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Acta n.º 11/2008 
 

 

Aos vinte e sete dias do mês de Maio do ano de dois mil e oito, no Salão Nobre 

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

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

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

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

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

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

António Manuel de Faria Ferreira e a Dr.ª Lucinda Gaspar Antunes Caleira. 

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

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

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

respectivamente, de obras particulares e de loteamentos. 

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

Divisão Administrativa. 
 

 

 Abertura oficial da reunião  

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

com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um..................................................................................................................... 10 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares .......................................... 10 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1299/03 - Virgílio & Oliveira, Lda............. 10 
1.1.2. Processo de obras particulares n.º 750/04 - Albino Lopes Carpalhoso .......... 10 
1.1.3. Processo de obras particulares n.º 521/05 - Grelhados do Liz, Lda. .............. 11 
1.1.4.Processo de obras particulares n.º 270/06 – MARFILIZ, Sociedade de 

Construções Marques & Filhos, SA ................................................................................ 12 
1.1.5. Processo de obras particulares n.º 485/06 - HOUSE REDE, Imobiliária, SA . 12 
1.1.6. Processo de obras particulares n.º 686/07 – OURILIZ, Sociedade de 

Construções, Lda. ........................................................................................................... 13 
1.1.7. Processo de obras particulares n.º 904/07 - João do Olival Marcelino ........... 14 
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1.1.8. Processo de obras particulares n.º 1100/07 – SOLPLAY, Exploração de 

Espaços Lúdicos, SA ...................................................................................................... 16 
1.1.9. Processo de obras particulares n.º 460/2007 - Jorge Manuel Estrela Pinto de 

Almeida ........................................................................................................................... 17 
1.2. Análise do processo de vistoria n.º 18/07 - Edna Maria Dias de Lemos ................. 17 
1.3. Análise dos seguintes processos de licenciamento de combustíveis...................... 18 
1.3.1. Processo de licenciamento de combustíveis n.º 24/05 - OLIVEIRA & PIRES, 

Saneamento e Limpezas, Lda. ....................................................................................... 18 
1.3.2. Processo de licenciamento de combustíveis n.º 3/07 – LEIRISLENA, Engenharia 

e Construções, SA .......................................................................................................... 19 
1.4. Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços de fiscalização durante o mês 

de Abril ............................................................................................................................ 20 
1.5. Análise dos seguintes processos de loteamento ..................................................... 20 
1.5.1. Processo de loteamento n.º 1547/67 – Manuel da Mota ...................................... 20 
1.5.2. Processo de loteamento n.º 37/80 – Manuel Antunes e Outra ............................. 21 
1.5.3. Processo de loteamento n.º 15/83 – LUSODÓMUS, SA ...................................... 21 
1.5.4. Processo de loteamento n.º 1/87 – Freguesia de Santa Catarina da Serra ......... 22 
1.5.5. Processo de loteamento n.º 10/99 – FERDULIZ, Sociedade de Construções, Lda.22 
1.5.6. Processo de loteamento n.º 14/99 – OBRILIS, Sociedade Construtora do Lis, Lda. 

(e Outra).......................................................................................................................... 22 
1.5.7. Processo de loteamento n.º 23/94 - Carlos Manuel Pereira Rosa (e Outros) ...... 23 
1.5.8. Processo de loteamento n.º 9/00 – EDIFOZ, Empreendimentos Imobiliários, SA 23 
1.5.9. Processo de loteamento n.º 6/04 - LEIRISLENA, Sociedade de Construções, SA24 
1.5.10. Processo de loteamento n.º 9/06 - LEIRISLENA, Sociedade de Construções, SA25 
1.5.11. Processo de loteamento n.º 6/07 - Fundação Bissaya Barreto .......................... 25 
1.5.12. Processo de loteamento n.º 10/07 - Fundação Bissaya Barreto ........................ 28 

Ponto dois .................................................................................................................. 30 

2.1. Processo n.º T – 18/2003. Empreitada de «Construção da Casa Mortuária de 

Azoia». Estudo de revisão de preços para aprovação.................................................... 30 
2.2. Processo n.º T – 112/2007. Beneficiação da EM 543 – Barreira. Proposta para 

abertura de concurso público.......................................................................................... 30 
2.3. Cedência de terreno para futura implementação da via estruturante de ligação do 

IC2 à Rua Paulo VI. Proposta de protocolo .................................................................... 31 

Ponto três ................................................................................................................... 31 

3.1. Análise do seguinte processo relacionado com a Divisão Administrativa ............... 31 
3.1.1. Análise do pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria, 

em que é requerente Lúcia Castanheira da Silva ........................................................... 31 
3.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Financeira ................ 34 
3.2.1. Pagamentos .......................................................................................................... 34 
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3.2.2. VI Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. Ratificação........ 35 
3.2.3. Elaboração do estudo de sustentabilidade económica no âmbito da Lei n.º 53-

E/2006, de 29 de Dezembro. Adesão do Município e aprovação da minuta do contrato 

com a AMLEI................................................................................................................... 35 
3.2.4. Doação de Equipamento Informático às Obras Sociais do Pessoal da Câmara 

Municipal de Leiria – Associação.................................................................................... 37 
3.2.5. Resumos de tesouraria ......................................................................................... 38 

Ponto quatro.............................................................................................................. 38 

4.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão de Recursos Humanos38 
4.1.1. Projecto de Regulamento de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho ............. 38 
4.1.2. Medalha comemorativa dos 25 anos de serviço no Município. Ratificação de 

despacho......................................................................................................................... 38 

Ponto cinco .............................................................................................................. 39 

5.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Promoção do Desenvolvimento39 
5.1.1. Publicidade (Intenção de remoção) ...................................................................... 39 
5.1.2. Mercado de venda por grosso do Falcão. Atribuição do lugar de terrado n.º 129 

(ENT. 9953/08)................................................................................................................ 40 
5.1.3. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT.9748/08) ................... 41 
5.1.4. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT.10536/08) ................. 41 
5.1.5. Alargamento do horário de funcionamento. Ratificação de despacho (ENTFE. 

3429/08) .......................................................................................................................... 41 
5.1.6. Prolongamento do horário dos estabelecimentos na praia do Pedrógão durante a 

época balnear ................................................................................................................. 42 
5.1.7. Apoio à Freguesia de Leiria para realização de actividade de Gastronomia 

Regional. Degustação de Morcela de Arroz e Enchidos de Leiria.................................. 42 
5.1.8. Protocolos de Vigilância e Segurança Balnear na Praia do Pedrógão ................. 43 
5.1.9. Restituição de valor à empresa «Maquifetal - Comércio de Máquinas, Unipessoal, 

Lda.» relativo a arrematação no âmbito da Feira de Maio.............................................. 47 
5.1.10. XI Festival da Sardinha da Praia do Pedrógão ................................................... 47 
5.2 Análise do assunto relacionado com a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos ... 48 
5.2.1. Instalação de uma exploração de massas minerais e unidade industrial de 

lavagem de areia, em Espaço Florestal, no lugar de Fonte Cova, freguesia de Monte 

Redondo.......................................................................................................................... 48 

Ponto seis................................................................................................................... 49 

6.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão da Acção Educativa 

Municipal ......................................................................................................................... 49 
6.1.1. Ludoteca Afonso Lopes Vieira. Atribuição de apoio à Associação Obras Sociais 

da Câmara Municipal de Leiria ....................................................................................... 49 
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6.1.2. Doação de mobiliário ao Hospital de Santo André. Sala de apoio à Pediatria ..... 50 
6.1.3. Freguesia de Ortigosa. Transferência de verba.................................................... 50 
6.1.4. Freguesia de Santa Eufémia. Transferência de verba.......................................... 51 
6.1.5.Regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da 

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. Representantes do Município 

no «Conselho Geral Transitório» .................................................................................... 52 
6.1.6. Dia Mundial da Criança. Projecto «Trocar por Miúdos». Patrocínios ................... 52 
6.2. Análise do assunto relacionado com a Divisão da Acção Social e Família ............. 52 
6.2.1. Atribuição de apoios financeiros no âmbito da Acção Social e Família................ 52 

Ponto sete .................................................................................................................. 52 

7.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Área da Cultura .................... 52 
7.1.1. Documento Fundador do Agromuseu Municipal Dona Julinha / Ortigosa – Leiria52 
7.1.2. X Feira do Livro..................................................................................................... 53 
7.1.3. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco. Março de 2008 ............................... 53 
7.1.4. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco. Abril de 2008.................................. 53 
7.1.5. Lista de despesas do Cine-Teatro de Monte Real. Abril de 2008......................... 54 
7.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão do Desporto e 

Juventude........................................................................................................................ 54 
7.2.1. WMOC`08 – Campeonato do Mundo de Orientação para Veteranos. Apoio à 

Federação Portuguesa de Orientação............................................................................ 54 
7.2.2. LeiriAthletics. Apoio à Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos 

Anjos ............................................................................................................................... 60 
7.2.3. Apoio para a realização do «II Meeting Cidade de Leiria». Juventude Vidigalense64 
7.2.4. XIV Torneio Andebol de Praia. Apoio à Associação de Solidariedade Académico 

de Leiria .......................................................................................................................... 65 
7.2.5. Apoio para a cedência do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria à Associação 

de Natação do Distrito de Leiria...................................................................................... 66 
7.2.6. Isenção da taxa de utilização do Pavilhão Desportivo Municipal da Carreira. 

Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel............................................................... 67 

Ponto oito ................................................................................................................... 67 

8.1. Utilização do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão pelos 

sócios/beneficiários da Associação Obras Sociais do pessoal da Câmara Municipal de 

Leiria ............................................................................................................................... 68 
8.2. Apoio pontual à Associação Recreativa Andrinense. Ratificação de despacho ...... 68 
8.3. Apoio pontual ao GRAP - Grupo Recreativo Amigos da Paz .................................. 68 

Ponto nove................................................................................................................. 69 

Protocolo entre o Município de Leiria e a Junta Regional de Escuteiros. Leirialerta ...... 69 
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Instalação e Exploração de Parques Eólicos. Processo de Informação Prévia. n.º 31/06, 

em que é requerente a sociedade «Infusion – Gestão de Projectos Energéticos, Lda.»71 

Ponto onze................................................................................................................. 72 

Relatório de execução orçamental relativo ao 1.º trimestre de 2008 da Leirisport, EM . 72 
*** 

A Câmara analisou ainda os seguintes assuntos não incluídos na ordem do dia: 

Ponto um..................................................................................................................... 73 

Processo de licenciamento de obras particulares n.º 255/01 - Grelhados do Liz, Lda. .. 73 

Ponto dois .................................................................................................................. 73 

Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara n.º 3/2008, proferido em 16 

de Maio de 2008 ............................................................................................................. 74 

 

 
 Período de antes da ordem do dia  

 

A Senhora Presidente apresentou as respostas às perguntas efectuadas na reunião 

anterior, no dia 13 de Maio, pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista, perguntas 

essas transcritas na sua íntegra: 

«1- Estavam a ser efectuadas obras na escola do 1.° CEB da Touria que se encontram 

paralisadas há vários meses. Quais as razões de tal situação? 

Para alargamento do espaço do recreio foi necessário projecto e empreitada 

nova, com muro de suporte de terras. Por outro lado, desde que a candidatura ao 

QREN veio exigir novas condições técnicas, foi preciso promover alterações no 

edificado. Aguarda-se que a empreitada esteja concluída para o início do próximo ano 

lectivo. 

2- Depois de várias vezes anunciado, qual a data previsível para a entrada em 

funcionamento dos novos circuitos de transportes colectivos? 

Do ponto de vista operacional, existem já condições para a entrada em 

funcionamento dos novos circuitos, aguardando-se apenas que seja possível a 

substituição de toda a sinalética informativa nas paragens dos autocarros. 

