se ctor de Execuções Fiscais 

durante o mês de Maio de 2010 

DLB N.º 0918/10 |  Presente o relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais 

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

ACTIVIDADE QUANTIDADE  VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

VALOR  VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

Instauração de novos PEF’ s   

47 
 

4,4% 
 

2.080,10€ 
 

9,8% 

Mercados    40 -2,4% 1.676,33€ -1,59% 

Ocupação de via pública 3 0% 120,50€ 3,13% 

SMAS 0 - - - 

Remoção de Publicidade 4 - €283,27 - 

Tramitação de PEF’ s  417   -5,86% - -  

Citação de executados  201 -18,95% -  - 

PEF’ s  activos  6.813 -2,88% 374.165,47 €  -1,92% 

SMAS  6.524 -3,26% 353.095,94 € -2,26% 

Mercados 202 5,75% 10.512,02€ 4,46% 

Ocupação da via pública 49 6,52% 1.061,07€ 12,81% 

Publicidade 16 - 1.565,10 €  - 

Limpeza de terrenos 11 - 3.606,62 € - 

Danos no património municipal 3 - 3.623,66 € - 

Diversos 2 -33,33% 369,75 € -7,46% 

PEF’ s extintos por 
pagamento 

 

193 
 

36,87% 
 

11.374,26€ 
 

29,40% 

SMAS 164 56,19% 9.727,85€ 41,49% 

Mercados 29 -19,44% 1.646,41€  -14% 

 A Câmara Municipal tomou conhecimento . 

 

3.2.2. Cobrança coerciva de dívidas provenientes da  remoção de painéis 

publicitários 

DLB N.º 0919/10 |  Na sequência de levantamento de todos os painéis publicitários 

existentes, pelo Sector de Licenciamentos Diversos e pelos Fiscais Municipais (Cfr. 

INT.2009/942), constatou-se que existiam painéis afixados sem prévio licenciamento. 

Todavia, por se tratar de publicidade abusiva em espaço público, foram efectuadas 

diligências com vista à notificação do infractor/proprietário de forma a que este 

procedesse à remoção de dois painéis sitos na Avenida Adelino Amaro da Costa, e, 

uma vez que o proprietário não os retirou, no prazo estipulado, os funcionários da 

Câmara Municipal de Leiria procederam à sua remoção, o que acarretou despesas para 

o município, sendo que essas despesas são da responsabilidade do 

infractor/proprietário (Cfr. INT. 2009/12397). 

Por despacho do Senhor Presidente, datado de 27 de Maio de 2010, o Sector 

de Execuções Fiscais prestou a informação n.º 14.SEF/2010, de 31 de Maio de 2010, 
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relativamente à cobrança coerciva em execução fiscal das dívidas provenientes da 

remoção de painéis publicitários sem prévio licenciamento, nos seguintes termos: 

Considerando que com a entrada em vigor, em 01-01-2007, do Regime Jurídico 

das Taxas às Autarquias Locais (Lei n.º 53-E/2006 de 29 de Dezembro), já não se 

suscitam grandes dúvidas relativamente ao conceito de taxa e de preço, porquanto nos 

termos do artigo 3.º do RJTAL “as taxas das autarquias locais são tributos que 

assentam na prestação concreta de um serviço público local, na utilização privada de 

bens do domínio público e privado das autarquias locais ou na remoção de um 

obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares, quando tal seja atribuição das 

autarquias locais, nos termos da lei”. 

Considerando que a taxa pressupõe uma relação bilateral traduzida numa 

contrapartida ou correspectividade entre a prestação pecuniária a pagar e a prestação 

de um serviço pelo município, verificamos, no caso em concreto, que estamos perante 

um preço pela prestação de um serviço e não de uma taxa.  

Considerando que a remoção dos painéis e respectivos suportes colocados em 

espaço do domínio público, pelos funcionários dos serviços municipais, resulta da 

circunstância de os mesmos terem sido colocados sem prévio licenciamento (Cfr. artigo 

20.º, n.º 2 alínea a) e n.º 4, e artigo 21.º n.º 1 do Regulamento Municipal de 

Publicidade, em vigor à data dos factos), mas, pese embora exista uma prestação de 

serviços, só poderíamos considerar como uma taxa/tributo se houvesse uma 

contrapartida, ou seja, por um lado, o município removia o limite jurídico através da 

concessão da licença (se tivesse sido requerida) e, por outro, o particular poderia afixar 

a publicidade na via pública (cfr. artigo 3.º e da  alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º do 

RJTAL). 

Considerando que no que se refere ao âmbito e objecto do processo de 

execução fiscal, o Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) não nos 

fornece um conceito formal de execução fiscal. Contudo, através das normas do artigo 

148.º do CPPT, ficamos a saber qual é o objecto da execução fiscal, sendo este 

delimitado pela afirmação de que abrange a cobrança coerciva das dívidas ao Estado a 

seguir indicadas: 

— Tributos, incluindo impostos aduaneiros, especiais e extra-fiscais, taxas, 

demais contribuições financeiras a favor do Estado, adicionais 

cumulativamente cobrados, juros e outros encargos legais; 

— Reembolsos e reposições; 

— Coimas e outras sanções pecuniárias decorrentes da responsabilidade civil 

determinada nos termos do Regime Geral das Infracções Tributárias (cfr. 

redacção introduzida pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril). 

Considerando que podem ainda ser cobradas através do processo de execução 

fiscal quaisquer outras dívidas ao Estado e a outras pessoas colectivas de direito 
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público, desde que a obrigação de pagamento tenha sido determinada por força de 

acto administrativo (vide alínea a) do n.º 2 do citado artigo 148.º) . 

Considerando que as dívidas ao Estado e a outras entidades de direito público 

determinadas por força de acto administrativo, apenas poderão ser cobradas através 

de processo de execução fiscal se tal forma de cobrança estiver expressamente 

prevista na lei, beneficiando, assim, a entidade titular do crédito de tal prerrogativa, o 

que vale por dizer que a admissibilidade da utilização do processo de execução fiscal 

depende necessariamente de lei expressa que tal preveja. 

Considerando que  relativamente a dívidas que devam ser pagas por força de 

acto administrativo, o n.º 1 do 155.º do Código de Procedimento Administrativo (CPA) 

estabelece que “quando por força de um acto administrativo devam ser pagas a uma 

pessoa colectiva pública, ou por ordem desta, prestações pecuniárias, seguir-se-á, na 

falta de pagamento voluntário no prazo fixado, o processo de execução fiscal regulado 

no Código de Processo Tributário” (A referência ao C.P.T deverá considerar-se feita ao 

C.P.P.T, cfr. artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro, que aprovou o 

C.P.P.T). 

Considerando que esta norma satisfaz a referida exigência de lei expressa, e, 

dessa forma, legitima a cobrança dos créditos em análise, mediante o processo de 

execução fiscal. 

Considerando, não obstante a questão da hierarquia das normas, há quem 

entenda que se podem cobrar dívidas tendo por base um acto 

administrativo/deliberação de Câmara, conforme resulta das disposições conjugadas do 

n.º 3 do artigo 149.º e do n.º 1 do artigo 155.º do Código de Procedimento 

Administrativo, da alínea a) do n.º 2 do artigo 148.º, do artigo 149.º, do n.º 1 do artigo 

152.º e da alínea c) do artigo 162.º, todos do Código de Procedimento e Processo 

Tributário. 

Considerando que, dentro dos limites legais, o município tem completa liberdade 

de iniciativa relativamente a qualquer questão que não seja excluída da sua 

competência (autonomia local). 

Considerando que o recurso ao processo de execução fiscal permitirá a 

cobrança de dívidas de forma célere e menos dispendiosa para os devedores [em 

termos de custas processuais], sem prejuízo do eventual recurso às instâncias judiciais 

competentes. 

Pelo exposto, propõe-se que seja deliberado em reunião de Câmara a cobrança 

coerciva das dívidas relativas a remoção da publicidade e respectivos painéis de 

suporte colocados em espaço do domínio público (guia de receita n.º 9949/2010), 

conforme resulta das disposições conjugadas do n.º 3 do artigo 149.º e do n.º 1 do 

artigo 155.º do Código de Procedimento Administrativo, da alínea a) do n.º 2 do artigo 
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148.º, do artigo 149.º, do n.º 1 do artigo 152.º e da alínea c) do artigo 162.º, do Código 

de Procedimento e Processo Tributário. 

Mais se propõe que essa deliberação produza efeitos à data de 17-05-2010, ou 

seja, à data da emissão (pelo Sector de Licenciamentos Diversos) da guia de receita n.º 

9949/2010, com base na qual foi extraída a certidão de dívida assinada pela Senhora 

Vereadora Blandina Oliveira, por forma a suprir e/ou reunir os requisitos legalmente 

exigidos para a instauração do competente processo de execução fiscal.  

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

determinar a cobrança coerciva das dívidas relativas a remoção da publicidade e 

respectivos painéis de suporte colocados em espaço do domínio público (guia de 

receita n.º 9949/2010), conforme resulta das disposições conjugadas do n.º 3 do artigo 

149.º e do n.º 1 do artigo 155.º do Código de Procedimento Administrativo, da alínea a) 

do n.º 2 do artigo 148.º, do artigo 149.º, do n.º 1 do artigo 152.º e da alínea c) do artigo 

162.º, do Código de Procedimento e Processo Tributário, com efeitos à data de 17-05-

2010, por forma a suprir e/ou reunir os requisitos legalmente exigidos para a 

instauração do competente processo de execução fiscal.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 
��������  Depar tamen to  Jur íd ico  e  de Recu rsos Humanos  

 

4.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão Jurídica 

4.1.1. Processo de responsabilidade civil extra-con tratual n.º 9/2009, de Ana 

Beatriz Pessoa dos Santos 

DLB N.º 0920/10 |  Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil 

referido em epígrafe, do qual consta a Informação n.º 11/2009 prestada, em 

27.07.2009, pelo Gabinete de Apoio à Directora do Departamento Jurídico e de 

Recursos Humanos (DJRH), anexa à presente acta e da qual faz parte integrante 

(ANEXO E), bem como o ofício n.º 09/05728 dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria (registado sob o n.º ENT.2009/27110). Após análise dos 

elementos constantes do processo, o Departamento Jurídico e de Recursos Humanos 

propôs que o presente procedimento administrativo fosse declarado extinto com 

fundamento na inutilidade superveniente da decisão que viesse a ser tomada quanto ao 

pedido de indemnização civil, ao abrigo do regime previsto no artigo 112.º do Código do 

Procedimento Administrativo, atendendo a que os Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria informaram assumir a responsabilidade pelo ressarcimento dos 

danos invocados pela Senhora Ana Beatriz Pessoa dos Santos Nora. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o processo, o teor da Informação n.º 

11/2009 do Departamento Jurídico e de Recursos Humanos, o teor do ofício dos 
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Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria e a proposta de decisão 

final apresentada pelo DJRH, deliberou por unanimidade  concordar com tal proposta 

e, com os fundamentos acima indicados, manifestar a intenção de declarar extinto o 

procedimento administrativo relativo ao pedido de indemnização civil identificado em 

epígrafe, ao abrigo do disposto no artigo 112.º do Código do Procedimento 

Administrativo. 