3- Está prevista a instalação de algum Parque de Sucatas no concelho? Em caso 

afirmativo qual o local? E a data? 

De acordo com a legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 

Setembro), o licenciamento das operações de gestão de resíduos é, dependendo do 

tipo de operação em causa, da competência da Autoridade Nacional de Resíduos, ou 

das Autoridades Regionais de Resíduos, a funcionarem nas Comissões de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional. Este diploma veio revogar o Decreto-Lei n.º 

268/98, de 28 de Agosto, o qual atribuía competências às Câmara Municipais quer em 
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termos do licenciamento de depósitos de sucata quer em termos da iniciativa de criação 

de parques de sucata. 

Esta nova legislação, ao alargar as possibilidades de instalação destes 

equipamentos, dispensa as Autarquias da necessidade de prever localizações 

específicas para parques de sucata, facilitando desta forma a iniciativa privada. Neste 

âmbito, a Câmara Municipal de Leiria promoveu o levantamento exaustivo de todos os 

depósitos de sucata existentes no Concelho, a partir do que vem desenvolvendo 

esforços no sentido de incentivar os proprietários a legalizarem as suas instalações e, 

nos casos mais problemáticos, a instalarem-se em locais mais apropriados (veja-se, por 

exemplo, o caso da Rua Paulo VI). 

4- Foi dado conta de haver, no lugar dos Pinheiros, esgotos a correr a céu aberto. 

a. Já se procedeu à análise do problema? 

b. Que foi providenciado para a sua resolução? 

Trata-se de uma questão suscitada normalmente através de denúncias de 

residentes nas proximidades, uma vez que não se trata de descargas permanentes. 

 Em todos os casos os SMAS notificam, nos termos da legislação em vigor, os 

proprietários para tomarem as devidas providências, quer removendo as descargas 

directas para a via pública, quer promovendo o despejo de fossas sépticas. Como 

solução definitiva, de acordo com o Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 

2008, e prosseguindo a expansão da rede de saneamento do concelho, os SMAS têm 

em curso o lançamento do concurso público para a obra de execução dos colectores 

dos lugares de Pinheiros e Janardo, cujo projecto esteve sujeito a diversos 

condicionamentos, entretanto acertados e reformulados em coordenação com a 

SIMLIS; esta empreitada constitui a Fase II da empreitada já adjudicada, com a 

designação de Rede de Colectores dos lugares de Janardo, Pinheiros, Milagres, 

Quintas, Chãs, Ponte da Pedra, Amieira, Casais, Matoeira, Carril e Regueira de Pontes 

- Fase I, pelo valor global de 1.975.838 euros. 

5- Há mais de um ano e meio que a Câmara Municipal solicitou a reunião da Comissão 

Arbitral para avaliação da questão relativa ao Aterro de Leiria. 

a. Que providências foram tomadas para que tal aconteça? 

b. Quais as justificações para tal desiderato temporal? 

Sobre este assunto, remetemos para o ‘Memorando’ em anexo. 

6- Consta não ter sido formulada candidatura da Praia do Pedrógão para atribuição da 

Bandeira Azul.  Qual a situação? 

A Câmara Municipal de Leiria, por não concordar com os critérios estabelecidos 

pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), deliberou em 2004 (e em conjunto 

com a Junta de Freguesia do Coimbrão) não voltar a candidatar a Praia do Pedrógão à 

Bandeira Azul. Esta resolução foi motivada por a ABAE não atender à existência de 

duas análises com resultados contraditórios, relativas a 2003 (análise positiva da 
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Autoridade de Saúde de Leiria e análise negativa da então CCR Centro), daí resultando 

a não atribuição da Bandeira Azul em 2004. Deve sublinhar-se que todas as análises 

efectuadas pela Autoridade de Saúde no âmbito do plano de monitorização 

complementar deram resultados positivos quanto à qualidade da água. Desde então, e 

independentemente da não candidatura, as águas balneares são objecto de análises 

periódicas e sistemáticas, sendo os respectivos resultados afixados nos locais 

habituais; garantimos assim o principal objectivo da Bandeira Azul, que é a da garantia 

da qualidade da água. Paralelamente, a Câmara Municipal de Leiria tem garantidas 

todas as outras condições necessárias à atribuição da Bandeira Azul e desenvolveu um 

conjunto de trabalhos que culminaram, desde 2006, com a atribuição da Bandeira de 

Praia Acessível para Todos. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro 
 
I – Face ao Decreto-Lei n.º 199/99, de 18 de Setembro, que determina que se proceda 

à limpeza das matas, o Senhor Vereador Dr. Raul Castro solicitou informação sobre as 

medidas tomadas, atempadamente, pela Câmara Municipal, tendo em vista a 

prevenção contra incêndios. 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães informou que já foram feitas 

notificações aos proprietários para procederem à respectiva limpeza das matas e que 

se avançou com um concurso, no sentido de o Município de Leiria limpar os terrenos 

caso os proprietários não efectuassem as limpezas, imputando-lhes depois as 

respectivas despesas, cujos valores a cobrar foram aprovados em reunião de Câmara. 

Mais informou que na próxima reunião traria o resultado obtido das cerca de 80% 

notificações efectuadas. 

 

II – Tendo ocorrido mais um incêndio no Centro Histórico de Leiria, e havendo cada vez 

mais, prédios vazios, em alto estado de degradação e entaipados, o Senhor Vereador 
Dr. Raul Castro solicitou informação sobre a existência de algum plano estratégico que 

levasse à recuperação de tais imóveis. 

A Senhora Presidente informou existir o plano estratégico da ParqueExpo que 

previa encontrar parceiros para esse efeito. A ideia será analisar bem aquele plano 

estratégico e identificar o caminho a seguir, avançando-se ou não para uma SRU. 

Mais informou que o aumento na quantidade de projectos para reabilitar o 

Centro Histórico tem sido significativo.  
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solucionada a sua falta. O Senhor Vereador Dr. Raul Castro questionou o que se 

estava a passar. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves explicou que o Município ainda 

não tivera disponibilidade para resolver a situação.  

A questão do Pavilhão da Carreira era a questão dos problemas dos pavilhões 

que ainda estavam a ser geridos pelo Município de Leiria, ou seja, os procedimentos 

que são impostos para adquirir qualquer material demoram tempo.  

Mais informou que, para a próxima época se iria ponderar a hipótese dos 

pavilhões irem para a gestão da Leirisport. 

 

IV – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro disse haver inúmeras entidades, 

nomeadamente Juntas de Freguesia e Associações, que são credoras da Autarquia 

com referência a valores de 2005, 2006 e 2007. Perguntou para quando estava prevista 

a regularização destas dívidas e se o empréstimo «pagar a tempo e horas» iria cobrir 

estas despesas. 

A Senhora Presidente explicou que o empréstimo «pagar a tempo e horas» iria 

ser utilizado para pagar aos fornecedores, pagando-se às colectividades e Freguesias 

através das receitas do IMI e outros impostos. 

 

V – A Rua da Ortigosa de Cima funciona como conduta das águas pluviais, em 

resultado da construção da auto-estrada. A LACE e o Município de Leiria chegaram a 

acordo sobre a reparação a efectuar. O Senhor Vereador Dr. Raul Castro perguntou 

para quando estavam previstas as obras, visto que as mesmas deveriam, obviamente, 

ser feitas antes do Inverno. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho explicou que, como a 

intervenção iria para além da responsabilidade deles (LACE), o Município iria fazer as 

obras e eles (LACE) comparticipariam. Já foram feitas consultas e será, segundo disse, 

uma obra para se realizar antes do Verão. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira 
 

I – A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira informou que o tecto da sala de 

refeições do Jardim-de-infância de Riba d’ Aves estava cheia de fungos e infiltrações, 

chovendo dentro da sala e o estuque ameaçava ruir. Perguntou para quando estava 

prevista a reparação. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço informou que estavam previstas obras 

para o Verão, quando a escola estará encerrada. Mais referiu que quando realizaram as 

obras naquela escola mantiveram o telhado, pelo que agora teriam de substituir as 

telhas. 
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II – A mesma Vereadora, Dra. Lucinda Caleira, disse que a escola do 1.º ciclo de 

Capuchos tinha diversas anomalias que precisavam de ser corrigidas, como portas e 

janelas em estado de degradação. Questionou para quando estariam previstas estas 

reparações. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço respondeu que as obras realizar-se-iam 

também no Verão, quando a escola estará encerrada. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves  
 

Na sequência dos bons resultados obtidos pelos desportistas leirienses, a 

Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves propôs que se manifestassem palavras 

de apreço, às seguintes equipas: 

— FUTSAL masculino, do Centro Popular Recreativo da Pocariça, que foi 

Campeão Distrital da I Divisão Distrital e subiu à Divisão de Honra;  

— Futebol masculino Iniciados, do Sport Clube Leiria e Marrazes, que foi Campeão 

da categoria. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães 
 

I – A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães divulgou que fora colocado na 

Tradicional Feira de Maio um oleão, no sentido de sensibilizar os comerciantes e a 

população, tendo sido depositados cerca de 250 litros de óleo usado.   

Mais informou que foi distribuído um inquérito aos comerciantes no sentido de 

darem propostas para melhorias do recinto e outras sugestões passíveis de 

implementação.  

 

II – A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães comentou que no dia 26 de Maio 

houvera uma conferência de imprensa sobre a Incubadora D. Dinis. Explicou que as 

instalações estão na fase final prevendo-se a sua conclusão dentro de um mês. A ideia 

da divulgação antes das instalações concluídas surgiu com o intuito de arranjar 

potenciais candidatos à Incubadora.  

Informou também que já há 2 candidatos inscritos, que apresentaram ideias de 

negócio, já analisadas, e que existiam ainda mais 5 potenciais interessados. Mais 

esclareceu que a Incubadora D. Dinis tinha capacidade para acolher 30 empresas. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço 
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O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço deu conhecimento que iria iniciar na 

próxima semana o Euro, e nessa sequência o Teatro José Lúcio da Silva estava 

preparado para exibir as transmissões em parceria com a entidade mecenética e com 

apoio e certificação da sociedade Euro.  

Mais informou estar previsto que, havendo uma grande evolução da Selecção 

Nacional, as transmissões se fariam no ecrã gigante da rua.  

 

 Ordem do dia  

 

 

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

 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1299/03 - Virgílio & Oliveira, Lda. 
DLB N.º 0625/08 | De VIRGÍLIO & OLIVEIRA, LDA, com sede social na Rua das 

Fontaínhas, n.º 80, Andrinos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura 

para legalização da alteração de um pavilhão e muros (alteração de pavilhão a nível de 

alçados, implantação, arranjos exteriores e muros), em Andrinos, Calmeiras, freguesia 

de Pousos.  

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/05/15, constante do 

respectivo processo (folha 584), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

urbanística acima referida, condicionado a apresentar no prazo de seis meses projectos 

de especialidades, incluindo projecto de segurança contra riscos de incêndio, de acordo 

com o parecer emitido pela Autoridade Nacional de Protecção Civil. 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 562) e EP – Estradas de Portugal, E.P.E. 

(folha 582). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 750/04 - Albino Lopes Carpalhoso 
DLB N.º 0626/08 | De ALBINO LOPES CARPALHOSO, residente na Rua das Cabeças 

Redondas, n.º 235, freguesia de Barosa, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização da alteração de um estabelecimento de restauração e bebidas, na Rua 

Capitão Mouzinho de Albuquerque, n.º 78, freguesia de Leiria. 
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concordando com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2008/05/15, constante do respectivo processo (folha 230), e face ao 

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

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

o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao 

seguinte: 

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

Autoridade de Saúde; 

2.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pelo Serviço Nacional de 

Protecção Civil; 

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

elementos: 

3.1. esclarecimento quanto ao número máximo admissível de pessoas presentes no 

estabelecimento (artigo 17.º do Decreto Regulamentar n.º 4/99, de 1 de Abril); 

3.2. projectos de especialidades; 

Mais deliberou informar ao requerente que, caso pretenda publicidade, deverá 

ser requerido o respectivo licenciamento junto do Sector de Licenciamentos Diversos. 

Deliberou ainda dar conhecimento ao requerente dos pareceres emitidos pelo 

Governo Civil, pela Autoridade de Saúde (folhas 41 e 43 respectivamente) e pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 87). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 521/05 - Grelhados do Liz, Lda. 
DLB N.º 0627/08 | De GRELHADOS DO LIZ, LDA, com sede social na Rotunda da 

Almuinha Grande, n.º 780, Edifício Meia Lua, freguesia de Marrazes, referente ao 

projecto de arquitectura para legalização de alterações de um estabelecimento de 

bebidas (fracções «A»,« E» e «J»), no local acima referido. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/05/16, constante do 

respectivo processo (folha 530), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pelo Autoridade Nacional de 

Protecção Civil; 

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

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

elementos: 
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3.1. esclarecimento quanto à indicação do cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 

163/06, de 8 de Agosto (acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada), 

face ao constante nos elementos gráficos; 

3.2. projectos de especialidades, incluindo projecto de ventilação mecânica 

relativamente às casas de banho. 

Mais deliberou informar que, caso pretenda publicidade, deverá ser requerido o 

respectivo licenciamento junto do Sector de Licenciamentos Diversos. 

Deliberou ainda dar conhecimento dos pareceres emitidos pelo Governo Civil 

(folhas 527 e 528), pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 482) e pela 

Autoridade de Saúde (folhas 481, 234, 128 e 64). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4.Processo de obras particulares n.º 270/06 – MARFILIZ, Sociedade de 
Construções Marques & Filhos, SA 
DLB N.º 0628/08 | De MARFILIZ – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MARQUES & 

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

de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para alteração de um edifício de 

habitação colectiva, em Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/05/16, constante do 

respectivo processo (folha 850), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar os respectivos projectos de especialidade no prazo de seis meses; 

2.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto (áreas 

comuns, nomeadamente no que se refere à dimensão do ascensor) face às alterações 

propostas; devendo igualmente o termo de responsabilidade do técnico autor do 

projecto de arquitectura fazer referência ao cumprimento do mesmo; 

3.º requerer a substituição do técnico autor do projecto de arquitectura; 

4.º cumprir com os restantes condicionalismos já anteriormente indicados nas 

informações destes serviços. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 485/06 - HOUSE REDE, Imobiliária, SA 
DLB N.º 0629/08 | De HOUSE REDE - IMOBILIÁRIA, SA, com sede social na Estrada 

da Estação, n.º 9 e 11, 3.º, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura 

para alteração da reconstrução de um edifício para habitação colectiva, no Quarteirão 

Formado pela Rua José Estêvão, Rua dos Poços e Travessa da Fonte Freire, freguesia 

de Leiria. 
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O pedido refere-se às alterações do edifício em causa (ajustamentos interiores 

no que se refere à compartimentação do lado sul bem como redução de altura da 

cobertura do mesmo lado, não havendo aumento de áreas de construção ou alteração 

de implantação na sequência da aprovação e licenciamento anterior, com Alvará de 

Obras n. º 421/06, válido até 2009/06/11. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em conta o parecer da Divisão 

de Habitação e Reabilitação Urbana, concordando com a informação prestada pelo 

Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/05/16, constante do respectivo 

processo (folha 184), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou 
por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar os respectivos projectos de especialidade no prazo de seis meses; 

2.º apresentar comprovativo de inscrição na Ordem dos Arquitectos do técnico autor do 

projecto de arquitectura; 

3.º esclarecer quanto à estimativa de custo e calendarização dos trabalhos propostos; 

4.º cumprir com o disposto no Código Civil, relativamente às propriedades confinantes; 

5.º cumprir com os restantes condicionalismos já anteriormente indicados nas 

informações destes serviços. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 686/07 – OURILIZ, Sociedade de 
Construções, Lda. 
DLB N.º 0630/08 | De OURILIZ - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA., com sede 

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

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

de vedação, na Travessa da Mata Nacional, freguesia de Pousos, numa zona definida 

no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais 

de Baixa Densidade.  

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/05/19, constante do 

respectivo processo (folha 105 e 106), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público para execução do passeio com 

largura mínima de 1,5 m junto do arruamento. 

2.º apresentar no prazo de 6 meses, os seguintes elementos: 
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2.1. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura, relativo aos 

últimos elementos entregues; 

2.2. projectos de especialidades: 

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

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

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

acordo com o estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento Municipal de 

Operações Urbanísticas desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: «A 

garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

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

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

incêndios junto à via; 

5.º a rampa de acesso à garagem não poderá interferir com o passeio exterior; 

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

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

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

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

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

trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de 

Obras Municipais; 

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

área a ceder ao domínio público. 

7.º caso futuramente pretenda a construção de muros de vedação (lado Poente) deverá 

requerer o respectivo licenciamento nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

Setembro. 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 84). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 904/07 - João do Olival Marcelino 
DLB N.º 0631/08 | De JOÃO DO OLIVAL MARCELINO, residente Rua do Brejo, n.º 204, 

Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para construção 

de um edifício de habitação unifamiliar e muros, numa parcela a destacar de uma 

propriedade, em Casal da Manca, freguesia de Marrazes, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Baixa Densidade sujeito a Plano de Pormenor. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/05/19, constante do 

respectivo processo (folha 94), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela EDP – Distribuição de 

Energia, SA (condição a constar na licença); 

2.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público para execução do passeio e 

alargamento do arruamento, devendo para o efeito medir-se 5,00m ao eixo da via, 

sendo que o passeio deverá possuir 1,80 m de largura junto ao muro, destinando-se a 

restante área ao alargamento da rua; 

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

elementos: 

3.1. elementos rectificativos relativamente ao indicado no ponto n.º 2; 

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

registado, bem como rectificada relativamente à área a ceder; 

3.3. projectos de especialidades; 

4.º no acto de levantamento do alvará de licença de construção deverá apresentar-se 

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

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

acordo com o estabelecido nos artigos n.º 82.º e 122.º do Regulamento Municipal de 

Operações Urbanísticas desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: «A 

garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

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

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

incêndios junto à via; 

6.º a rampa de acesso à cave não poderá interferir com o passeio exterior ao edifício; 

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

propriedades confinantes; 

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

8.1.  efectuar a pavimentação da zona de passeio e alargamento da via, devendo para 

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

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

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

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

Fiscalização do Departamento de Obras Municipais; 

CMLeiria/Acta n.º 11, de 2008.05.27 
Im-DA-15-09_A00 
 



758 (16) 
 

Mais deliberou dar conhecimento ao requerente dos pareceres emitidos pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 87) e pela EDP – Distribuição de 

Energia, SA (folha 92); 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 1100/07 – SOLPLAY, Exploração de 
Espaços Lúdicos, SA 
DLB N.º 0632/08 | De SOLPLAY - EXPLORACAO DE ESPAÇOS LÚDICOS, SA, com 

sede social na Avenida 25 de Abril, n.º 33, Linda-a-Velha, referente ao projecto de 

arquitectura para ampliação e alteração das instalações do Estádio Municipal para 

health club com salão de cabeleireiro e estabelecimento de bebidas, no Estádio Dr. 

Magalhães Pessoa, freguesia de Leiria. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/05/14, constante do 

respectivo processo (folhas 149 e 150), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pela Autoridade de 

Saúde; 

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

Portugal, referente aos vestiários – balneários, localizados a Nascente Sul do estádio; 

3.º prever o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 317/97, de 25 de Novembro e 

Directiva CNQ 23/93, de 24 de Maio (Directiva do Conselho Nacional da Qualidade, 

editada pelo Instituto Português da Qualidade), referente à instalação e funcionamento 

da piscina; 

4.º prever em obra o cumprimento das normas técnicas previstas no Decreto-Lei n.º 

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

condicionada; 

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

5.1. projecto de segurança contra riscos de incêndios, rectificado de acordo com os 

últimos elementos apresentados em 16/04/2008; 

5.2. elementos esclarecedores de modo a dar cumprimento ao disposto nos pareceres 

emitidos pela Autoridade de Saúde, relativamente à instalação sanitária/vestiário 

destinada aos funcionários do salão de cabeleireiro; 

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

elementos entregues; 

5.4. projectos de especialidades; 
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6.º apresentar no acto de levantamento do alvará de licença de construção garantia ou 

depósito bancário no valor de €10.000,00 a fim de garantir a reposição de infra-

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

acordo com o estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento Municipal de 

Operações Urbanísticas desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: «A 

garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

7.º a responsabilidade de eventuais reforços ou alterações às infra-estruturas existentes 

que venham a ser exigidas pelas respectivas entidades, são do requerente; 

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

danificadas durante a obra (previamente à emissão da autorização de utilização). 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pelo 

Governo Civil (folha 129), pela Autoridade de Saúde (folhas 79 e 133) e pelo Instituto do 

Desporto de Portugal (folhas 145 a 147),  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 460/2007 - Jorge Manuel Estrela Pinto de 
Almeida 
DLB N.º 0633/08 | Retirado 

 

1.2. Análise do processo de vistoria n.º 18/07 - Edna Maria Dias de Lemos 
DLB N.º 0634/08 | De EDNA MARIA DIAS DE LEMOS, acompanhado de uma 

exposição do proprietário José da Silva, residente na Rua D. José Alves Correia da 

Silva, n.º 63, freguesia de Leiria, acerca do ofício efectuado em fase de audiência prévia 

do interessado, e solicitando a prorrogação de prazo para a execução das obras 

referidas no Auto de Vistoria n.º 275/07, referentes ao edifício localizado na Avenida 

Nossa Senhora de Fátima, n.º 11, rés-do-chão direito, na localidade e freguesia de 

Leiria. 

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

efectuada em 2007/12/05, a exposição apresentada em 2008/02/26 pelo Senhor José 

da Silva, e tendo em conta a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2008/05/19, constante do respectivo processo (folha 17), deliberou 
por unanimidade o seguinte: 

1.º notificar o proprietário do imóvel, nos termos previstos nos n.º 2 do artigo 89.º do 

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

Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e na alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, para no prazo de 30 

dias proceder à execução das obras de conservação necessárias à correcção das 
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deficiências apontadas no Auto de Vistoria n.º 275/07, cujo conteúdo já é do seu 

conhecimento; 

2.º dar conhecimento à inquilina dos procedimentos constantes da deliberação que 

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

 
1.3. Análise dos seguintes processos de licenciamento de combustíveis 
1.3.1. Processo de licenciamento de combustíveis n.º 24/05 - OLIVEIRA & PIRES, 
Saneamento e Limpezas, Lda. 
DLB N.º 0635/08 | De OLIVEIRA & PIRES - SANEAMENTO E LIMPEZAS, LDA., com 

sede social na Rua da Paz, freguesia de Chaínça, referente ao pedido de aprovação do 

projecto para legalização da instalação de um posto de abastecimento de gasóleo 

privativo (10m3), no local acima referido. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/05/19 (Sector de 

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

127 e 128), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 267/02, de 26 de Novembro, alterado 

e republicado pelo Decreto-Lei n.º 389/2007, de 30 de Novembro, e na Portaria n.º 

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

deliberou por unanimidade aprovar o projecto da instalação acima referida, 

condicionado ao seguinte: 

1.º a zona de abastecimento e a zona de enchimento do reservatório deverá ter 

pavimento impermeável, com drenagem encaminhada para sistema de tratamento de 

águas residuais; 

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

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

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

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

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

30 de Novembro; 

2.2. declaração de adjudicação do empreiteiro e respectivo alvará de construção; 

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

documento comprovativo da sua inscrição na Direcção Geral de Geologia e 

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

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

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

e às normas legais e regulamentares em vigor; 

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

requerer a vistoria final, de acordo com o previsto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 
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267/02, de 26 de Novembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 389/2007, de 

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

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

do reservatório, emitidos por organismos legalmente aceites; 

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

das entidades intervenientes no processo. 