Mais deliberou  mandar notificar a requerente do teor da presente deliberação, 

nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo, concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis para, querendo, 

se pronunciar por escrito quanto ao projecto de decisão final, informando-a do horário e 

do local para consulta do processo e remetendo-lhe cópia da presente deliberação e 

das informações técnicas nas quais a mesma se fundamenta. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

 

4.1.2. Processo de responsabilidade civil extra-con tratual n.º 28/2009, de Filipe 

António Serrano Seiça 

DLB N.º 0921/10 |  Presente o processo para tomada de decisão final, após a 

tramitação da fase de audiência dos interessados, contendo a proposta do DJRH 

quanto ao indeferimento do pedido de indemnização civil, em face da inexistência de 

motivos para alterar o sentido nem a fundamentação daquela decisão manifestado na 

deliberação n.º 1809/09, de 16 de Novembro de 2009, uma vez que o Sr. Filipe António 

Serrano Ceiça nada veio dizer em exercício do seu direito de participação 

procedimental. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o processo e a proposta do DJRH, para 

efeitos do disposto no artigo 107.º do Código do Procedimento Administrativo e com os 

fundamentos constantes da deliberação n.º 1806/09, de 16 de Novembro de 2009, 

deliberou por unanimidade  indeferir o pedido de indemnização civil apresentado pelo 

Sr. Filipe António Serrano Ceiça. 

Mais deliberou  mandar notificar o requerente do teor da presente deliberação, 

nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 66.º e 68.º do Código do 

Procedimento Administrativo, remetendo-lhe cópia da mesma e informando-o de que a 

decisão de indeferimento do pedido pode ser objecto de impugnação administrativa 

através de reclamação, nos termos do regime previsto nos artigos 158.º a 165.º do 

Código do Procedimento Administrativo, com indicação do horário e do local para 

consulta do processo. 

Por último,  deliberou  mandar arquivar o procedimento após ter decorrido o 

prazo legalmente fixado para a impugnação administrativa da presente decisão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  
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4.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão de Recursos 

Humanos 

4.2.1. Pedido de subsídio de reintegração à Neusa F ernandina Sobrinho 

Magalhães e ao Fernando Brites de Carvalho.  

DLB N.º 0922/10 | Presentes os requerimentos relativos aos pedido de subsídio de 

reintegração de Neusa Fernandina Sobrinho Magalhães e de Fernando Brites de 

Carvalho, registados, respectivamente, sob os n.os INT.2009/13651e ENT.2010/560, 

bem como as informações técnicas neles prestados e os despachos proferidos, que 

constituem anexo à presente deliberação e dela fazem parte integrante (ANEXO F). 

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

os votos de abstenção dos Senhores Vereadores Lino Pereira e Lurdes Machado, 

eleitos pelo Partido Socialista, com os  fundamentos constantes das informações 

técnicas prestadas, deferir os pedidos apresentados pelos requerentes e mandar 

proceder ao pagamento da quantia de €12.211,20 (doze mil, duzentos e onze euros e 

vinte cêntimos) à Sr,ª Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho Magalhães e a quantia de 

€30.528,00 (trinta mil, quinhentos e vinte e oito euros) ao Sr. Eng.º Fernando Brites de 

Carvalho. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto das propostas de cabimento 

n.º1735/10, de 26 de Abril e 2115/10 de 24 de Maio.  

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães esteve ausente aquando a análise e 

votação deste assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
��������  Depar tamento de Desenvolv imento Económico,  Espaços Verdes e Ambiente  

 

5.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Promoção do 

Desenvolvimento 

5.1.1. Publicidade (intenção de remoção) 

DLB N.º 0923/10 | 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 art. 21º 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: 



   1089 (33)  
 

CMLeiria/Acta n.º 14, de 2010.06.15 

Im-DA-15-09_A0 

 

Registo  Entidade  Tipo de Publicidade  Localização da 
Publicidade 

Ent. 
2007/15971 

Lusoviagens, Agência de 
Viagens e Turismo 

Um anúncio luminoso 
perpendicular biface na 
fachada da sua área 
comercial 

Edifício 2000, Loja 2,  Av. 
D. João III, Leiria 

Ent. 
2003/33445 

Maria Helena Sousa 
Portela (proprietária do 

terreno onde se encontra a 
publicidade) 

Um painel publicitário 
“NEUCE” e uma estrutura 
metálica sem publicidade 

IC2, Km  138+150 sentido 
N/S, lugar de Talos, 
freguesia de Colmeias 

Int. 
2009/15352 

Zara Portugal – 
Confecções, Lda. 

Diversa publicidade Largo 5 de Outubro de 
1910, Leiria 

Ent. 
2009/11694 

Ramiro Antunes Rodrigues Um anúncio monoface 
luminoso na fachada do 
estabelecimento; 
Um anúncio biface (tipo 
totem) 

Rua 25 Abril, Lt. 32, r/c 
Dto, Rego D`Água, 
Gândara dos Olivais, 
Marrazes  

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

manifestar a intenção de ordenar a remoção da publicidade e respectivos suportes 

supra mencionados, em cumprimento dos n.ºs 2 e 3, do artigo 21.º do Regulamento da 

Publicidade do Município de Leiria, uma vez que os mesmos estão afixados e não se 

encontram licenciados.  

O não cumprimento dentro do prazo legalmente fixado, implicará que seja a 

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

pagamento de todas as despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4, 5 e 6 do mesmo 

artigo. 

Mais deliberou  notificar aos requerentes o teor da presente deliberação, nos 

termos e para os efeitos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.2. Publicidade. Anulação de guia de recebimento  

DLB N.º 0924/10 | Tendo sido feito pedido de licenciamento de publicidade e ter sido 

deferido, o requerente não procedeu ao pagamento das taxas devidas, propõe-se a sua 

anulação conforme mapa infra: 

Proc.  
Ent.  

Entidades  Guia de 
Recebimento 

Montante 
(€) 

Motivos de Anulação  

Int. 
2009/153
52 

Zara 
Portugal – 
Confecções, 
Lda. 

20064/05 
e 
20065/05 

740,85 
e 
166,98 

O requerente não solicitou o 
licenciamento, que foi deferido. Não 
tendo pago no prazo legalmente 
previsto caducou o despacho de 
deferimento, devendo as guias de 
recebimento ser anuladas. 

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

anular as guias de recebimento mencionadas no mapa supra, conforme motivo 

invocado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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5.1.3. Mercado de venda por grosso do Falcão Têxtei s, Calçado e Outros – 

Atribuição de lugar de venda n.º 233 

DLB N.º 0925/10 |  Presente o requerimento de BENJAMIM DE JESUS COELHO, 

residente na Rua da Granja, n.º 779, Escapães, Santa Maria da Feira, a solicitar a 

atribuição do lugar cativo n.º 233, para venda de malas, que se encontra vago, para 

venda de têxteis, no Mercado de Venda por Grosso do Falcão. 

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

atribuir o direito de ocupação do lugar cativo n.º 233, a Benjamim de Jesus Coelho, 

uma vez que o requerente reúne os requisitos expressos no artigo 13.º do Regulamento 

do Mercado Falcão, na alteração aprovada pela Assembleia Municipal em 2003/04/17.  

A atribuição do lugar de venda é franca, não sujeitando o vendedor a qualquer 

outro pagamento para além da respectiva taxa mensal de ocupação, conforme foi 

aprovado pela Assembleia Municipal em sessão realizada em 23/02/2007, na alteração 

temporária do artigo 15.º, n.º 1.2 e 1.3 do regulamento do referido mercado, publicitada 

pelo edital n.º 47/2007, de 05/03/2007. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
-��������  D iv i são  da Acção Educa t i va  Mun ic ipa l  

 

6.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão da Acção 

Educativa Municipal 

6.1.1. Programa de Fornecimento de Refeições Escola res ao 1.º CEB e 

Componente de Apoio à Família do Pré-escolar. Contr atação de serviços para 

acompanhamento do fornecimento de refeições escolar es e Componente de 

Apoio à Família do Pré-escolar. Concurso Público. R ectificação 

DLB N.º 0926/10 | Considerando a deliberação presente na reunião de 18 de Maio de 

2010, sobre o assunto em epígrafe, a aprovar a abertura de Concurso Público, com 

vista à contratação de serviços para acompanhamento do fornecimento de refeições 

escolares e Componente de Apoio à Família do Pré-escolar, a constituição do Júri, e a 

respectiva realização de despesa; 

Considerando a necessidade de reanálise do processo em causa tendo em vista 

uma mais objectiva organização dos respectivos lotes, apresenta-se a seguinte tabela 

com as alterações propostas no valor base global de €186.732,00 (cento e oitenta e 

seis mil, setecentos e trinta e dois euros), acrescido de IVA à taxa legal. 

Lotes  Estabelecimentos de ensino  Valor 
dia 

Set-Dez 
2010 

Jan-Julho 
2011 

Total  

1 EB1 Quinta do Alçada      50 €          3.300 €          5.550 €          8.850 €  

2 EB1 Gândara Olivais      46 €          3.036 €          5.106 €          8.142 €  
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3 EB1 Touria      25 €          1.650 €          2.775 €          4.425 €  

4 EB1 Branca      50 €          3.300 €          5.550 €          8.850 €  

5 EB1 Arrabalde      45 €          2.970 €          4.995 €          7.965 €  

6 EB1 Vidigal + JI Vidigal    110 €          9.130 €       15.620 €       24.750 €  

7 EB 1 Andrinos + JI Andrinos    120 €          9.960 €       17.040 €       27.000 €  

8 EB1 Cruz Areia + JI Cruz Areia    210 €       17.430 €       29.820 €       47.250 €  

9 JI Campo Amarelo    105 €          8.715 €       14.910 €       23.625 €  

10 JI Regueira de Pontes    115 €          9.545 €       16.330 €       25.875 €  

        69.036 €a     117.696 €a     186.732 €a  

Nota: a) Acresce IVA à taxa legal em vigor 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e concordando com o teor da 

informação prestada pela Divisão de Acção Educativa Municipal, deliberou por  

unanimidade  aceitar as alterações propostas à deliberação da reunião de 18 de Maio 

de 2010. 

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

2374/10, de 11 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão Planeamento e 

Gestão de Equipamentos Educativos 

6.2.1. Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos e Secundár ia de Maceira. Pedido de 

Parecer. Cursos de Educação e Formação 2010/2011 

DLB N.º 0927/10 |  Presente um ofício da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos e Secundária 

de Maceira (ENTFE. 2010/4072, datado de 25 de Maio), dando conhecimento que irá 

apresentar a candidatura para um Novos Cursos/Novas Turmas para o próximo ano 

lectivo, 2010/2011:  

— CEF – T2 – Bombeiros 

— CEF – T2 – Assistente/Empregado Comercial 

— CEF – T3 – Operador de Informática 

Os Cursos de Educação e Formação (CEF) são uma oportunidade para os 

jovens poderem concluir a escolaridade obrigatória e/ou prosseguir uma formação que 

lhes permita uma entrada qualificada no mundo do trabalho, através de um percurso 

flexível e ajustado aos seus interesses. 

Assim, em conformidade com instruções emanadas da Direcção Regional de 

Educação do Centro, solicita parecer à Câmara Municipal. 

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

emitir parecer favorável à criação do novo curso/turma apresentado Escola Básica do 

2.º e 3.º Ciclos e Secundária de Maceira para o 2010/2011, por considerar que as áreas 

propostas carecem, na nossa região, de mão-de-obra especializada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.3. Análise do assunto relacionado com a Divisão d a Acção Social e Família 
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6.3.1. Apoio ao CASBI – Centro de Convívio e Apoio Social Bidoeirense 

DLB N.º 0928/10 | Presente proposta no sentido de ser concedido ao CASBI – Centro 

de Convívio e Apoio Social Bidoeirense um apoio no valor de €450,00 (quatrocentos e 

cinquenta euros) destinado a comparticipar uma actividade com os idosos e idosas 

utentes daquela IPSS (ENT.2010/8335). 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, tendo em conta o interesse 

municipal de natureza social na promoção da melhoria da qualidade de vida dos 

cidadãos e das cidadãs, residentes no concelho, designadamente, aqueles que estão 

em situação de maior vulnerabilidade social como é o caso dos idosos e idosas 

inseridos/as em serviços de Apoio Domiciliário e Centro de Convívio e, no uso das 

competências e atribuições que lhe são conferidas pela alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada, deliberou por unanimidade  atribuir 

um apoio financeiro ao CASBI – Centro de Convívio e Apoio Social Bidoeirense no 

valor de €450,00 (quatrocentos e cinquenta euros). 

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

2184/10, de 27 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.3.2. Projecto Mobilidade e Vida. Centro Paroquial  dos Pousos 

DLB N.º 0929/10 | Na reunião de Câmara do dia 11 de Maio, foi atribuído um apoio 

financeiro para actividades no âmbito do Projecto “Mobilidade e Vida” ao Centro Social 

Paroquial dos Pousos, no valor de €2.100,00 (dois mil e cem euros) a pagar em 

prestações mensais de €300,00 (trezentos euros), com início em Junho e até 

Dezembro de 2010.  

Na sequência da carta apresentada por esta IPSS (ENT: 2010/10762) a informar 

que o referido apoio ficava sem efeito, propõe-se desta forma não atribuir o apoio. 

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

não atribuir o referido apoio financeiro concedido ao Centro Social Paroquial de 

Pousos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.3.3. Projecto Mobilidade e Vida – Centro Paroquia l da Caranguejeira 

DLB N.º 0930/10 | Presente, pela Divisão de Acção Social e Família, proposta para 

atribuição de um apoio financeiro ao Centro Social Paroquial de Caranguejeira – Lar de 

S. Cristóvão (ENT. 2010/10938) no valor de €2.100,00 (dois mil e cem euros) a pagar 

em 7 prestações mensais de €300,00 (trezentos euros) com início em Junho e até 

Dezembro de 2010, para actividade no âmbito do Projecto “Mobilidade e Vida”, cujos 

objectivos se centram nas pessoas idosas e dependentes integradas em serviços de 

Apoio Domiciliário, Centro de Dia e Lar, com vista ao prolongamento da sua autonomia 

física e mental, numa perspectiva integrada de apoio social e cuidados de saúde. O 
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Projecto “Mobilidade e Vida”, é coordenado e avaliado pelo Centro de Saúde Dr. Gorjão 

Henriques junto das IPSS’s aderentes, dada a natureza das actividades (ENT 

2009/28178).  

Fundamenta-se esta proposta no facto de as IPSS’s constituírem um valor 

essencial e indispensável ao bem-estar e melhoria das condições de vida dos cidadãos 

e das cidadãs e suas famílias, revelando-se as organizações que mais contribuem para 

a inserção social, a igualdade de género, e a conciliação entre a vida profissional e 

familiar, pelos cuidados que prestam aos seus utentes, nomeadamente, aqueles que 

vivem em situação de desvantagem social derivada a factores de ordem económica 

e/ou social. Acrescem a estes factos, a inexistência de outros financiamentos públicos 

para desenvolvimento de actividades com as especificidades e objectivos aqui 

propostos, e, a falta de recursos financeiros das próprias IPSS’s que lhes permitam 

assumir todas as despesas inerentes a actividades complementares àquelas que são 

determinadas pela Segurança Social.  

Mais propõe a Divisão de Acção Social e Família que o Centro Social Paroquial 

de Caranguejeira – Lar de S. Cristóvão, apresente planeamento e relatório trimestral 

das actividades, que incluirá identificação dos idosos e idosas participantes, datas e 

horários, bem como avaliação geral dos beneficios junto dos e das participantes, com 

vista à monitorização da execução do apoio financeiro, sob pena de o mesmo ser 

suspenso ou cancelado. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, tendo em conta o interesse 

municipal de natureza social na promoção da melhoria da qualidade de vida dos 

cidadãos e das cidadãs, residentes no concelho, designadamente, aqueles que estão 

em situação de maior vulnerabilidade social como é o caso dos idosos inseridos em 

serviços de Apoio Domiciliário, Centro de Dia e Lar e, no uso das competências e 

atribuições que lhe são conferidas pela alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 

de Janeiro, deliberou por unanimidade  atribuir o apoio financeiro supra referido ao 

Centro Social Paroquial de Caranguejeira – Lar de S. Cristóvão, condicionado à 

apresentação de planeamento e relatório trimestral das actividades, que incluirá 

identificação dos idosos e idosas participantes, datas e horários, bem como avaliação 

geral dos beneficios junto dos e das participantes, com vista à monitorização da 

execução dos apoios financeiros, sob pena de os mesmos serem suspensos ou 

cancelados. 

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

2251/10, de 4 de Junho.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto sete 
�������� Depar tamen to  da Cu l tu ra ,  Despor to  e  Juventude  

 

7.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a área da Cultura 

7.1.1. Projecto de Animação, Valorização e Requalif icação do Núcleo do Castelo 

de Leiria. PALOR. 

DLB N.º 0931/10 |  Presente, para conhecimento e aprovação, o Projecto de Animação, 

Valorização e Requalificação do Núcleo do Castelo de Leiria, cujo objectivo primordial é 

recuperar e valorizar o património cultural, incluindo a refuncionalização do património 

edificado em desuso, reforçando a atractividade da Cidade de Leiria através da 

valorização de espaços de excelência urbana.  

De acordo com estas premissas, foi redimensionado o projecto, inicialmente 

denominado Valorização e Requalificação do núcleo do Castelo, quer na sua 

designação, que passará a ser denominado por DC2 - Animação, Valorização e 

Requalificação do Núcleo do Castelo, quer no objecto da operação, onde foi 

incrementada a valência de animação cultural, que não estava contemplada na 

operação submetida no Programa de Acção. Este projecto encontra-se incluído no 

Programa de Acção Local para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria 

(PALOR). 

Este projecto tem importância fulcral para a consolidação da âncora funcional 

ligada ao Eixo Museológico do Castelo de Leiria, que integra o edifício do Castelo e a 

sua Barbacã e o Museu da Imagem em Movimento. O projecto de Animação, 

Valorização e Requalificação do Núcleo do Castelo prevê investimento na 

requalificação do equipamento de manutenção e apoio ao visitante, fundamental para 

garantir a melhor preservação e fruição do Castelo, enquanto Monumento Nacional e 

espaço cultural de excelência para a Cidade. A animação cultural é um meio eficaz 

para garantir e aumentar o fluxo de público local, assim como, de visitantes e turistas, 

proporcionando uma nova dinâmica de acções como forma de estimular a fruição 

pública do Castelo Medieval. 

O alargamento do âmbito do projecto, integrado numa nova estratégia, implicou 

um reajustamento dos trabalhos arqueológicos previstos, através da redefinição das 

áreas específicas a intervencionar e de uma redução da área de sondagens geofísicas 

e arqueológicas, bem como, da área passível de ser objecto de levantamento 

fotogramétrico e análise paramental. As acções previstas, após reajuste do cronograma 

do projecto, garantem, no entanto, a qualidade do mesmo e o cumprimento integral 

apresentado ao Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos, e elaborado em estreita 

colaboração com o IGESPAR, IP - Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 

Arqueológico, e com a DRCC – Direcção Regional de Cultura do Centro, tendo sido 

aprovado por estas entidades. 



   1095 (39)  
 

CMLeiria/Acta n.º 14, de 2010.06.15 

Im-DA-15-09_A0 

 

No que se refere a Arqueologia, esta componente corresponde a um projecto de 

valorização e investigação arqueológica do monumento, tendo sido elaborado segundo 

os procedimentos do Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos - PNTA. Compreende 

diversos objectivos específicos, enquadráveis pelo Regulamento de Trabalhos 

Arqueológicos: a detecção, o estudo, a salvaguarda e valorização de bens do 

património arqueológico, usando métodos e técnicas próprios da arqueologia, 

nomeadamente acções de registo, levantamentos, estudos de espólios de trabalhos 

antigos guardados em depósito, sondagens e escavações arqueológicas, eventuais 

acções de conservação e valorização do sítio arqueológico.  

Considera-se imprescindível para a realização desta componente do projecto de 

valorização, a conjugação de esforços de especialistas de diferentes áreas, tendo-se 

por este motivo, constituído uma equipa técnica pluridisciplinar e reunido uma alargada 

comissão científica, de modo a potenciar uma investigação, centrada no estudo 

diacrónico da ocupação humana do espaço onde se fundou o Castelo de Leiria, que 

seja efectivamente interdisciplinar. Esta Comissão Científica conta com o contributo de 

investigadores de renome das áreas da Arqueologia, Antropologia, Conservação e 

Restauro e História, nomeadamente História Local. Os investigadores convidados 

encontram-se ligados a instituições de reconhecida relevância nestes domínios.  

Parte-se do pressuposto que qualquer projecto de intervenção com vista a 

requalificar o Castelo de Leiria deve ser antecedido de um estudo efectivamente 

exaustivo, de investigação interdisciplinar e de diagnóstico muito aprofundado, uma vez 

que se trata de um bem cultural de valor inestimável, onde sobre qualquer intervenção 

recaem responsabilidades acrescidas. A sua preservação é um dever, bem como o é o 

seu legado às gerações futuras. O Projecto de Valorização que se apresenta visa 

fundamentalmente a realização deste estudo conjugado, pretendendo-se que venha a 

alicerçar cientificamente futuras propostas de intervenção no monumento. As acções 

previstas, de pesquisa documental, investigação arqueológica, salvaguarda do 

património, valorização do monumento e divulgação dos trabalhos, são equacionadas, 

de modo a que contribuam para a valorização e preservação do património, para o 

desenvolvimento sustentado e a promoção do turismo cultural da cidade e da região de 

Leiria, e para o incremento da identidade comunitária dos Leirienses. 