Mais deliberou que seja remetido à requerente um exemplar autenticado do 

projecto aprovado bem como cópias dos pareceres emitidos pelas entidades 

consultadas, Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 47) e Freguesia da Chaínça 

(folha 39). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.3.2. Processo de licenciamento de combustíveis n.º 3/07 – LEIRISLENA, 
Engenharia e Construções, SA 
DLB N.º 0636/08 | De LEIRISLENA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, SA, com sede 

social em Rua do Cinzeiro n.º 414, na localidade de Bidoeira de Baixo, freguesia de 

Bidoeira de Cima, referente ao pedido de aprovação do projecto para instalação de um 

posto de abastecimento de gasóleo (25 m3) em Seiceiras, freguesia de Bidoeira de 

Cima. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/05/19 (Sector de 

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

57), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 267/02, de 26 de Novembro, e na Portaria n.º 

1188/03, de 10 de Outubro, deliberou por unanimidade aprovar o projecto da 

instalação acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, antes da emissão do alvará de licença de obras, a emitir futuramente 

através do processo n.º 822/2007, o seguinte: 

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

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

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

da Portaria n.º 1188/03, de 10 de Outubro; 

1.2. declaração de adjudicação do empreiteiro e respectivo alvará de construção; 

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

documento comprovativo da sua inscrição na Direcção Geral de Geologia e 

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

2.º a instalação deverá ser executada dentro do prazo que vier a ser concedido para a 

execução das obras, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro com a 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, a que se refere o 

processo de obra n.º 822/2007; 
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3.º a construção da instalação deverá obedecer ao projecto aprovado e às normas 

legais e regulamentares em vigor; 

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

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

267/02, de 26 de Novembro, devendo juntamente com o requerimento de vistoria 

apresentar cópia dos certificados de aprovação/conformidade dos equipamentos, 

emitidos por organismos legalmente aceites; 

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

das entidades intervenientes no processo. 

Mais deliberou que seja remetido à requerente um exemplar autenticado do 

projecto aprovado bem como cópias dos pareceres emitidos pelas entidades 

consultadas: Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 53) e Freguesia de Bidoeira 

de Cima (folha 52) . 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4. Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços de fiscalização durante o 
mês de Abril 
DLB N.º 0637/08 | Presente o relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao 

serviço efectuado durante o mês de Abril do corrente ano. 
Secção de Fiscalização 

Actividades do Mês de Abril/2008 

Departamento de Operações Urbanísticas 
Queixas 60 
Processos Fiscalizados 289 
Mandados de Notificação 1 
Embargos 9 
AUTOS DE TRANSGRESSÃO  
Obras sem licença 28 
Obras em desacordo com a licença 10 
Outras transgressões 11 

 
Serviço efectuado para o Departamento Jurídico 
Mandados de Notificação 0 
Processos de contra-ordenação 1 
Autos de Notícia 0 
Informações 0 

A Câmara tomou conhecimento. 

 
1.5. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.5.1. Processo de loteamento n.º 1547/67 – Manuel da Mota 
DLB N.º 0638/08 | De MANUEL DA MOTA, acompanhado de três requerimentos, de 

Rui Filinto Ramos Stoffel Fernandes (na qualidade de proprietário do lote 53), residente 

na Quinta da Matinha, lote 53, freguesia de Marrazes, de Maria Amália da Conceição 

Lopes Ferreira (na qualidade de procuradora de Manuel Mota Martinho, proprietário da 
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fracção A do lote 63), residente na Praceta Quinta do Pastor n.º 17, freguesia de 

Marrazes e de Maria Amália da Conceição Lopes Ferreira (na qualidade de proprietária 

da fracção B do lote 63), residente na Praceta Quinta do Pastor n.º 17, freguesia de 

Marrazes a solicitarem alterações referente ao loteamento situado em Quinta da 

Matinha, freguesia de Marrazes. 

As alterações ao lote 53 consistem na junção de uma parcela de terreno e 

consequente aumento da área do lote, no aumento da área de implantação e de 

construção e na mudança de uso do lote de habitação para habitação/serviços. 

As alterações às fracções A e B do lote 63 consistem na mudança de uso de 

comércio para comércio e /ou serviços. 

Decorreu o período das discussões públicas nos termos do artigo 22.º e do n.º 2 

do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, sem oposição. 

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

prestada pela Divisão de Loteamentos datada de 15/05/2008, constante do respectivo 

processo (folha 458) e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro 

com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por 
unanimidade aprovar: 

1. º  as alterações requeridas para o lote 53, devendo o requerente efectuar o 

pagamento ao Município de Leiria de €3.692,30, como compensação por área não 

cedida para equipamento e zonas verdes; 

2.º  as alterações requeridas para as fracções A e B do lote 63. 

   Mais deliberou informar os requerentes de que devem no prazo de um ano, 

requerer a emissão dos Aditamentos ao Alvará. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.5.2. Processo de loteamento n.º 37/80 – Manuel Antunes e Outra 
DLB N.º 0639/08 | Retirado 

 

1.5.3. Processo de loteamento n.º 15/83 – LUSODÓMUS, SA 
DLB N.º 0640/08 | De LUSODÓMUS – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA, com 

sede na Urbanização Vale Grande, Lote 3, Loja A, no lugar de Telheiro, da freguesia de 

Barreira, do concelho de Leiria, acompanhado de um requerimento a solicitar a 

recepção definitiva das obras de infra-estruturas, referente ao loteamento, situado no 

lugar e freguesia supra identificado. 

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

pela Divisão de Loteamentos, datada de 13 de Maio de 2008, constante do respectivo 

processo (folha 2143), deliberou por unanimidade autorizar a recepção definitiva das 

obras de infra-estruturas e o cancelamento integral da garantia bancária n.º 267.723, no 
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montante de €173.308,00 emitida pelo Banco Espírito Santo SA, devendo para o efeito 

ser elaborado o correspondente auto de recepção. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.4. Processo de loteamento n.º 1/87 – Freguesia de Santa Catarina da Serra 
DLB N.º 0641/08 | De FREGUESIA DE SANTA CATARINA DA SERRA, acompanhado 

de um requerimento de Freguesia de Santa Catarina da Serra, com sede na Rua Santa 

Catarina n.º 22, em Santa Catarina da Serra a solicitar a dispensa de apresentação das 

garantias bancárias, referentes às alterações aprovadas para o loteamento situado em 

Fazarga, freguesia de Santa Catarina da Serra e solicitadas no ofício n.º 2110/08 

datado de 2008/02/21, atendendo ao facto de a respectiva freguesia ter de executar as 

infra-estruturas no seu todo, sem que venha a usufruir do proveito da rentabilidade dos 

lotes já alienados. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, face ao despacho da Senhora 

Vereadora, Eng.ª Isabel Gonçalves, constante do respectivo processo (folha 576), 

deliberou por unanimidade dispensar a apresentação das garantias bancárias. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.5. Processo de loteamento n.º 10/99 – FERDULIZ, Sociedade de Construções, 
Lda. 
DLB N.º 0642/08 | De FERDULIZ - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA., com sede 

na Rua do Lavadouro n.º 295, freguesia de Santa Eufémia, acompanhado de um 

requerimento a solicitar a recepção definitiva das obras de urbanização referente ao 

loteamento situado em Casal das Lavegadas, freguesia de Parceiros. 

A recepção provisória das obras de urbanização foi efectuada em 28/09/2006. 

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

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

Verdes e pela Divisão de Loteamentos, constantes do respectivo processo (folhas 498, 

499 e 500), deliberou por unanimidade autorizar a recepção definitiva das obras de 

urbanização e o cancelamento da parte restante das garantias bancárias n.º 

0393.001019188.0019, n.º 0393.001021388.0019 e n.º 0393.001020588.0019, emitidas 

pela Caixa Geral de Depósitos, S.A.. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.6. Processo de loteamento n.º 14/99 – OBRILIS, Sociedade Construtora do Lis, 
Lda. (e Outra) 
DLB N.º 0643/08 | De OBRILIS - SOCIEDADE CONSTRUTORA DO LIS, LDA. E 

OUTRO, com sede na Avenida Combatentes da Grande Guerra, n.º 17, 2.º, no lugar, 

freguesia e concelho de Leiria, acompanhado de um requerimento a solicitar a recepção 
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definitiva das obras de infra-estruturas (Arranjos Exteriores), referente ao loteamento, 

situado no lugar de Olivais – Sismaria, da freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e considerando as informações 

prestadas pela Divisão de Parques e Espaços Verdes e Divisão de Loteamentos, 

datadas respectivamente de 28 de Fevereiro de 2008 e 9 de Maio de 2008, constantes 

do respectivo processo (folhas 426 e 427), deliberou por unanimidade autorizar a 

recepção definitiva das obras de infra-estruturas relativamente aos Arranjos Exteriores e 

comunicar nomeadamente ao Banco Comercial Português, SA e à Caixa Geral de 

Depósitos, SA, o cancelamento da parte restante das garantias bancárias n.º (s) 

320.02.0553280 e n.º 0393.000877.488.0019, respectivamente, devendo para o efeito 

ser elaborado o correspondente auto de recepção. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.7. Processo de loteamento n.º 23/94 - Carlos Manuel Pereira Rosa (e Outros) 
DLB N.º 0644/08 | De CARLOS MANUEL PEREIRA ROSA e OUTROS, acompanhado 

de um requerimento de Carlos António Ascensão Coelho, residente em Monte Real, a 

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

em Saborida, freguesia de Monte Real. 

A recepção provisória das obras de urbanização foi efectuada em 2007/01/04, 

tendo a garantia bancária referente à execução das infra-estruturas da rede de água 

sido reduzida para 10% em reunião de Câmara datada de 1999/02/03. 

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

prestadas pelo Departamento de Obras Municipais e pela Divisão de Loteamentos 

datadas respectivamente de 2008/05/12 e de 2008/05/14, constantes do respectivo 

processo (folhas 337 e 338), deliberou por unanimidade autorizar a recepção 

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

bancárias n.º 97/030/42107 e n.º 97/030/42108, emitidas pelo Banco Fonsecas & 

Burnay, SA. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.8. Processo de loteamento n.º 9/00 – EDIFOZ, Empreendimentos Imobiliários, 
SA 
DLB N.º 0645/08 | De EDIFOZ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA, com sede 

em Pocejal, freguesia de Vermoil, concelho de Pombal referente ao loteamento situado 

na Quinta da Carvalha, freguesia de Parceiros, acompanhado de dois requerimentos: 

1) de Edifoz – Empreendimentos Imobiliários, SA, a solicitar alterações que 

consistem na rectificação dos limites da propriedade loteada, com aumento de 1.110 m² 

de área, correspondente aos prédios descritos na Conservatória do Registo Predial sob 

os n.º (s) 1143 e 1144, constituição de mais um lote (lote 159) com a área de 1.110 m², 

com 999 m² de construção em 3 pisos acima do solo, destinados a 9 fogos, alteração 
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das cotas de soleira dos lotes 137, 138 e 139, possibilidade de variação das cotas de 

soleira em 0,50 m, devidamente justificadas, alteração do acesso à cave do lote 143, 

alteração do polígono de implantação dos lotes 120 a 122, 131 a 142, 144 e 145 e 

respectivo aumento da área de implantação e na rectificação das confrontações dos 

lotes 131 e 136. 

Foi prestada informação pela Divisão Jurídica (folhas 1105 a 1107 do respectivo 

processo), que concluiu que o pedido de licença para alteração ao loteamento deverá 

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

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho. 

2) de Edifoz – Empreendimentos Imobiliários, SA, a solicitar alterações aos lotes 

146, 147 e 148, que consistem no aumento das áreas de implantação, das caves e 

totais de construção. 

Decorreu o período da discussão pública nos termos do artigo 22.º e do n.º 2 do 

artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

177/01, de 4 de Junho, sem oposição. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 20/05/2008 e pela Divisão 

Jurídica em 26/03/2008, constantes do respectivo processo (folhas 1105 a 1108), 

deliberou por unanimidade o seguinte: 

1.º relativamente ao ponto n.º 1, manifestar a intenção de indeferir a pretensão, ao 

abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, uma vez que a 

alteração incide sobre uma parcela que se encontra integrada no domínio público 

municipal, cuja utilização se destina a espaço verde, pelo que a promotora do 

loteamento carece de legitimidade procedimental sobre a referida parcela (artigo 9.º do 

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

de Junho), violando, assim, as normas legais e regulamentares aplicáveis à operação 

de loteamento, devendo para o efeito notificar-se 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 do pedido; 

2.º quanto ao ponto n.º 2, aprovar as alterações, devendo a requerente solicitar no 

prazo de um ano, a emissão do aditamento ao alvará. 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pelas 

várias entidades e serviços do Município de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.9. Processo de loteamento n.º 6/04 - LEIRISLENA, Sociedade de Construções, 
SA 
DLB N.º 0646/08 | De LEIRISLENA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, SA, residente 

Rua do Cruzeiro n.º 415, no lugar de Bidoeira de Baixo, da freguesia de Bidoeira de 
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Cima, do concelho de Leiria, a solicitar uma operação de loteamento de uma 

propriedade, situada no lugar de Quinta dos Frades, da freguesia de Santa Eufémia, 

acompanhado da informação prestada pela Divisão Administrativa e de Fiscalização do 

Departamento de Operações Urbanísticas comunicando que o requerente não se 

pronunciou, em fase de audiência prévia, quanto aos motivos que estiveram na origem 

da proposta de indeferimento tomada em reunião de 18 de Maio de 2006, cujo conteúdo 

lhe foi transmitido através do oficio n.º 5613, de 29 de Maio de 2006. 

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

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

lhe foi efectuada, deliberou por unanimidade indeferir a solução urbanística acima 

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

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

de 4 de Junho, pelos motivos já evocados na deliberação tomada em reunião de 18 de 

Maio de 2006.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.10. Processo de loteamento n.º 9/06 - LEIRISLENA, Sociedade de Construções, 
SA 
DLB N.º 0647/08 | De LEIRISLENA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA, com sede 

na Rua do Cinzeiro n.º 415, em Bidoeira de Baixo, freguesia de Bidoeira de Cima, 

acompanhado de um requerimento a solicitar licença para uma operação urbanística, 

que consiste na constituição de 30 lotes para habitação unifamiliar, situada em Quinta 

dos Ferreiros, freguesia de Santa Eufémia. 

De acordo com a informação prestada pela Divisão de Loteamentos, trata-se de 

um loteamento para a constituição de 30 lotes para habitação unifamiliar, num terreno 

inserido em espaço urbano, área habitacional e em espaço florestal. No entanto, como 

mais de 2/3 da área a lotear se encontra em espaço urbano, poderá considerar-se que 

o limite urbano coincida com a mesma área a lotear de acordo com alínea c), do n.º 2 

do artigo 96.º do regulamento do PDM, pelo que carece de aprovação pela Assembleia 

Municipal, nos termos da alínea d) do n.º 2 do mesmo artigo do Regulamento do PDM. 

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

prestada pela Divisão de Loteamentos, datada de 28/04/2008, constante do respectivo 

processo (folha 109), deliberou por unanimidade manifestar a sua concordância 

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

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

Municipal, relativamente ao ajustamento de pormenor dos limites entre espaços 

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

 

1.5.11. Processo de loteamento n.º 6/07 - Fundação Bissaya Barreto 
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DLB N.º 0648/08 | De FUNDAÇÃO BISSAYA BARRETO, com sede na Quinta dos 

Plátanos, no lugar de Bencanta, da freguesia de S. Martinho do Bispo, do concelho de 

Coimbra, a solicitar uma operação de loteamento de uma propriedade, situada no lugar 

e freguesia de Monte Redondo. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pela Divisão de 

Loteamentos, com o seguinte teor: 

«O processo em epígrafe insere-se num Estudo de Conjunto de Loteamentos 

(Estudo Prévio), composto por cinco loteamentos, que foi objecto de análise conjunta 

pela Divisão de Loteamentos e pela Divisão de Planeamento e Ordenamento do 

Território. A análise incidiu na apreciação técnica global do conjunto, no que respeita ao 

desenho urbano e enquadramento no Plano Director Municipal, e na apreciação técnica 

das cinco propostas de loteamento, no que refere aos parâmetros urbanísticos previstos 

no Plano Director Municipal e enquadramento no regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação. 

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM, a área a lotear insere-se no 

aglomerado urbano de Monte Redondo, em Espaço Urbano, na categoria Habitacional 

ou Residencial, e em Espaço Natural e Cultural. 

No que refere à proposta do presente processo, informa-se o seguinte: 

1.º será necessário apresentar a certidão da Conservatória do Registo Predial. Salienta-

se, no entanto, que o requerente apresenta um requerimento (folha 64), no qual se 

compromete entregar os documentos necessários para a regularização da referida 

situação; 

2.º o requerente apresenta fotocópias das certidões das Finanças, das quais se afere 

uma área global de terreno de 5.618,00 m2, a qual não corresponde à área de terreno 

objecto da presente operação, de 8.218,50 m2, conforme referido na memória descritiva. 

Para análise do enquadramento da proposta do loteamento no Plano Director Municipal, 

considerou-se a área de terreno a lotear de 8.218,50 m², que deverá ser confirmada 

com a apresentação de levantamento topográfico e da certidão da Conservatória do 

Registo Predial; 

3.º a ‘planta topográfica’ que integra o presente processo não tem leitura na escala 

apresentada;  

4.º deverão indicar-se os índices urbanísticos da proposta, nomeadamente o índice de 

construção, nos termos da alínea a) do n.º 2 do 8.º que remete para a alínea e) do n.º 1 

do 7.º e alínea c) do n.º 2 do 8.º da Portaria n.º 1110/2001, de 19 de Setembro; 

5.º a Planta de Síntese deverá integrar a modelação proposta para o terreno, conforme 

disposto na alínea a), do n.º 2 do 8.º que remete para a alínea c) do n.º 1 do 8.º da 

Portaria n.º 1110/2001, de 19 de Setembro; 

6.º a Planta de Síntese e a Planta de Cedências deverão ser apresentadas a uma 

escala que permita uma melhor leitura; 
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7.º a Planta de Síntese deverá apresentar uma legenda; 

8.º os lotes deverão ser delimitados de forma clara, nomeadamente os lotes A e B; 

9.º nos lotes A e B as construções excedem a altura máxima de fachada permitida de 

10,5 m, estabelecida no n.º 1 do artigo 47.º do Regulamento do PDM (alterado pelo 

Edital n.º 228/2008, de 11 de Março); 

10.º o somatório da área dos lotes privados com a área de cedência ao domínio público 

municipal é divergente da área de terreno a lotear, acima referida; 

11.º no quadro de áreas da Planta de Síntese deverá ser integrada a área total de 

construção (incluindo caves), referente a cada lote, bem como o uso das caves; 

12.º no lote B está previsto um piso abaixo da cota de soleira, não estando, no entanto, 

definida a área de cave; 

13.º o loteamento não cumpre com as áreas de cedência ao domínio público para 

espaços verdes e equipamentos, estabelecidas no n.º 5 do artigo 55.º do Regulamento 

do PDM. No entanto, dado que o loteamento está inserido num estudo de conjunto de 

loteamentos, conforme já referido, e que o loteamento n.º 10/2007 excede largamente a 

área a ceder ao domínio público, a cedência a efectuar no âmbito do presente 

loteamento poderá ser considerada no loteamento 10/2007, nos termos da alínea f) do 

n.º 5 do artigo 82.º do Regulamento do PDM; 

14.º na Planta de Cedências, a área da zona verde identificada na legenda não 

corresponde à área aferida no desenho; a área livre do lote B não deverá ser 

identificada como área a ceder ao domínio público; as áreas a ceder deverão ser 

diferenciadas, em termos de grafismo, das áreas exteriores à área a lotear; 

15.º a zona verde privada dos lotes não deverá constar da Planta de Cedências; 

16.º na sequência da consulta efectuada às Entidades, verifica-se que os pareceres já 

emitidos são favoráveis mas condicionados, à excepção do parecer da EP – Estradas 

de Portugal, que é desfavorável. 

Em face do exposto, propõe-se o indeferimento do projecto de loteamento, nos 

termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 24º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 

Junho. 

Mais se informa que a EDP veio solicitar elementos para se pronunciar sobre o 

loteamento (folha 92), tendo sido enviada ao requerente cópia do ofício desta Entidade, 

em 2007/12/11, a coberto do ofício n.º 015492, do Município de Leiria (folha 98). Até à 

presente data a requerente ainda não deu resposta ao referido ofício. 

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

prestadas pela Divisão de Loteamentos datadas respectivamente de 30 de Abril de 

2008 e 20 de Maio de 2008, e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

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

deliberou por unanimidade notificar a requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º 
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do Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o que se lhe 

oferecer sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou transmitir à promotora os conteúdos dos pareceres emitidos 

pelas entidades consultadas.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.12. Processo de loteamento n.º 10/07 - Fundação Bissaya Barreto 
DLB N.º 0649/08 | De FUNDAÇÃO BISSAYA BARRETO, com sede na Quinta dos 

Plátanos, no lugar de Bencanta, da freguesia de S. Martinho do Bispo, do concelho de 

Coimbra, acompanhado de um requerimento a solicitar uma operação de loteamento, 

situado no lugar e freguesia de Monte Redondo. 

Sobre este assunto foi presente uma informação prestada pela Divisão de 

Loteamentos, datada de 30 de Abril de 2008, com o seguinte teor:  

«O processo em epígrafe insere-se num Estudo de Conjunto de Loteamentos 

(Estudo Prévio), composto por cinco loteamentos, que foi objecto de análise conjunta 

pela Divisão de Loteamentos e pela Divisão de Planeamento e Ordenamento do 

Território. A análise incidiu na apreciação técnica global do conjunto, no que respeita ao 

desenho urbano e enquadramento no Plano Director Municipal, e na apreciação técnica 

das cinco propostas de loteamento, no que refere aos parâmetros urbanísticos previstos 

no Plano Director Municipal e enquadramento no regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação.   

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM, a área a lotear insere-se no 

aglomerado urbano de Monte Redondo, em Espaço Urbano, nas categorias 

Habitacional ou Residencial, em Espaço Florestal, e em Outros Solos Agrícolas. A área 

está ainda condicionada por Reserva Ecológica Nacional e por Reserva Agrícola 

Nacional.  

No que refere à proposta do presente processo, informa-se o seguinte:  

1.º será necessário apresentar a certidão da Conservatória do Registo Predial. Salienta-

se, no entanto, que o requerente apresenta um requerimento (folha 58), no qual se 

compromete entregar os documentos necessários para a regularização da referida 

situação;  

2.º a requerente apresenta fotocópias das certidões das Finanças, das quais se afere 

uma área global de terreno de 80.440,00 m², a qual não corresponde à área de terreno 

objecto da presente operação, de 117.424,38 m², conforme referido na memória 

descritiva. Para análise do enquadramento da proposta do loteamento no Plano Director 

Municipal, considerou-se a área de terreno a lotear de 117.424,38 m², que deverá ser 

confirmada com a apresentação de levantamento topográfico e da certidão da 

Conservatória do Registo Predial; 

3.º  a ‘planta topográfica’ que integra o presente processo não tem leitura na escala 

CMLeiria/Acta n.º 11, de 2008.05.27 
Im-DA-15-09_A00 
 



771 (29) 
 
apresentada, e identifica uma área de terreno divergente da área referida na memória 

descritiva;  

4.º deverão indicar-se os índices urbanísticos da proposta, nomeadamente o índice de 

construção, nos termos da alínea a) do n.º 2 do 8.º , que remete para a alínea e), do n.º 

1 do 7.º e alínea c) do n.º 2, do 8.º , da Portaria n.º 1110/2001, de 19 de Setembro. 