No que se refere a Requalificação e Animação Cultural, a revisão do projecto 

inicial inclui uma componente de grande importância, a implementação de equipamento 

necessário à preservação e valorização do Castelo. Prevê-se assim, o melhoramento 

de infra-estruturas de apoio ao visitante e à manutenção do Monumento, com o 

objectivo geral de aumentar a área e a qualidade dos espaços acessíveis ao público. 

Os Paços Novos são a estrutura do conjunto arquitectónico do Castelo mais 

carismática, mas também com maior amplitude de espaço útil. Actualmente, apenas 

está aberto ao público o piso superior, com acesso à magnífica arcada que se impõem 
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sobre a cidade. O actual projecto prevê a ampliação da área de acesso ao público em 

dois pisos inferiores. Para tal prevê-se a instalação de um espaço de galeria contígua à 

entrada principal, no 2.º piso, equipada com uma estrutura metálica autoportante, de 

forma a prever diversos formatos de material a expor, sem intervir nas paredes do 

Monumento. Para o 1.º piso, prevê-se a criação de três espaços diferenciados: a 

reposição parcial da exposição “Habitantes e Habitats”, sobre a Arqueologia de Leiria; 

uma sala com exposição da material da reserva do antigo “Museu de Leiria”; e outro 

espaço para a realização de actividades de âmbito educativo. Para melhorar a 

acessibilidade aos visitantes, com vista à requalificação dos caminhos e melhorar o 

acesso a pessoas com mobilidade reduzida aos Paços Novos, prevê-se a aplicação de 

uma plataforma elevatória interior, e um veículo adaptado para transporte de pessoas 

com mobilidade reduzida ou condicionada, que servirá também para apoio aos serviços 

de manutenção, transporte interno de materiais para eventos e ainda apoio à reserva 

museológica. 

No sentido de aproveitar o usufruto do castelo de Leiria para Animação Cultural, 

de qualidade, propõe-se um conjunto de equipamentos e serviços para melhorar o 

aspecto visual e as condições técnicas de forma a permitir a realização de eventos de 

animação cultural. Assim, passará a ser viável a realização de congressos e 

conferências, assim como actividades de animação cultural, feiras medievais ou 

eventos similares, no sentido de promover o turismo cultural local e enquadrar o 

Castelo de Leiria na rota deste género de animação, que tanta vida e interesse 

devolvem aos monumentos. 

Desta forma, complementa-se o processo inicial, de natureza científica, através 

de instrumentos cuja missão fundamental é consolidar a identidade local e apoiar o 

emergente Turismo Cultural que a região e o Concelho de Leiria naturalmente têm 

vindo a potenciar. 

Consubstanciando as premissas expostas e por se tratar de uma intervenção na 

mesma área de intervenção do projecto inicialmente proposto, com cariz cultural, de 

promoção do sitio e permitindo com estas intervenções valorizar o património, esta 

operação, embora composta por várias componentes, será subdividida em arqueologia, 

e em equipamentos e serviços de apoio ao visitante e animação cultural. 

Considera-se que o presente projecto cumpre o programa definido pelo 

Município de Leiria, pelo que se propõe a aprovação do projecto denominado DC2 _ 

Animação, Valorização e Requalificação do Núcleo do Castelo, no valor estimado no  

de €300.000,00. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e, no uso da competência que lhe é 

conferida pelas alíneas q) do n.º 1 e m) do n.º 2, ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 
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Janeiro, deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de Valorização e 

Requalificação do Núcleo do Castelo de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.2. Apoio ao Festival Flashover 

DLB N.º 0932/10 |  Presente um pedido da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Ortigosa (ENT.2010/7779), solicitando apoio financeiro para levar a 

efeito um festival que denominaram «Flashover» e que decorrerá na freguesia de 

Ortigosa nos dias 18 e 19 de Junho sobre o tema "ajuda a ajudar". 

De acordo com o comunicado pela Associação, este Festival foi organizado com 

a prestável colaboração de várias bandas e com a finalidade de que todos os 

resultados financeiros se destinem “a ajudar o próximo e garantir e prestar o auxilio e 

socorro a todos”- 

Considerando o Senhor Vereador Gonçalo Lopes o espírito nobre deste tipo de 

iniciativas e pelo facto, de interesse público e municipal, propõe a atribuição de um 

apoio no montante de €1.000,00 à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Ortigosa, sujeito à apresentação prévia dos documentos em falta, de modo a dar 

cumprimento integral às Normas de Controlo Interno e posterior emissão do respectivo 

recibo. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e, atendendo aos motivos 

invocados na informação da Divisão da Cultura, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

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

pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade  atribuir à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ortigosa um apoio no valor de 

€1.000,00, para fazer face às despesas com a organização do festival «Flashover», 

sujeito à apresentação prévia dos documentos em falta, de modo a dar cumprimento 

integral às Normas de Controlo Interno e posterior emissão do respectivo recibo. 

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

2304/10, de 9 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.3. Praça Viva 2010. Rectificação 

DLB N.º 0933/10 | Na sequência da deliberação tomada na reunião de Câmara de 1  

de Junho do corrente ano para a realização do evento «Praça Viva» importa referir que 

o Município assumirá como habitualmente, os encargos com o pacote gráfico para 

divulgação e com a contratação dos espectáculos incluídos no programa aprovado e 

que, por lapso não foram referidos na mesma. 

Assim, na referida deliberação, onde se lê: «assumir as despesas com o 

fornecimento de som e da energia eléctrica necessária» deverá ler-se: «assumir todas 

as despesas correspondentes à realização do projecto, nomeadamente com o pacote 
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gráfico de divulgação, contratação de espectáculos, incluindo o correspondente 

pagamento à SPA, contratação de equipa para operação de som/luz e energia eléctrica 

necessária». 

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

autorizar a alteração referida. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.4. Praça Viva – Monte Real   

DLB N.º 0934/10 |  Presente uma informação da Divisão de Cultura do seguinte teor: 

“ Monte Real reúne um conjunto de características, tais como a beleza da paisagem, a 

aproximação da orla costeira e o termalismo que, aliados à oferta hoteleira de 

qualidade, a elegem como destino turístico de milhares de pessoas. Neste sentido, 

como forma de potenciar e divulgar as qualidades referidas, pretende o Município de 

Leiria desenvolver um conjunto de actividades de animação no período compreendido 

entre 3 de Julho e 15 de Setembro a saber: 

— Uma tarde no Agromuseu Municipal D. Julinha – todas as terças-feiras à tarde; 

— Ciclos de cinema – todas as quartas-feiras; 

— Percursos Pedestres – uma vez por mês; 

— Artes de palco – todos os sábados à noite; 

— Feiras temáticas – duas vezes por mês; 

— Duas tendas gastronómicas – a cargo do Movimento Associativo da Freguesia 

de Monte Real. 

Para o desenvolvimento da programação apresentada foi efectuado o contacto com 

diversas entidades com vista à obtenção de apoios e parcerias tendo sido obtido o 

seguinte resultado: 

— Grupo Lena/Hotel Termas - fornecimento de catering e de águas para todos os 

espectáculos; 

— Turismo Leiria/Fátima - produção de material gráfico; 

— Freguesia de Monte Real - apoio com Recursos Humanos e coordenação do 

Associativismo; 

— INATEL – pagamento do som; 

— Associações da Freguesia de Monte Real – dinamização de dois Stands 

gastronómicos. 

Atendendo à elevada adesão das entidades contactadas e à disponibilidade dos 

grupos de animação Terra Nova, Companhia Stacatto e Pinhal d’El Rei, foi possível 

elaborar um orçamento reduzido, cujo valor se estima em cerca de €5.000,00 para 

fazer face ao pagamento de outras animações que constam do programa, devendo o 

Município garantir ainda o transporte dos grupos referenciados que, graciosamente, 

participam no projecto. 
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Face ao exposto e atendendo à importância deste tipo de iniciativas que visam 

divulgar e incrementar a procura turística do Concelho, considerando-se por esse facto, 

de grande interesse municipal, propõe-se que seja autorizada a realização das 

despesas propostas, até ao montante referido.” 

 A Câmara Municipal, tomou conhecimento da informação prestada pela 

Divisão da Cultura no âmbito do evento “Praça Viva – Monte Real” e deliberou por  

unanimidade  autorizar o apoio logístico com o fornecimento das tendas referidas, os 

transportes dos grupos referenciados que graciosamente participam no projecto e 

assegurar as despesas com as animações que constam do programa, cujo valor se 

estima em cerca de €5.000,00, bem como o pagamento de despesas relativas à SPA. 

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

2307/10 de 9 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.5. Praça Viva – Praia do Pedrógão 

DLB N.º 0935/10 | Presente uma informação da Divisão de Cultura e Gestão de 

Espaços Culturais e que obteve a concordância do Senhor Vereador Gonçalo Lopes, 

do seguinte teor:  

“ Conhecida e apreciada por muitos milhares de turistas que anualmente a 

elegem como destino de férias, a Praia do Pedrógão é, sem dúvida, um dos principais 

pólos turísticos do concelho de Leiria. 

Neste sentido, como forma de potenciar e divulgar as qualidades referidas, 

pretende o Município desenvolver, através da Divisão de Cultura e Gestão de Espaços 

Culturais, numa parceria com a Associação Cultural Desportiva e Promotora da Praia 

do Pedrógão e o apoio da Junta de Freguesia do Coimbrão, um conjunto de actividades 

de animação no período compreendido entre 2 de Julho e 15 de Setembro.  

A programação constante em mapa de animação elaborado para o efeito, 

pretende abranger todas as faixas etárias, população em geral e turistas, motivo pelo 

qual se optou por seleccionar repertórios distintos, consoante os casos. Assim, os 

espectáculos de palco, à sexta-feira e as animações de rua ao sábado são dedicados 

às famílias e público em geral. Os espectáculos de palco ao sábado destinam-se, 

essencialmente, à juventude, conforme a seguinte distribuição: 

— Artes de palco – todos as sextas-feiras e sábados à noite; 

— Animação de rua com pequenos apontamentos, ao sábado à noite; 

— Estão ainda previstas feiras de velharias e artesanato, a realizar nos 

espaços públicos, ao domingo. 

Para a implementação de parte do projecto, está previsto que a Associação de 

Desenvolvimento da Praia do Pedrógão assuma a programação das noites de sábado, 

para o período definido bem como o fornecimento de som e afectação dos recursos 
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humanos necessários ao acompanhamento e coordenação de todas as actividades 

constantes no referido mapa, mediante a atribuição de um subsídio, no âmbito do 

PAAJ- Programa de apoio ao Associativismo Juvenil. 