Neste âmbito, salienta-se que, para o cálculo do referido parâmetro, deverão ser 

excluídas as áreas em REN e RAN;  

5.º os lotes A, B e C estão fora do Espaço Urbano, encontrando-se em Espaço 

Florestal, o que não cumpre com o disposto no n.º 1 do artigo 58.º do Regulamento do 

PDM e com o artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho; 

6.º a Planta de Síntese deverá integrar a modelação proposta para o terreno, conforme 

disposto na alínea a) do n.º 2 do 8.º , que remete para a alínea c) do n.º 1 do 8.º da 

Portaria n.º 1110/2001, de 19 de Setembro; 

7.º a Planta de Síntese e a Planta de Cedências deverão ser apresentadas a uma 

escala que permita uma melhor leitura; 

8.º a Planta de Síntese deverá apresentar uma legenda; 

9.º os lotes deverão ser delimitados de forma clara, nomeadamente os lotes I e J; 

10.º o somatório da área dos lotes privados com a área de cedência ao domínio público 

municipal é divergente da área de terreno a lotear, acima referida; 

11.º no quadro de áreas da Planta de Síntese deverá ser integrada a área total de 

construção (incluindo caves), referente a cada lote, bem como o uso das caves; 

12.º na planta de cedências, deverá identificar-se as áreas a ceder ao município para a 

feira e para o colégio; as áreas a ceder deverão ser diferenciadas, em termos de 

grafismo, das áreas exteriores à área a lotear; 

13.º a zona verde dos lotes não deverá constar da Planta de Cedências; 

14.º na sequência da consulta efectuada às Entidades, verifica-se que os pareceres já 

emitidos são favoráveis mas condicionados, à excepção do parecer da EP – Estradas 

de Portugal, E.P.E., que é desfavorável; 

15.º a informação do Departamento de Obras Municipais, quanto à rede viária, não é 

conclusiva, fazendo apenas referência à necessidade de reformulação e actualização 

das plantas.  

Em face do exposto, propõe-se o indeferimento do projecto de loteamento, nos 

termos das alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 

Junho.  

Mais se informa que a EDP veio solicitar elementos para se pronunciar sobre o 

loteamento (folha 83), tendo sido enviada ao requerente cópia do ofício desta Entidade, 

em 2007/12/03, a coberto do ofício n.º 015232, do Município de Leiria (folha 94). Até à 
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presente data a requerente ainda não deu resposta ao referido ofício.  

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

prestadas pela Divisão de Loteamentos datadas respectivamente de 30 de Abril de 

2008 e 20 de Maio de 2008, face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

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

deliberou por unanimidade notificar a requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º 

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

oferecer sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou transmitir à promotora os conteúdos dos pareceres emitidos 

pelas entidades consultadas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 
2.1. Processo n.º T – 18/2003. Empreitada de «Construção da Casa Mortuária de 
Azoia». Estudo de revisão de preços para aprovação 
DLB N.º 0650/08 | Pela firma MANUEL MATEUS FRAZÃO, LDA. e confirmado pelo 

Departamento de Obras Municipais foi presente para aprovação o estudo de revisão de 

preços definitiva referente aos meses de Março a Dezembro de 2006 e Abril de 2007, 

no valor de €12.061,97. 

Em 2004/08/16 a obra em epígrafe foi adjudicada pelo valor de €112.740,18 + 

IVA, em 2006/12/07 foi aprovado a realização dos trabalhos a mais a preços de 

proposta no valor de €9.512,26 + IVA e trabalhos a mais a preços acordados no valor 

de €10.377,10 + IVA, conforme deliberações tomadas em reuniões da Câmara 

Municipal. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e com base na informação prestada 

pelo Departamento de Obras Municipais deliberou por unanimidade aprovar o estudo 

de revisão de preços definitiva referente aos meses de Março a Dezembro de 2006 e 

Abril de 2007, no valor de €12.061,97. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2. Processo n.º T – 112/2007. Beneficiação da EM 543 – Barreira. Proposta para 
abertura de concurso público 
DLB N.º 0651/08 | Presente uma informação do Departamento de Obras Municipais 

propondo a aprovação do Programa de Concurso e Caderno de Encargos da obra em 

epígrage, com vista à abertura de um concurso público, nos termos da alínea a) do n.º 2 

do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 

CMLeiria/Acta n.º 11, de 2008.05.27 
Im-DA-15-09_A00 
 



773 (31) 
 

A referida despesa estima-se em €902.564,26 + IVA, prevendo-se um encargo 

financeiro para o corrente ano de 2008 no valor de €49.350,00 + IVA.  

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

1913/08, de 20 de Maio. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e com base na informação prestada 

pelo Departamento de Obras Municipais deliberou por unanimidade aprovar o 

respectivo Programa de Concurso e Caderno de Encargos e mandar abrir um concurso 

público nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º do Decreto Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.3. Cedência de terreno para futura implementação da via estruturante de ligação 
do IC2 à Rua Paulo VI. Proposta de protocolo 
DLB N.º 0652/08 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de uma informação do Departamento de Obras Municipais referente à 

cedência de duas parcelas de terreno para futura implementação da Via Estruturante de 

Ligação do IC2 à Rua Paulo VI, com uma proposta de protocolos a realizar entre o 

Município de Leiria e os Senhores Luis Germano Pereira e C.P.S.- Consultores de 

Informática, Lda., cujas cláusulas consistem na cedência de duas parcelas de terreno 

com as áreas respectivamente de 1.303,00 m² e 766,00 m². 

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

os referidos protocolos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 
3.1. Análise do seguinte processo relacionado com a Divisão Administrativa 
3.1.1. Análise do pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de 
Leiria, em que é requerente Lúcia Castanheira da Silva 
DLB N.º 0653/08 | Presente o requerimento com a entrada n.º 12 633, de 2004/04/20, 

da Senhora Lúcia Castanheira da Silva, residente na Quinta da Barreta, lote 61, 2.º E, 

2410.248 Leiria, no qual veio requerer ao município o pagamento de danos sofridos na 

viatura que conduzia, no valor de €1.266,52, em virtude de, no dia 2004.03.02, ao entrar 

no parque de estacionamento em frente ao edifício da Moagem de Leiria, ter embatido 

num pino branco de pedra, implantado no passeio demasiado perto do lancil. 

No âmbito da instrução a que o citado pedido deu origem, foi o processo 

informado, em 2004/05/18, pelo responsável do Sector de Sinaléctica da então Divisão 

de Equipamentos, Materiais e Oficinas (DEMO). 
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Apuraram-se depois os seguintes factos: 

a) No dia 2004/03/02, em hora que se desconhece, Lúcia Castanheira da Silva, com os 

sinais dos autos, conduzindo uma viatura de marca Peugeot, modelo G2NA 406 

HDI, com a matrícula 64-54-SB, ao entrar no parque de estacionamento em frente 

ao edifício da Moagem de Leiria, embateu num pino branco de pedra, implantado 

junto ao lancil, numa zona que descreve uma curva. 

b) Do embate resultaram danos no lado direito da viatura, nas suas portas da frente e 

traseira e na longarina, tendo aquelas sido endireitadas e pintadas e esta última 

substituída e pintada. 

c) Tais danos foram contabilizados pela requerente em €1.266,52. 

d) Uns dias após a ocorrência, em 10 e 11 de Março, o citado pino foi arrancado e 

recolocado por funcionários camarários num ponto mais interior do passeio. 

As autarquias locais respondem civilmente perante terceiros por ofensa de 

direitos destes ou de disposições legais destinadas a proteger os seus interesses, 

resultante de actos ilícitos culposamente praticados pelos respectivos órgãos ou 

agentes no exercício das suas funções ou por causa desse exercício (artigo 22.º da 

Constituição da República Portuguesa, artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 48 051, de 21 de 

Novembro de 1967 e artigo 96.º, n.º 1 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). 

A responsabilidade extracontratual das autarquias locais depende da verificação 

cumulativa dos seguintes pressupostos: 

a) um facto (acção ou omissão voluntária) do órgão ou agente, traduzido num acto 

jurídico ou material, praticado no exercício de funções públicas e por causa delas; 

b) a ilicitude, resultante da violação de disposições legais e regulamentares, de 

princípios gerais aplicáveis ou de regras de ordem técnica e de prudência comum; 

c) a culpa, nexo de imputação ético-jurídica, na forma de dolo ou negligência; 

d) o dano, ou seja, o prejuízo patrimonial ou moral causado na esfera jurídica do 

lesado; 

e) o nexo de causalidade entre o facto e o dano, aferida pelo critério da «causalidade 

adequada». 

Da averiguação, em concreto, sobre o cumprimento de todos os requisitos de 

que depende a obrigação de indemnizar a requerente pelos danos sofridos, concluiu-se 

o seguinte: 

1 – A Senhora Lúcia Castanheira da Silva, no dia 2 de Março de 2004, quando 

entrava no parque de estacionamento municipal, sito em Carpalho, freguesia e cidade 

de Leiria, frente ao edifício da antiga Companhia Leiriense de Moagem, esbarrou com a 

sua viatura num pino branco, de pedra, que na altura se encontrava «instalado no 

passeio demasiado perto do lancil» (requerente dixit). 
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2 – Apesar de não ter pisado o referido passeio na manobra de entrar no 

parque, não conseguiu evitar a colisão com o pino (requerente dixit). 

3 – Passeio, nos termos do Código da Estrada, revisto e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro, e alterado pela Lei n.º 20/2002, de 21 

de Agosto (adiante Código da Estrada ou CE), é a superfície da via pública, em geral 

sobrelevada [sublinhado nosso], especialmente destinada ao trânsito de peões e que 

ladeia a faixa de rodagem (alínea n) do artigo 1.º do CE). 

4 – O trânsito de veículos deve efectuar-se pela faixa de rodagem, a parte da via 

pública especialmente destinada ao trânsito de veículos (alínea f) do artigo 1.º do CE). 

5 – Os veículos só podem atravessar bermas ou passeios desde que o acesso 

aos prédios o exija, salvo as excepções previstas em regulamento local (n.º 1 do artigo 

17.º do CE). 

6 – Tal como o responsável pela sinalética da DEMO à época, Senhor Abílio 

Paulos, exara na sua informação, «o pino em questão estava colocado em cima do 

passeio para evitar que os veículos impeçam a passagem de peões existente no local» 

e «se os veículos lá continuam a bater é porque passam por cima do passeio, sendo 

esse local para peões e não para viaturas automóveis».  

7– De facto, a entrada para o parque de estacionamento é bem dimensionada, 

estava (e está) devidamente sinalizada com marcas rodoviárias para que não houvesse 

(e haja) estacionamento indevido e não carecia (e não carece) de particulares 

manobras para entrada nem, muito menos, de atravessamentos do passeio, a menos 

que alguma viatura esteja indevidamente aí estacionada (em contravenção) impedindo 

a passagem.  

8 – Ao embater no pino – um maciço de pedra branca calcária embutido no solo 

para além do lancil – a requerente efectuou uma manobra indevida de atravessamento, 

ainda que parcial, do passeio, uma área destinada especialmente aos peões. 

9 – Se a requerente se tivesse mantido sempre integralmente na faixa de 

rodagem não teria atravessado o passeio. 