A Freguesia do Coimbrão apoiará logisticamente, nomeadamente com a mudança dos 

palcos – estrados que funcionam alternadamente em diversos locais da Praia do 

Pedrógão, tais como o Largo da Capela e a Praça do Sarnico, entre outros. 

Compete ao Município de Leiria assumir, para a realização de todo o evento, os 

seguintes encargos logísticos e financeiros: 

— Pagamento de cachets dos grupos contratados pelo Município incluindo o 

pagamento de despesas relativas à SPA; 

—  Pagamento de catering e de transporte, quando necessário; 

— Pagamento do pacote gráfico para divulgação de todo o evento; 

— Apoio logístico necessário para montagem e desmontagem do palco e dos 

estrados; 

— Colocação dos quadros eléctricos para o palco, com ligação à EDP e 

pagamento dos consumos; 

— Corte do trânsito no início e no meio da Rua Adelaide Félix, nos dias de 

espectáculo, para garante da segurança do público. 

Face ao exposto e atendendo à importância deste tipo de iniciativas que visam divulgar 

e incrementar a procura turística do Concelho, propõe-se que seja autorizada a 

realização das despesas proposta». 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação prestada pela Divisão 

de Cultura e Gestão de Espaços Culturais no âmbito do evento “Praça Viva – Praia do 

Pedrógão” e deliberou por unanimidade  concordar com a proposta do Senhor 

Vereador da Cultura e autorizar o apoio logístico na montagem e desmontagem do 

palco e estrados, na colocação de quadros eléctricos para o palco e pagamento dos 

consumos à EDP; corte do trânsito no início e no meio da Rua Adelaide Félix nos dias 

de espectáculo, pagamento de catering e transportes; pagamento de despesas 

relativas à SPA, pagamento do pacote gráfico e pagamento de cachets dos grupos 

contratados pelo Município, no montante global estimado de €10.000,00. 

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

2306/10, de 9 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.6. Apoio à Filarmónica do Sagrado Coração de Je sus e Maria das Chãs – 

Rectificação 

DLB N.º 0936/10 |  Na reunião de Câmara de 6 de Abril foi deliberado (DLB N.º 

0481/2010) conceder à Filarmónica do Sagrado Coração de Jesus e Maria, um apoio 

para fazer face aos encargos com a organização do espectáculo de inauguração do 
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seu auditório, tendo sido referido na deliberação em causa conceder o mesmo 

“…nomeadamente para o aluguer de piano…”.  

Uma vez que aquela Filarmónica teve inúmeros custos com aquele espectáculo, propõe 

o Senhor Vereador Gonçalo Lopes que seja retirada essa condição, dando assim 

possibilidade que possa ser apresentado documento comprovativo de qualquer 

despesa com o evento em causa. 

Assim, na referida deliberação, onde se lê : para fazer face às despesas com a 

organização do espectáculo, nomeadamente o aluguer de piano, devendo ser 

apresentados previamente documentos comprovativos de despesas» deverá ler-se : 

«para fazer face às despesas com a organização do espectáculo, devendo ser 

apresentados previamente documentos comprovativos de despesas» 

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

autorizar a alteração referida. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 
7.1.7. Bairro dos Anjos. Apoio a Santos Populares e  Marchas Populares  

DLB N.º 0937/10 |  Presente uma carta da Associação Desportiva, Cultural e Recreativa 

do Bairro dos Anjos (ENT.2010/11933), solicitando apoio financeiro para a realização 

dos Santos Populares e Marchas Populares, nos dias 10,11,12 e 13 de Junho, em 

Leiria. 

Atendendo ao empenhamento desta associação e à qualidade dos eventos por 

ela realizados, os quais contribuem para o enriquecimento do panorama cultural, dando 

continuidade e preservando costumes e tradições, considerando-se por isso de 

interesse municipal a realização deste tipo de projectos, autorizou o Sr. Vereador da 

Cultura a atribuição da verba de €1.000,00, mediante a apresentação prévia de todos 

os documentos de acordo com as Normas de Controlo Interno. Posteriormente deverá 

ser apresentado o correspondente recibo. 

Mais foi ainda autorizado pela Senhora Vereadora Blandina Oliveira a cedência 

de 10 vasos de plantas para estes eventos e o Vereador António Martinho a cedência 

de 6 grades, de 9 a 14 de Junho, devendo o transporte ser assegurado pela entidade 

requerente. É ainda cedida 1 tasquinha, disponibilizada a baixada eléctrica e respectivo 

pagamento da electricidade. 

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

informação prestada pela Divisão da Cultura e Gestão de Espaços Culturais, ao abrigo 

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

na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, deliberou por 

unanimidade  ratificar o despacho do Senhor Vereador Gonçalo Lopes para atribuição 

à Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos, de um apoio no 

valor de €1.000,00, para ajudar a custear as despesas com a organização dos eventos 
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por ocasião dos Santos Populares e Marchas Populares, nos dias 10,11,12 e 13 de 

Junho, em Leiria. 

São ainda autorizadas a disponibilidade de baixada eléctrica e pagamento de 

electricidade, a cedência de 10 vasos de plantas, 6 grades e 1 tasquinha, de 9 a 14 de 

Junho, sendo o transporte e montagem/desmontagem assegurado pela entidade 

requerente. 

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

2308/10, de 9 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão do Desporto e 

Juventude 

7.2.1. Apoio à Juventude Vidigalense para a realiza ção da “Taça JV Iniciados”. 

Ratificação de despacho 

DLB N.º 0938/10 | Presente a carta da Juventude Vidigalense (ENTFE. 10/4197, de 31 

de Maio), a solicitar apoio para a realização, no dia 3 de Junho de 2010, da “Taça JV 

Iniciados”, no Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa, nomeadamente a 

oferta de lembranças aos Clubes/equipas participantes. 

Considerando que esta competição de cariz colectivo, contará com a presença de cerca 

de 150 jovens atletas, do escalão de Iniciados (8 equipas masculinas e 7 equipas 

femininas), propôs o Senhor Vereador António Martinho, a atribuição de um conjunto de 

ofertas institucionais, constituído por: 

— 15 sacos pequenos plástico com brasão do Município de Leiria; 

— 15 livros “Os Pacatos Leirienses em Meio Século de Desporto Amador” de Alda 

Sales. 

Face ao exposto, foi proferido despacho pelo Senhor Presidente da Câmara em 

2 de Junho de 2010, relativo à autorização da atribuição das ofertas institucionais 

supracitadas. 

As ofertas a conceder representam uma despesa total de €152,85, sendo que 

os 15 sacos têm um custo de €1,05 (€0,07/Un) e os 15 livros de €151,80 (€10,12/Un). 

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, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-

A/2002 de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade ratificar o despacho proferido 

pelo Senhor Presidente em 2 Junho de 2010, relativo à atribuição das ofertas 

institucionais supracitadas, para conceder aos 15 Clubes/equipas participantes na 

“Taça JV Iniciados”, organizada pela Juventude Vidigalense. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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7.2.2. Protocolo com a Associação de Natação do Dis trito de Leiria. Rectificação 

da deliberação n.º317/10, da Acta n.º 6, de 9 de Ma rço 

DLB N.º 0939/10 | Presente a carta da Associação de Natação do Distrito de Leiria 

(ENTFE. 10/3491, de 5 de Maio) e na sequência da celebração do Protocolo de 

Colaboração entre o Município de Leiria e esta Associação, é solicitada a rectificação 

do mesmo, designadamente a substituição de provas a realizar no Complexo Municipal 

de Piscinas de Leiria, no âmbito das suas competências (Cláusula Terceira). 

Considerando que o pedido de alteração do protocolo, surge por motivos alheios 

à organização, nomeadamente pela mudança de local de realização do Campeonato 

Nacional de Verão de Natação Sincronizada, propôs o Senhor Vereador António 

Martinho a rectificação da redacção do mesmo, de acordo com o seguinte: 

- onde se lê “(…) CLÁUSULA TERCEIRA (Competências da ANDL) (…) b) 

Campeonato Nacional de Verão de Natação Sincronizada, nos dias 16, 17 e 18 de 

Julho de 2010.(…)”, deverá ler-se “(…) CLÁUSULA TERCEIRA (Competências da 

ANDL) (…) b) Torneio de Abertura, nos dias 16 e 17 de Outubro de 2010; c) 

Campeonatos Distritais de Piscina Curta, nos dias 20 e 21 de Novembro de 2010.(…)”; 

- onde se lê “(…) CLÁUSULA QUARTA (Competências do Município de Leiria) 

(…) 2. (…) no valor total de €16.674, 08 (dezasseis mil seiscentos e setenta e quatro 

euros e oito cêntimos), mais Iva à taxa de 5% (…)”,deverá ler-se “(…) CLÁUSULA 

QUARTA (Competências do Município de Leiria) (…) 2. (…) no valor total de €12.780, 

56 (doze  mil setecentos e oitenta euros e cinquenta e seis cêntimos), mais Iva à taxa 

de 5%  (…)”; 

- onde se lê “(…) CLÁUSULA QUINTA (Calendarização dos Procedimentos) 

(…) 2. Emitir nota de encomenda à Leirisport, E.M. até dia 07 de Julho de 2010, para a 

realização da competição prevista na Cláusula Terceira, ponto 1., alínea b), no valor de 

€13.578, 80, mais Iva à taxa legal em vigor.(…)”, deverá ler-se “(…) CLÁUSULA 

QUINTA (Calendarização dos Procedimentos) (…) 2. Emitir nota de encomenda à 

Leirisport, E.M. até dia 7 de Outubro de 2010, para a realização da competição prevista 

na Cláusula Terceira, ponto 1., alínea b), no valor de €4.842, 64, mais Iva à taxa legal 

em vigor; 3. Emitir nota de encomenda à Leirisport, E.M. até dia 10 de Novembro de 

2010, para a realização da competição prevista na Cláusula Terceira, ponto 1., alínea 

c), no valor de €4.842,64, mais Iva à taxa legal em vigor. (…)”. 

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

concordar com a respectiva rectificação da deliberação n.º 317/10 da Acta n.º 6, de 9 

de Março, bem como proceder ao estorno da verba no valor de €3.893,52 (três mil 

oitocentos e noventa e três euros e cinquenta e dois cêntimos). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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7.2.3. Apoio à Associação de Natação do Distrito de  Leiria para a realização do 

“Torneio Especialista”. Ratificação de despacho 

DLB N.º 0940/10 | Presente a carta da Associação de Natação do Distrito de Leiria 

(ANDL) (ENTFE. 10/3491, de 5 de Maio), e na sequência da celebração do Protocolo 

de Colaboração entre o Município de Leiria e esta Associação, é solicitada a 

rectificação do mesmo, designadamente a substituição de provas a realizar no 

Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, no âmbito das suas competências (Cláusula 

Terceira). 