10 – A requerente só terá sofrido os danos que diz ter sofrido na sua viatura por 

ter atravessado o passeio. 

11 – Foi a condutora e requerente que, por negligência, ainda que inconsciente, 

violou, designadamente, o disposto no n.º 2 do artigo 3.º, no n.º 1 do artigo 17.º e no n.º 

1 do artigo 43.º, todos do Código da Estrada. 

12 – O Município, a Câmara Municipal, os seus membros, os serviços 

municipais ou os seus funcionários não praticaram qualquer facto ilícito, antes pelo 

contrário, agiram conscientemente e com zelo para criar segurança aos peões onde ela 

era posta em causa por condutores que violavam o Código da Estrada. A colocação dos 

pinos no local mostrou-se assim uma necessidade objectiva. 
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13 – Não há facto ilícito culposo nem causa adequada, pelo que não estão 

reunidos todos os pressupostos de responsabilidade civil extracontratual das autarquias 

locais, razão pela qual inexiste responsabilização do Município de Leiria e 

consequentemente obrigação de indemnizar. 

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

prestada pelo Departamento Administrativo e Financeiro, deliberou por unanimidade 
manifestar a sua intenção indeferir o pedido deduzido por Lúcia Castanheira da Silva, e 

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

Procedimento Administrativo, para no prazo de 10 dias e querendo, se pronunciar por 

escrito sobre o projecto de decisão final, informando-a ainda das horas e local onde o 

processo poderá ser consultado.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

3.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Financeira 
3.2.1. Pagamentos 
DLB N.º 0654/08 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

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

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 

Presidente, no período de 13 a 26 de Maio de 2008 correspondente às Ordens de 

Pagamento Gerais n.ºs: 3428, 3429, 3532, 3541 a 3545, 3547, 3549 a 3553, 3567, 

3568, 3571, 3573, 3575, 3578, 3579, 3585 a 3592, 3594, 3595, 3605, 3607, 3609, 3610, 

3613 a 3619, 3621 a 3633, 3636 a 3645, 3763 a 3769, 3771, 3824, 3901 a 3906, 3909 a 

3911, 3916 a 3919, 3921, 3924, 3926 a 3932, 3935 a 3937, às Ordens de Pagamento 

de Tesouraria n.ºs: 260, 264, 265, 267, 269, 270, 273, 295, 305, 309, 310, 313 a 318, 

320, 321, às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 161 a 164, 166, 167, 169 a 171, 

562, 766, 768, 910, 912, 913, 915, 926, 1120, 1123, 1125, 1126, 1284, 1303 a 1312, 

1317, 1318, 1323, 1324, 1327 a 1337, 1339 a 1345, 1359, 1362, 1363, 1365, 1367, 

1369, 1371, 1372, 1374 a 1378, 1380, 1381, 1389, 1391, 1393, 1394, 1396, 1400, 1402 

a 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1423, 1426, 1429 a 1430, 1432 a 1436, 1555, 1586, 

1588, 1732, 1733, 1878 a 1880, 1882 a 1884, 1886, 1887, 1935, 1937 a 1939, 1941, 

2044, 2171, 2392, 2518, 2580 a 2582, 2587, 2588, 2614, 2671, 2672, 2738, 2739, 2744, 

2754, 2778, 2781, 2783, 2784, 2797, 2798, 2807 a 2812, 2814 a 2818, 2820, 2821, 

2840, 2841, 2859, 2904, 2928, 2972, 3011 a 3020, 3022, 3026, 3031, 3032, 3036, 3045, 

3091, 3104, 3105, 3109, 3110, 3112, 3120, 3121, 3123, 3124, 3131, 3143, 3146, 3148, 

3149, 3152, 3155 a 3157, 3166, 3171, 3172 a 3174, 3187, 3209, 3227 a 3229, 3233, 

3242, 3244 a 3246, 3248 a 3252, 3256, 3258 a 3262, 3265, 3267, 3273, 3283, 3284, 

3302, 3309 a 3313, 3315, 3316, 3320, 3321, 3324, 3325 a 3327, 3334 a 3339, 3341, 

3342, 3345, 3346, 3350, 3351, 3354 a 3357, 3359, 3360, 3362 a 3366, 3368 a 3370, 

3372 a 3383, 3388, 3391 a 3393, 3395 a 3402, 3404, 3405, 3407 a 3410, 3418 a 3420, 
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3422 a 3427, 3433 a 3450, 3452 a 3454, 3456, 3457, 3459, 3469, 3475 a 3477, 3479 a 

3485, 3487 a 3493, 3495 a 3509, 3511, 3512, 3417, 3530, 3531, 3536, 3538, 3540, 

3546, 3548, 3555, 3557 a 3565, 3569, 3570, 3572, 3581 a 3584, 3593, 3596 a 3599, 

3602 a 3604, 3606, 3608, 3620, 3646 a 3653, 3655 a 3657, 3660, 3663 a 3674, 3682, 

3685, 3692, 3695, 3715, 3716, 3718, 3725, 3728, 3734 a 3736, 3743, 3744, 3748, 3751, 

3753, 3754, 3756, 3758, 3760 a 3762, 3780, 3781, 3789, 3799, 3802, 3804 a 3808, 

3810, 3811, 3815, 3816, 3819 a 3822, 3835, 3842, 3933, 3934, 3938 a 3940 no valor 

total de €3.523.516,40. 

 

3.2.2. VI Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. Ratificação 
DLB N.º 0655/08 | Presente a VI Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2008 que se consubstancia na 6.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 6.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 5.ª 

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

POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do 

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

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

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

Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, ratificar o despacho da Senhora Presidente de 

15 de Maio, que autoriza a VI Modificação às Grandes Opções do Plano para o 

presente ano de 2008, com inscrições/reforços no montante de €287.929,00 e 

diminuições/anulações no montante de €155.428,00, e a VI alteração ao Orçamento da 

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

diminuições/anulações no montante de €210.501,00 cada, tal como proposto.  
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.3. Elaboração do estudo de sustentabilidade económica no âmbito da Lei n.º 
53-E/2006, de 29 de Dezembro. Adesão do Município e aprovação da minuta do 
contrato com a AMLEI 
DLB N.º 0656/08 | Presente Protocolo de Colaboração entre a AMLEI e o Município de 

Leiria, para a elaboração do estudo de sustentabilidade económica no âmbito da Lei n.º 

53-E/2006, de 29 de Dezembro, que se transcreve: 

«PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A AMLEI E O MUNICÍPIO DE LEIRIA 
 A AMLEI – Área Metropolitana de Leiria, com o NIPC 506 936 970, com sede na Av. 

Dr. José Jardim, n.º 18, 2410-124 Leiria, representada pelo Presidente da Junta da 

AMLEI, Isabel Damasceno Campos Costa, adiante designada por primeira outorgante; 

e 
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o MUNICÍPIO DE LEIRIA, com o NIPC 505181266, com sede no Largo da República 

2414-006 Leiria, representada pelo seu Vice-Presidente, Vítor Manuel Domingues 

Lourenço, adiante designado por segundo outorgante; 

entendem entre si estabelecer o seguinte protocolo por ambos os outorgantes aceite e 

que se rege nos termos das cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objectivo) 

O objecto do presente protocolo visa regular as relações entre os outorgantes nos 

termos e para cumprimento do estabelecido no âmbito do processo de aquisição de 

serviços técnicos relativos à elaboração de um Estudo de Sustentabilidade Económica 

para determinação do sistema tarifário no âmbito dos custos suportados individualmente 

por cada município que integra a AMLEI, nos termos da legislação em vigor, 

nomeadamente da Lei 53-E/2006, de 29 de Dezembro. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Direitos e Deveres do primeiro Outorgante) 

A primeira outorgante, como adjudicatária do serviço, assume, nomeadamente, a 

coordenação global do Estudo, o acompanhamento da evolução dos trabalhos e os 

respectivos pagamentos à empresa contratada, conforme proposta apresentada no 

âmbito do concurso público. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Direitos e Deveres do segundo Outorgante) 

O segundo outorgante beneficiará dos serviços mencionados no número um desta 

cláusula e que são os constantes do Caderno de Encargos, Programa de Concursos e 

Proposta apresentado pelo 1.º Outorgante, já em posse do Município. 

Para a elaboração das actividades previstas no âmbito do presente protocolo, a 

empresa Intersismet, SA apresentou no dia 1 de Abril um plano de trabalhos à AMLEI e 

ao Município, base da orientação das tarefas a desenvolver por cada um dos 

intervenientes neste processo. 

O segundo outorgante obriga-se a incluir no orçamento o valor respeitante à quota-parte 

financeira que lhe diz respeito. 

CLÁUSULA QUARTA 
(Responsabilidade financeira) 

A responsabilidade financeira de cada um dos municípios aderentes a este projecto é 

de €14.999,00 (catorze mil, novecentos e noventa e nove euros) acrescidos do valor do 

IVA à taxa legal em vigor. 
CLÁUSULA QUINTA 

(Casos Omissos) 
Os casos omissos no presente protocolo ou supervenientes serão decididos, mediante 

acordo entre as partes, em sede da Junta da Área Metropolitana. 
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CLÁUSULA SEXTA 
(Protocolo) 

O presente protocolo é feito em duplicado, ficando um exemplar em posse de cada uma 

das partes, sendo composto por 3 (três) páginas, a primeira e segunda folha rubricada e 

a terceira assinada pelos respectivos outorgantes. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
(Imposto do Selo) 

O presente contrato está isento do imposto do selo nos termos do disposto na alínea a) 

do artigo 6.º do Código do Imposto do Selo. 

CLÁUSULA OITAVA 
(Vigência) 

O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e vigora até à entrega do 

estudo final por parte da Intersismet SA, o que deverá ocorrer no prazo de seis meses. 

Celebrado em Leiria, em___de___de 2008, em dois exemplares ficando cada 

Outorgante na posse de um exemplar. 

O Presidente da Junta da AMLEI | Isabel Damasceno Campos 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Vitor Manuel Domingues Lourenço» 

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

1950/08, 20 de Maio. 

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

projecto para a elaboração do estudo de sustentabilidade económica no âmbito da Lei 

n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro e aprovar a minuta de protocolo acima transcrito. 

Mais deliberou dar autorização ao Vice-Presidente para outorgar o protocolo 

acima transcrito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.4. Doação de Equipamento Informático às Obras Sociais do Pessoal da 
Câmara Municipal de Leiria – Associação  
DLB N.º 0657/08 | Presente um pedido das Obras Sociais do Pessoal da Câmara 

Municipal de Leiria – Associação (ENT 2008/7731) para a cedência de um computador, 

com o n.º de inventário 1276. 

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

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

ceder às Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria – Associação um 

computador ACER S SERIES-PIII 733MHz-64MB-10GB, inventariado sob o número 

1276.  

Mais deliberou determinar que o Sector de Património proceda ao abate deste 

equipamento no inventário municipal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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3.2.5. Resumos de tesouraria 
DLB N.º 0658/08 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 26 de Maio de 

2008, apresentando um Total de Disponibilidades de €7.917.885,46 sendo de 

Operações Orçamentais €7.365.872,35 e de Operações de Tesouraria €552.013,11, 

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

 A Câmara tomou conhecimento. 
 

 

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

 

4.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão de Recursos 
Humanos 
4.1.1. Projecto de Regulamento de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 
DLB N.º 0659/08 | Presente o Projecto de Regulamento em epígrafe distribuído aos 

membros da Câmara Municipal na reunião de 2008/05/13, que  fica apenso à presente 

acta (ANEXO C). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, em cumprimento do disposto no n.º 1 

do artigo 117.º do Código do Procedimento Administrativo, e no uso da competência 

que lhe é conferida pelo disposto na alínea a) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada, deliberou por unanimidade mandar ouvir, quanto ao teor 

do regulamento, todos os trabalhadores da Câmara Municipal de Leiria, pelo prazo de 

trinta dias, através da aplicação informática «Outlook» e de edital a afixar no edifício dos 

Paços do Concelho, bem como a Autoridade para as Condições do Trabalho, o STAL- 

Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local e o SINTAP-Sindicato dos 

Trabalhadores da Administração Pública, por carta registada com aviso de recepção, 

dando-lhes para o efeito trinta dias. 