Considerando que: 

a) A ANDL solicita a permuta do “Campeonato Nacional de Verão de Natação 

Sincronizada”, por outras 3 provas a realizar durante o ano de 2010, 

designadamente: “Torneio de Especialista”, “Torneio de Abertura” e 

“Campeonatos Distritais de Piscina Curta”;  

b) A data de realização do “Torneio Especialista” é dia 12.06.2010, e tendo em 

conta que a data da próxima Reunião de Câmara, onde será presente a 

respectiva rectificação do protocolo, é dia 15 de Junho de 2010, torna-se 

administrativamente impossível tratar do procedimento de adjudicação da 

utilização do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria (CMPL) à Leirisport, 

E.M., para a realização do Torneio supracitado; 

Assim, propôs o Senhor Vereador António Martinho, a atribuição de um apoio financeiro 

no valor total de €3.040,38 (três mil e quarenta euros e trinta e oito cêntimos) à ANDL, 

para suportar os custos de utilização do CMPL com a realização do “Torneio 

Especialista”, no dia 12 de Junho de 2010. 

Face ao exposto, foi proferido despacho pelo Senhor Presidente da Câmara em 

7 de Junho de 2010, relativo à autorização da atribuição do apoio financeiro 

supracitado. 

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, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-

A/2002 de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade  ratificar o despacho proferido 

pelo Senhor Presidente em 7 Junho de 2010, relativo à atribuição do apoio financeiro 

no valor total de €3.040,38 (três mil e quarenta euros e trinta e oito cêntimos) à ANDL, 

para suportar os custos de utilização do CMPL com a realização do “Torneio 

Especialista”, no dia 12 de Junho de 2010. 

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

2266/10, de 7 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto oito 
��������  Gab inete  de apo io  ao  Vereador  Gonça lo  Lopes  
 

8.1. Festival Gótico “Entre Muralhas”. 

DLB N.º 0941/10 |  A Câmara Municipal de Leiria, o Teatro José Lúcio da Silva e o 

FADE IN – Associação de Acção Cultural organizam o evento ENTRE MURALHAS - 

Festival Gótico e Medieval, a ter lugar nos dias 27 e 28 de Agosto de 2010. 

O evento ENTRE MURALHAS - Festival Gótico e Medieval, a ter lugar nos dias 

27 e 28 de Agosto de 2010, pretende recriar ambientes ancestrais, tendo como mote a 

música. Para tal, e tendo presente o seu estilo carácter medieval e gótico, o Castelo de 

Leiria revela-se um espaço de eleição, porquanto se tratar de uma infra-estrutura que 

vai ao encontro cénico deste Festival. 

Para além das tasquinhas, dos animadores, das conferências e do comércio tradicional 

que farão as delícias dos visitantes, está prevista a realização de espectáculos na 

capela do Castelo. 

A Câmara Municipal, depois de analisar a informação e, concordando com os 

motivos expostos, ao abrigo das disposições conjugadas nas alínea f) do n.º 2 e a) do 

n.º 4, ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe 

foi dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro deliberou por  unanimidade autorizar a 

cedência do Castelo, sem encargos para os requerentes, dos espaços acima 

mencionados, devendo observar-se os condicionalismos constantes do Regulamento 

do Castelo que lhe serão enviados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco rela tivas ao mês de Maio 

DLB N.º 0942/10 |  Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, a nota de despesa 

do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro Miguel 

Franco, durante o mês de Maio de 2010, no valor de €3.799,00. 

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

transferir para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €3.799,00, referente às 

despesas efectuadas no Teatro Miguel Franco e suportadas pelo Teatro José Lúcio da 

Silva, durante o mês de Maio de 2010, no valor de €3.799,00.  

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

2289/10, de 9 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.3. Cedência do Moinho do Papel à ADLEI 

DLB N.º 094310 | Na sequência de uma comunicação da ADLEI solicitando a 

realização de um debate nas instalações do Moinho do Papel no dia 23 de Junho 

subordinado ao tema “O Estado da Cultura em Leiria” e, atendendo ao empenhamento 



   1106 (50)  
 

CMLeiria/Acta n.º 14, de 2010.06.15 

Im-DA-15-09_A0 

 

desta associação e à qualidade dos eventos por ela realizados, os quais contribuem 

para o enriquecimento do panorama cultural, considerando-se por isso de interesse 

municipal a realização deste tipo de projectos, propõe o Sr. Vereador da Cultura que o 

Município assuma as despesas com a aquisição de alguns materiais que ficarão para 

utilizações futuras e seja autorizado todo o apoio de recursos humanos e logístico 

necessário a facultar pelo DEO (estrados e cadeiras se forem necessárias) no dia 23 de 

Junho, entre as 21h00m e as 24h00m. 

A Câmara Municipal, tomou conhecimento e concordando com a informação 

prestada pela Divisão de Museus e Património deliberou por unanimidade  autorizar o 

debate “O Estado da Cultura em Leiria” a realizar nas instalações do Moinho do Papel 

no dia 23 de Junho das 21h00m às 24h00m, bem como assumir a despesa com a 

aquisição de materiais que ficarão de pertença daquele Museu e todo o apoio logístico 

e de recursos humanos necessários à sua realização. 

A Senhora Vereadora Filipa Alves  esteve ausente aquando da análise e 

votação do presente assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.4. Apoio à Federação Académica de Leiria – Projec to Kit associado 2010. 

 DLB N.º 0944/10 |  Presente, pela Federação Académica de Leiria, com o número de 

contribuinte 509.147.534, uma carta (ENT. 2010/11822), solicitando apoio para 

projectos a realizar pela referida associação. 

Considerando que o projecto «Kit Associado 2010» inserido no documento, visa junto 

dos estudantes do ensino superior de Leiria: 

—  Promover a cidade, espaços comerciais, de lazer e culturais; 

—  Oferecer informações sobre serviços, transportes e alojamento; 

—  Garantir vantagens na aquisição de produtos ou serviços no Concelho; 

—  Criar um portal académico para todos os estudantes do Concelho;  

Propõe-se a atribuição de um apoio financeiro no valor de €1.500,00 (Mil e quinhentos 

euros). O apoio financeiro destina-se a fazer face às demais despesas de projecto, 

criação e distribuição do «Kit Associado 2010». 

A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta e tendo em consideração as 

disposições conjugadas da alínea f) do n.º1 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. 

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

2300/10, de 9 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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8.5. Apoio à Associação de Pais da Freguesia de Reg ueira de Pontes. Evento de 

Final do Ano Lectivo 2009/2010. 

DLB N.º 0945/10 |  Presente, pela Associação de Pais da Freguesia de Regueira de 

Pontes, com o número de contribuinte 508.209.447, uma carta (ENT. 2010/12519), 

solicitando apoio para a realização de evento de final de ano lectivo 2009/2010. 

Considerando que: 

— A actividade representa um marco importante na vida de centenas de crianças 

da Freguesia; 

—  Existe um grande envolvimento entre crianças, suas famílias e a comunidade 

local; 

—  O objectivo passa por proporcionar às crianças o máximo de diversão possível, 

minimizando a totalidade dos custos associados e a apresentação dos trabalhos 

desenvolvidos no ano lectivo 2009/2010. 

De forma a desenvolver o referido evento, propõe-se a atribuição de apoio 

financeiro no valor de €1.700,00 (Mil e Setecentos Euros), referentes às despesas de 

organização e realização da actividade.   

Propõem-se ainda, que a liquidação do apoio seja condicionada à apresentação dos 

comprovativos de despesa da totalidade do apoio. 

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

iniciativa em epígrafe. 

Mais deliberou, depois de analisar a proposta e tendo em consideração as 

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

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

na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, aprovar 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 

2299/10, de 9 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
��������  Gab inete  de apo io  ao  Vereador  An tón io  Mar t inho  
 

9.1. Projecto Condutor Sénior - Proposta de Apoio  

DLB 0946/10 |  Presente, pelo Senhor Vereador António Martinho, proposta de apoio à 

Associação Zona Segura para realização de um seminário em Leiria no âmbito do 

Projecto Condutor Sénior. 
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O Projecto Condutor Sénior foi um dos seleccionados no âmbito do concurso 

Prevenção e Segurança Rodoviária 2009, iniciativa do Governo Português, contribuindo 

desta forma para a consecução dos objectivos definidos no âmbito da Estratégia 

Nacional para a Segurança Rodoviária (2008-2015). Foi promovido e é apoiado pelo 

Ministério da Administração Interna, pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

e pelo Instituto de Seguros de Portugal. O projecto consiste na realização de 50 

seminários gratuitos, com inscrição no Município de Leiria assegurada pelo pelouro da 

Mobilidade e Trânsito, para participantes com idade superior ou igual a 60 anos, com o 

objecto de actualização e conhecimento das limitações decorrentes da idade e 

definição de estratégias que permitam uma condução com qualidade e segurança. 

Neste âmbito é solicitado pela Associação Zona Segura (AZS), apoio para a realização 

de um seminário em Leiria, constituindo-se, desta forma, a CML como parceira do 

projecto. O seminário realizar-se-á nos dias 20 e 21 de Julho de 2010, durante o 

período da manhã. 

Este apoio compreende: 

— Cedência de um espaço com capacidade para 30 participantes (sala polivalente 

da Biblioteca Afonso Lopes Vieira); 

— Serviço de coffee-break (ambos os dias) (estimativa de custo: 135,00€, 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor) – está em conformidade com as Opções 

do Plano para 2010, CAE 0103/020220 e foi objecto da proposta de cabimento 

n.º 2264/10, de 7 de Junho; 

— Divulgação local através da Divisão de Comunicação, Relações Públicas e 

Cooperação. 

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

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

pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro deliberou por unanimidade  apoiar a 

Associação Zona Segura na realização dos seminários em Leiria, no âmbito do Projecto 

Condutor Sénior de acordo com o supra referido. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.2. Alterações ao trânsito na Rua Fábrica de Papel . Ratificação de despacho 

DLB 0947/10 |  No seguimento da deliberação aprovada em reunião de Câmara de 1 de 

Junho, onde foi deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente a autorizar as 

alterações ao trânsito de 31 de Maio a 4 de Junho, decorrentes das intervenções de 

correcção do pavimento da Rua Fábrica de Papel, é presente o e-mail da empresa 

Vibeiras, com o registo INT.2010/3504, dando conta que as alterações irão ser 

realizadas de 7 a 11 de Junho. 

Considerando que o n.º 1 do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a utilização da 

via pública para a realização de actividades de carácter desportivo, festivo ou outras 
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que possam afectar o trânsito normal só é permitida desde que autorizada pelas 

entidades competentes e que se entende por entidade gestora da via 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. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para a 

reunião de Câmara anterior à intervenção da empresa, o Senhor Presidente da 

Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização das alterações 

ao trânsito, datado de 7 de Junho, a ser ratificado em reunião de Câmara.  

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, na redacção que lhe foi dada pela Lei 

5-A/2002 de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade  ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
9.3. Planos de Sinalização Temporária. Ratificação dos despachos do Senhor 

Presidente  

DLB N.º 0948/10 |  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 Eng.º António Martinho. 

Entidade  Denominação 
/ Âmbito 

Registos 
Entrada 

Data de 
despacho 
do Sr. 
Presidente 

Data / 
Horário 

Freguesias  Alterações ao 
Trânsito 

Somafel – 
Engenharia 
e Obras 
Ferroviárias, 
S.A. 

Prestação de 
Serviços de 
Manutenção 
Geral de Via: 
Linha da Beira 
Alta e Linha 
do Oeste 

Entrada 
11454/2010 28 Maio 

31 Maio 

 

21h às 03h 

Barosa 
Passagem de 
nível da Estrada 
do Picheleiro 

Entrada 
11453/2010 28 Maio 

1 Junho 

 

21h às 03h 

Barosa 
Passagem de 
nível da Estrada 
da Barosa 

Entrada 
11715/2010 

 

Entrada 
11841/2010 

4 Junho 

4 Junho 

 

21h às 01h 

Regueira 
de Pontes / 
Amor 

Passagem de 
nível de Ponte 
da Pedra 
(Cruzamento 
para Barreiros) 

Entrada 
11840/2010 

7 Junho 

 

21h às 01h 

Marrazes 

Passagem de 
nível a Sul da 
Estação de 
Leiria (Rua 
Olímpio Duarte 
Alves) 

Entrada 
11716/2010 7 Junho 

14 Junho  

21h às 01h 
Amor 

Passagem de 
nível da estrada 
de Amor (sob a 
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A17) 

NOVOPCA 

Empreitada 
Litoral Oeste 

 

PST.21.N 
Estrada da 
Estação 
/trabalhos de 
alargamento 
da PI2 

Entrada 
10446/2010 27 Maio Maio a 

Outubro Marrazes Estrada da 
Estação 

Empreitada 
Litoral Oeste 

 

PST.12.N / 
Caminho 
agrícola de 
acesso á PS8 

Entrada 
10773/2010 28 Maio Maio a 

Agosto Azoia Caminho 
Agrícola 

Empreitada 
Litoral Oeste 

 

PST.10.N  

Entrada 
10774/2010 26 Maio 

Maio até 
final da 
empreitada 

Azoia Rua do Areeiro 

PST.27.N - 
Alargamento 
IC2, junto à 
PI2, na 
Estrada da 
Estação 

Entrada 
12126/2010 9 Junho Dia 15 de 

Junho Marrazes Estrada da 
Estação 

Geocontrole 
– Geotecnia 
e Estruturas 
de 
Fundação, 
S.A:  

Realização de 
sondagens 
técnicas / 
Projecto de 
execução do 
Nó 
Desnivelado 
para Parceiros 
e Ramos de 
Acesso 

Entrada 
11573/2010 26 Maio 3 dias úteis Parceiros 

Rua Álvaro 
Abranches de 
Noronha 

Marques, 
SA 

Demolição de 
muro da 
Escola 
Secundária 
Domingos 
Sequeira 

Entrada 
11913/2010 7 Junho 10 a 17 de 

Junho Leiria Rua Mártires do 
Tarrafal 

Manuel 
Conceição 
Antunes – 
Construções 
e Obras 
Públicas, 
S.A. 

Remodelação 
de Redes na 
Estrada dos 
Marinheiros 

Entfe.3052/2010 

 

Entrada 
11875/2010 

7 Junho 

Prazo de 
execução 
da 
empreitada: 
60 dias 

Marrazes Estrada dos 
Marinheiros 

Somague 
Engenharia, 
S.A 

Obras de 
execução do 
Túnel do 
Telheiro 

Entrada 
12115/2010 9 Junho 

Fase 1 - 6 
meses 

 

 

 

 

 

Barreira 

Fase 1 - 
Encerramento 
de troço da Rua 
de São João, 
com o tráfego a 
circular na Rua 
da Imaculada 
Conceição 
(EM543) até ao 
entroncamento 
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Fase 2 - 6 
meses 

 

 

da Rua da 
Capela 

 

Fase 2 - 
estrangulamento 
da Rua da 
Imaculada 
Conceição 
através de 
circulação 
alternada com 
do apoio de 
dispositivos 
luminosos 

PST.10.S - 
Viaduto V3, no 
âmbito da 
execução do 
Lanço IC36 

Entrada 
12116/2010 9 Junho 

3 meses, 
com início 
previsto a 
14 de 
Junho 

Cortes 
Supressão de 
berma na 
EM356-2 

MSF 
Engenharia, 
S.A.  

Lanço IC2VB - 
Viaduto sobre 
a Ribeira da 
Várzea V2 

Entrada 
11142/2010 8 Junho 

18 meses, 
com início 
previsto a 
30 de Maio 

Azoia 

Caminho de 
acesso ao 
Viaduto sobre a 
Ribeira da 
Várzea 

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. 

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, na redacção que lhe foi dada pela Lei 

n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro deliberou por  unanimidade  ratificar os despachos do 

Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.4. Alterações ao trânsito decorrentes de pedidos de licenciamento de realização 

de espectáculos desportivos e divertimentos público s ao ar livre. Ratificação dos 

despachos do Senhor Presidente 

DLB N.º 0949/10 |  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 de 
despacho 
do Sr. 
Presidente 

Data / 
Horário 

Freguesias  Alterações ao 
Trânsito 

Associação 
Ecológica Os 
Defensores 

13.º Passeio 
de 
Cicloturismo 

Entrada 
8661/2010 

JF Coimbrão 
Entfe.3162/2010 
 
GNR Entrada 
9775/2010 

4 Junho 13 
Junho 
 
8h às 
12.30h 

Coimbrão Vias referidas 
no processo de 
licenciamento 
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Airbike – 
Associação de 
Ciclismo 

Resistência 
BTT Urbana 
de Leiria 

Entrada 
10445/2010 

PSP Entrada 
11128/2010 

2 Junho 12 
Junho 
 
21h às 
00h30m 

Leiria Vias 
assinaladas 
em 
mapa anexo 
ao 
pedido de 
licenciamento 

Comunidades 
Pastoral de 
São Romão e 
Guimarota 

Festa em 
Honra de São 
Romão 

Entfe.4326/2010 Sem corte de 
trânsito 

4 Junho 5 Junho 
21h15 
às 
22h15 
 
 
 
6 Junho 
11h45 
às 
12h45 

Leiria e 
Pousos 

Dia 5: Rua 
Vale Lobos, 
Rua da 
Assunção e 
Rua da 
Cooperativa 
 
Dia 6: Rua da 
Cooperativa, 
Rua Florentino 
Pedro Lopes, 
Rua da Fonte, 
Rua Coronel 
Pereira 
Pascoal 

ACILIS – 
Associação 
Comercial e 
Industrial de 
Leiria, Batalha 
e Porto de Mós 

Desfile de 
Moda 

Entfe.3938/2010 GNR Entrada 
12031/2010 

7 Junho 12 
Junho 
 
8h às 
23h 

Monte Real Largo Rainha 
Santa 

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. 

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, na redacção que lhe foi dada pela Lei 

n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade  ratificar os despachos do 

Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.5. Alterações ao trânsito decorrentes de pedidos de licenciamento de realização 

de espectáculos desportivos e divertimentos público s ao ar livre 

DLB N.º 0950/10 |  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 

Fábrica da 
Igreja 
Paroquial 
da Barreira 

Festa em 
Honra de 
Nossa 
Senhora da 
Conceição 

Entrada 
9978/210 

JF Barreira 
Entrada 
10977/2010 
 
PSP - Entrada 
11127/2010 

23, 24 e 
25 Julho 
 
15h às 
24h 

Barreira Rua da 
Capela 

Fábrica da 
Igreja 
Paroquial 
da Maceira 

Festa em 
Honra de 
São João 
Batista 

Entrada 
6826/2010 

JF Maceira 
Entrada 
10120/2010 
 
GNR Entrada 

25, 26 
de 
Junho 
 
08h às 

Maceira Rua do 
Guilherme 
(entre a 
Capela e a 
Escola) 
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11267/2010 03h 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, e considerando que o n.º 1 

do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a utilização da via pública para a 

realização de actividades de carácter desportivo, festivo ou outras que possam afectar 

o trânsito normal só é permitida desde que autorizada pelas entidades competentes e 

que se entende por entidade gestora das vias em causa a câmara municipal, de acordo 

com o estipulado no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, deliberou por  

unanimidade  autorizar as alterações ao trânsito. 

Mais deliberou  que os serviços devem dar conhecimento, às forças de 

segurança, à Rodoviária do Tejo, aos taxistas, entidade coordenadora de emergência 

médica e empresas concessionárias de serviços públicos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 
��������  Gab inete  de Apo io  à  Vereado ra B land ina Ol i ve i ra   
 

10.1. Voto de pesar à família do Sr. Vítor Manuel B arbeiro Guarda 

DLB N.º 0951/10 | Presente, pelo Senhor Presidente e Senhora Vereadora Blandina 

Oliveira uma proposta no sentido de ser concedido um voto de profundo pesar à família 

do trabalhador Vitor Manuel Barbeiro Guarda, do mapa de pessoal deste município 

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

conceder um voto de profundo pesar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

10.2. Limpar Leiria 2010 

DLB N.º 0952/10 |  Considerando os resultados alcançados através do movimento 

cívico “Limpar Portugal” e as sinergias criadas no âmbito desta iniciativa que são, 

efectivamente, reveladores do cabal e efectivo empenho da população do Concelho em 

prol de um objectivo comum - a Preservação do Ambiente, o Município de Leiria levou a 

efeito, no dia 5 de Junho e no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Ambiente, 

a iniciativa “Limpar Leiria”. 

Através desta iniciativa deu-se continuidade ao trabalho já desenvolvido, em 

estreita colaboração com as freguesias do Concelho, apelando à participação de todos. 

Esta iniciativa, para além do objectivo concreto que lhe está associado, que se 

traduz, obviamente, na recolha de resíduos indevidamente depositados e no seu 

encaminhamento a destino final adequado, pretendeu sensibilizar a população para as 

questões ambientais, fomentando, desta forma, o desenvolvimento da consciência 

ecológica dos cidadãos, alterando comportamentos e atitudes e enaltecendo o conceito 

de cidadania, que deverá estar, sempre, presente em cada um de nós. 
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Cientes de que todo o esforço e empenho perpetrados pelos voluntários, dignos 

de reconhecimento e que em muito orgulham esta Autarquia contribui para melhorar o 

ambiente e a qualidade de vida. 

Na iniciativa “Limpar Leiria” participaram 22 freguesias do Concelho, 

nomeadamente, Amor, Azoia, Bajouca, Barosa, Barreira, Bidoeira, Chaínça, Coimbrão, 

Colmeias, Cortes, Leiria, Marrazes, Memória, Monte Real, Monte Redondo, Ortigosa, 

Parceiros, Pousos, Regueira de Pontes, Santa Catarina da Serra, Santa Eufémia e 

Souto da Carpalhosa, sendo que, todos os locais alvo de intervenção foram 

seleccionados pelas freguesias, com base nos levantamentos dos focos existentes e 

também com o contributo do movimento cívico Limpar Portugal. 

No que respeita ao número de participantes na iniciativa as inscrições recebidas on-line 

rondaram as quinhentas inscrições, sendo que o número de voluntários presentes, no 

dia 5, se revelou largamente superior. 

No que respeita aos quantitativos de resíduos recolhidos no âmbito do Limpar Leiria, 

com a colaboração de todos os voluntários: 

 
Designação do resíduo 

 

Código 
LER 

Quantitativos  Destino Final  

Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo 
misturas de resíduos 

20 03 01 152,82 Ton Valorlis 

Mistura de RCD (resíduos de construção e 
demolição) 

17 09 04 62,92 Ton Ambilei 

Pneus usados 16 01 03 2720 Kg Natureza Verde 

Resíduos de 
Equipamentos 
eléctricos e 
electrónicos 
(REEE) 

Lâmpadas fluorescentes e 
outros resíduos contendo 
mercúrio 

20 01 21               500 g 

Equipamentos fora de uso 
contendo cloro, flúor e 
carboneto 

20 01 23 139,50 Kg 

A iniciativa Limpar Leiria contou com o apoio de diversas entidades, nomeadamente, do 

Governo Civil de Leiria, da Polícia de Segurança Pública, da Guarda Nacional 

Republicana, do Regimento de Artilharia n.º4, das Corporações de Bombeiros 

Voluntários e Municipais do Concelho e do Movimento Cívico Limpar Portugal, tendo 

ainda colaborado diversas empresas, conforme apresentado na tabela que se segue. 

Empresa/Entidade  Participação/Apoio  

SUMA S.A. 
Zona Industrial, Barosa 
 2400-013 LEIRIA 

Disponibilizados: 
7 contentores de 10 m3, para além da utilização dos 30 
contentores da CMLeiria, já instalados nas diversas freguesias; 
2 contentores de 7m3; 
1 contentor de 20 m3; 
3 camiões multibenne; 
1 camião polibennne; 
1 viatura ligeira de mercadorias; 
1 carrinha de coordenação; 
4 motoristas de pesados; 
1 motorista de ligeiros; 
7 cantoneiros. 
 
Efectuados 32 transportes para a Valorlis e um transporte para a 
Ambilei. 
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Ofertas:  
1 porco no espeto; 
100 a 150 pães; 
Águas e Sumos; 
400 sacos do lixo; 
50 pares de luvas; 
400 t-shirts. 

Ambilei – Valorização e 
Tratamento de Resíduos Sólidos, 
S.A. 
Rua da Calmeira, 60 
Andrinos 
Apartado 2875 
2401-901 Leiria  

Recepção graciosa de 62,920 toneladas de resíduos de 
construção e demolição (Mistura de RCD) 
 

Natureza Verde – Gestão de 
Resíduos Lda. 
Rua Outeiro da Rosa – Boa Vista 
2420-397 Leiria 

Recepção graciosa de 2.860 Kg de resíduos (pneus usados e 
REEE) 

Valorlis - Valorização e Tratamento 
de Residuos Sólidos, S.A. 
Quinta do Banco 
Parceiros 
Apartado 157 
2416-902 Leiria 

Recepção graciosa, no aterro sanitário, de 152,820 toneladas de 
resíduos provenientes da iniciativa (outros resíduos urbanos e 
equiparados, incluindo misturas de resíduos) 
 

Plastidom – Plásticos Industriais e 
Domésticos, S.A. 
Apartado 105 
2401-971 Leiria 

22 contentores de 120 litros com rodas 
Valor total: €1.368,04 
 

Cooperativa dos Produtores de 
Fruta dos Concelhos de Leiria e 
Marinha Grande 
Regueira Pontes  
2400-927 Regueira de Pontes 

2 caixas de maça golden 
Total: €15,00 

Sodicel – Sociedade de 
Representações S.A. 
Rua Mártires da Pátria nº 5 Leiria 
Gare 
2415-426 Leiria 

Oferta de garrafas de água Cruzeiro  0,33l 
€112,35 
Empréstimo de uma máquina de cerveja 

Associação de Produtores da Maça 
de Alcobaça 
Rua de Leiria 
Apartado 62 
2460-059 Alcobaça 

2 caixas de maçã 
30 sumos de maça (1,5 litros) 

Panike – Industria Produtos 
Alimentares Ultra Congelados S.A. 
Rua de Leandro, Lote 5 
4425-524 São Pedro de Fins 

1 caixa com 4 unidades de pão de ló (€18,52); 
3 caixas de queques de chocolate (€71,82) 
TOTAL: €90,34 

Modelo Continente Hipermercados, 
SA 
Rua João Mendonça, 529, 6º Dtº  
4464-501 Senhora da Hora 

 
1.875 garrafas de águas (€150,00) 
250 garrafas de águas e 100 sacos do lixo (€200,00) 
Cartão presente no valor de €500,00* 
 
*Destes valor só foram gastos €95,47, em luvas, dado que as 
necessidades já se encontravam satisfeitas, quando desta oferta, 
sendo que o valor do crédito poderá ser gasto em iniciativas 
futuras. 

Cordeiro & Companhia “Casa das 
Frutas” 
Estrada da Estação – Quinta dos 
Gordalinas.  
2400 Leiria 

4 caixas de maça 

Cervejaria Camões 
Jardim Luís de Camões 
Leiria 
2400-172 LEIRIA 

Oferta de um barril de cerveja 
Total: €158,00 

Restaurante “O Maneta” 
Largo Afonso L Vieira 51, Cortes – 

40 Bifanas 
Total: €100,00 
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2410-504 LEIRIA 

Rei dos Frangos 
Zona Industrial da Cova das Faias, 
lote 20 — Marrazes 
2411 – 901 Leiria 

Oferta: 
20 frangos 
2kg de batatas fritas; 
10 sumos de 1,5 litros; 
50 copos de plástico; 
30 pães 
 
Total: €142,50 

EST – Empresa Serviços Técnicos 
Lda 
Rua da Granja 10B, Boa Vista 
2420-397 Leiria 

Sacos de plástico e luvas 
Total: €70,00 

Simlis – Saneamento Integrado 
dos Municípios do Lis S.A. 
Rua General Anzebino Cruz 
Saraiva 
318 1º G 
2400-098 Leiria 

Disponibilizada uma viatura de caixa aberta 

Bosogol, Construções e Obras 
Públicas S.A. 
Vale Juncal – Parceiros  
Apartado 60  
2416-901 Leiria  

Disponibilizado 1 camião 

Construções JJR & Filhos S.A. 
R. Capela 4 Quinta da Sardinha, 
Santa Catarina da Serra 
 2495-185 Leiria 

Disponibilizado um camião 

A Encosta – Construções S.A. 
Rua das Fontinhas nº 71 
Apartado 2871 
Andrinos 
2401-901 Leiria  

Disponibilização de um camião 

Offsetlis - Indústria Gráfica – Zona 
Industrial Lote 23, Cova Faias - 
Marrazes  
2415-314 Leiria  

Comparticipação em 50% no valor dos cartazes de divulgação da 
iniciativa 

 
Mcdonalds Leiria 
 

96 Garrafas de água  
Total: €23,04 

Face ao exposto coloca-se à consideração da Câmara Municipal a possibilidade de 

emissão de um voto de agradecimento a todas as Juntas de Freguesia e a todos os 

voluntários que participaram na iniciativa, bem como a todas as entidades e empresas 

acima mencionadas. 

Propõe-se, ainda, que nos termos do artigo 66.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, 

sejam emitidos os documentos comprovativos dos montantes dos donativos recebidos 

dos mecenas em causa, mediante solicitação apresentada por parte dos mesmos e 

contra a entrega dos documentos devidos. 

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

emitir um voto de agradecimento a todas as Juntas de Freguesia e a todos os 

voluntários que participaram na iniciativa, bem como a todas as entidades e empresas 

acima mencionadas. 
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Mais deliberou  autorizar a emissão dos documentos comprovativos dos montantes dos 

donativos recebidos dos mecenas nos termos referidos, e conforme disposto 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 emissão destes 

documentos fica condicionada à apresentação, por cada um dos mecenas, de 

documento que comprovem o pagamento dos bens objecto dos respectivos donativos 

concedidos.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze 
��������  Gab inete  de Apo io  à  Vereado ra Lurdes Machado  
 

11.1. Apoio à OASIS - Organização de Apoio e Solida riedade para a Integração 

Social 

DLB N.º 0953/10 | Presente carta do OASIS, Organização de Apoio e Solidariedade 

para a Integração Social (ENT.2010/11940) a solicitar apoio para realização, no dia 16 

de Junho de 2010, de um Encontro de Instituições de Solidariedade Social.  

Inserido no seu Plano de Actividades, a OASIS vai, pela segunda vez, promover um 

encontro de Instituições de cariz social, o qual ambiciona ser uma iniciativa co-

participada por Estabelecimentos da mesma índole, pertencentes ao distrito de Leiria. 

As Instituições do Concelho de Leiria que também irão participar são: CERCILEI e OS 

MALMEQUERES. 

Este projecto pretende estreitar laços entre utentes e técnicos/monitores, numa 

perspectiva de troca de experiências e saberes, que promovam o crescimento pessoal, 

social e cultural de todos os intervenientes no apoio a pessoas portadoras de 

deficiência. 

A actividade principal irá consistir num passeio de orientação pela cidade de Leiria, com 

o intuito de dar a conhecer os principais pontos turísticos, culturais e históricos da zona 

envolvente, e simultaneamente, promover a actividade física e o relacionamento 

interpessoal. O encontro terá o seu início na Praça Rodrigues Lobo. 

Nestes termos, propõe-se que seja concedido a atribuição das seguintes ofertas 

institucionais:  

- 45 Esferográficas (custo unitário € 0,18 s/ IVA) 

- 45 Sacos de Mochila (custo unitário €0,87 s/ IVA) 

- 45 Lápis prateada (custo unitário € 0,29 s/ IVA) 

Total do custo: € 60,30 + IVA 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, tendo em conta o interesse 

municipal na melhoria das condições de vida dos seus munícipes, designadamente 

aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade, como é o caso das pessoas 

portadoras de deficiência, e, no uso das competências e atribuições que lhe são 

conferidas pela alínea h) do n.º 1 do artigo 13º e ponto 3 do artigo 23 ambas da Lei 

nº159/99, de 14 de Setembro e, da alínea b) do n.º 4 do artigo 64º da Lei n. º169/99, de 

18 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, deliberou por unanimidade  atribuir ao OASIS, Organização de Apoio e 

Solidariedade para a Integração Social, as ofertas institucionais, no valor total de € 

64,80 (sessenta e quatro euros e oitenta cêntimos + IVA). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

 

 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 G). 

 

 

 Encerramento da reunião   

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente encerrada a 

reunião, eram dezasseis horas e quarenta minutos 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 ___________________________ _____________________ 

 

�� 