Mais tomou conhecimento da impossibilidade de ouvir os representantes dos 

trabalhadores, uma vez que não foi promovida por estes a sua eleição. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.2. Medalha comemorativa dos 25 anos de serviço no Município. Ratificação de 
despacho 
DLB N.º 0660/08 | Presente o despacho proferido pela Senhora Presidente da Câmara 

de 2008/05/20, na sequência do registo ENTFE 08/3761, subordinado ao assunto em 

epígrafe, no qual é solicitado o aditamento de mais três funcionários dos SMAS à lista 

anteriormente enviada, cujo teor se transcreve: «Autorizo nos termos da informação, 

devendo ser levado a reunião de câmara para ratificação». 
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A Câmara, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada, deliberou por unanimidade ratificar o 

despacho acima transcrito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 
5.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Promoção do 
Desenvolvimento 
5.1.1. Publicidade (Intenção de remoção) 
DLB N.º 0661/08 | No seguimento de vários processos de licenciamento de publicidade, 

foram os locais de afixação visitados pelos Fiscais Municipais, tendo estes constatado 

que a publicidade permanece afixada, sem o licenciamento prévio por este Município. 

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

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

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

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

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

(audiência de interessados), as seguintes entidades: 

 
Registo Entidade Tipo de Publicidade 

 
Localização da 

Publicidade 

Ent.28853/07 

Vedior Psicoemprego, 
Empresa de Trabalho 
Temporário, Lda 

Um anúncio luminoso 
monoface; 
Um anúncio luminoso 
perpendicular biface 

Rua Porto de Mós, Lt. 19 - 
Marrazes 

Ent.16486/07 
Firma Leiripágina, Lda Estrutura publicitária IC2/EN1, Km 129+150 do 

lado esquerdo 

Ent.6065/07 
Broadview Publicidade, S. 
A .  

Painel publicitário Av. Comunidade Europeia, 
Leiria 

Ent.18606/06  
Electrocortes, Comércio e 
Repar. de Electrod., Lda 

Quatro monopostes para 
bandeiras 

Zona Industrial dos Pousos 
- Pousos 

Ent.15767/02 
Rei dos Frangos, Lda Dois anúncios luminosos Rua Capitão Mouzinho de 

Albuquerque, 57 - Leiria 

Ent.17969/07 
Comumspace, Lda Painel biface Estrada da Estação (Junto 

à Rotunda da Almuinha 
Grande) -  Marrazes 

Ent.23685/07 
Comumspace, Lda Painel Rua dos Mártires - Leiria 

Ent.13473/07  
Comumspace, Lda Painel Biface Estrada do Hipermercado 

Continente (entrada do IPL) 
- Leiria 

Ent.29641/03 
SERRALUA – Arranjos e 
Transform. de Roupa, Lda 

Um anúncio luminoso 
perpendicular biface 

Av. Marquês de Pombal - 
Leiria 
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Ent.16384/06 
EUROLEIRIA – Com. de 
Automóveis, Lda 

Um anúncio perpendicular 
biface 

Av. Francisco Sá Carneiro, 
Lt. 53, nº 261 R/Ch - 
Marrazes 

Ent. 681/02 
Donaxuxa – Apoio à Mamã 
e ao Bebé, Lda 

Seis anúncios monofaces; 
Um anúncio luminoso 
biface 

Rua Capitão Mouzinho de 
Albuquerque, nº 16 - Leiria 

Ent.7841/06 
Domus Gomes – Mediação 
Imobiliária, Lda 

Anúncio luminoso biface 
(monoposte) 

Av. 25 de Abril - Leiria 

Ent.29959/06 
ZURICH – Companhia de 
Seguros, S. A . 

Anúncio de dupla face Rua Paulo VI, nº 2-B, 
Edifício Olhalvas - Leiria 

Ent.19250/06 
António & António, Lda Anúncio luminoso 

perpendicular biface 
Av. Combatentes da 
Grande Guerra, 41-43 A- 
Leiria 

Int.10768/03  
Flashfoto – M Albino Com. 
Fotográfico e Vídeo, Lda 

Publicidade Rua Capitão Mouzinho de 
Albuquerque, 18/20 - Leiria 

Ent.20061/06 

Banco Espírito Santo, S. A . Um anúncio luminoso 
monoface; 
Um anúncio luminoso 
biface 

Estrada Municipal , nº 541, 
Parceiros - Leiria 

Ent.9584/01 
Cepsa Portuguesa de 
Petróleos, S. A. 

Um painel luminoso; 
Uma cobertura metálica 
luminosa 

Carreira de Cima - Carreira 

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

manifestar a intenção de ordenar a remoção dos suportes publicitários supra 

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

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

licenciados, e alguns não são licenciáveis, conforme consta dos processos de EP - 

Estradas de Portugal, E.P.E.. O não cumprimento dentro do prazo fixado, implicará que 

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

pelo pagamento de todas as despesas ocasionadas, nos termos dos n.ºs 4 e 5 do 

mesmo artigo. 

Mais deliberou notificar os requerentes, nos termos e para os efeitos do 

disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 

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

Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, (audiência de interessados) do teor da presente 

deliberação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.2. Mercado de venda por grosso do Falcão. Atribuição do lugar de terrado n.º 
129 (ENT. 9953/08) 
DLB N.º 0662/08 | Presente o requerimento de ISABEL MARQUES HENRIQUES DE 

OLIVEIRA, residente na Rua 43, n.º 474, Sala J, Espinho, a solicitar a atribuição do 

lugar cativo n.º 129 para venda de têxteis, no Mercado de Venda por Grosso do Falcão. 

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

direito de ocupação do lugar n.º 129, a Isabel Marques Henriques de Oliveira, uma vez 

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

Mercado Falcão, na alteração aprovada pela Assembleia Municipal em 2003/04/17.  
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A atribuição do lugar de venda é franca, não sujeitando a vendedora a qualquer 

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

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

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

pelo edital n.º 47/2007, de 2007/03/05. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.3. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT.9748/08) 
DLB N.º 0663/08 | Presente o requerimento de MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, na 

qualidade de proprietário do bar «Os Filipes», sito no Largo Cândido dos Reis, nesta 

cidade, a solicitar licença especial de ruído, para a apresentação de música ao vivo a 

realizar nos dias 2, 9, 16, 23 e 30 de Maio de 2008, a ter lugar no estabelecimento 

supra citado, no horário compreendido entre as 20 horas e as 2 horas do dia seguinte, 

do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2008/05/06, a deferir 

o pedido.  

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

despacho de 2008/05/06 da Senhora Presidente a deferir o pedido para os dias 2, 9, 16, 

23 e 30 de Maio de 2008, mediante emissão da licença especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.4. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT.10536/08) 
DLB N.º 0664/08 | Presente o requerimento de LUÍS FILIPE DA SILVA SÁ, proprietário 

do café Oureense, sito na Rua da Capela, n.º 7, Vale-da-Gunha, freguesia de Maceira, 

a solicitar licença especial de ruído, para a apresentação de Karaoke, a realizar no dia 

16 de Maio de 2008,a ter lugar no referido café, no horário compreendido entre as 22 

horas e as 2 horas, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 

2008/05/09, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2008/05/09 da Senhora Presidente a deferir o pedido para o dia 

16/05/2008, mediante emissão da licença especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.5. Alargamento do horário de funcionamento. Ratificação de despacho 
(ENTFE. 3429/08) 
DLB N.º 0665/08 | Presente o requerimento de NOCTURNA – TUNA FEMININA DE 

LEIRIA, com sede na Rua do Município, Lt. B1, 2.º frente, Leiria, a solicitar o 

prolongamento do horário de funcionamento da discoteca «Beat Club», sita nesta 

cidade, na noite de 17 para 18 de Maio do corrente ano, até às 6 horas, no âmbito do II 

Rosas do Liz – Festival de Tunas Femininas da Cidade de Leiria, do qual consta o 

despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2008/05/15, a deferir o pedido. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade ratificar o 

despacho de 2008/05/15 da Senhora Presidente a deferir, a título excepcional, o pedido 

de alargamento de horário de funcionamento na noite de 17 para 18 de Maio do 

corrente ano, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento Municipal dos Horários 

de Funcionamento em vigor neste Município. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.6. Prolongamento do horário dos estabelecimentos na praia do Pedrógão 
durante a época balnear 
DLB N.º 0666/08 | Considerando que a Praia do Pedrógão acolhe, durante a época 

Balnear, muitos turistas em férias e que, por esse motivo, prolongam a sua actividade 

nocturna para além do horário estipulado no Regulamento Municipal dos Horários de 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestação de Serviços, 

propõe-se que seja concedida uma hora de tolerância, para além do horário estipulado 

no n.º 1, do artigo 3.º do Aviso n.º 8126/98, publicado no Diário da República II Série, de 

1998/12/31, que publicitou o mencionado Regulamento. 

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

e conceder aos estabelecimentos de restauração e bebidas, uma hora de tolerância 

para além do horário estipulado no n.º 1 do artigo 3.º do Aviso n.º 8126/98, publicado no 

Diário da República, II Série, de 1998/12/31, que publicitou o Regulamento Municipal 

dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e 

Prestação de Serviços, no período compreendido entre 15 de Junho e 15 de Setembro, 

do corrente ano. 

Mais deliberou dar conhecimento da presente deliberação à Freguesia de 

Coimbrão, à GNR e aos comerciantes da Praia do Pedrógão, através da ACILIS. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.7. Apoio à Freguesia de Leiria para realização de actividade de Gastronomia 
Regional. Degustação de Morcela de Arroz e Enchidos de Leiria 
DLB N.º 0667/08 | Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento 

Económico, Dra. Neusa Magalhães, um pedido formulado em conjunto pela Junta de 

Freguesia de Leiria (Ent. 9682/2008) para apoio na realização de actividade de 

Gastronomia Regional - Degustação de Morcela de Arroz e Enchidos de Leiria, e pela 

Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairros dos Anjos (Ent. 3212/08) para 

realização das festas dos Santos Populares. 

O evento irá decorrer de 10 a 15 de Junho, no Parque da Cidade. 

Pelo alcance e interesse da iniciativa, parece-nos importante a colaboração da 

Câmara e, de acordo com o solicitado, este município assegurará apoio logístico 

necessário à realização do evento, designadamente: 
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a) autorização para a utilização do recinto, no período de 10 a 30 de Junho de 

2008; 

b) fornecimento, montagem e desmontagem de duas barracas (uma delas 

deverá permanecer até ao final do mês de Junho); 

c) ornamentação do espaço com a colocação de 10 vasos; 

d) disponibilização de um quadro eléctrico, incluindo os respectivos consumos; 

e) colocação de 4 contentores do lixo; 

A Autarquia assegurará ainda um apoio financeiro no valor de €1.000,00 (mil 

euros) a atribuir à Freguesia de Leiria, para despesas inerentes ao aluguer de toldos, 

bem como serviço de segurança. 

O apoio financeiro a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano 

para 2008, CAE 10/04050109, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 1998/08 de 26 

de Maio. 

A Câmara analisou o assunto e, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 6 do 

artigo 64.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta em epígrafe. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.8. Protocolos de Vigilância e Segurança Balnear na Praia do Pedrógão 
DLB N.º 0668/08 | Pela Senhora Vereadora, Dra. Neusa Magalhães, foram presentes 

os Protocolos que abaixo se transcrevem: 
«PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE LEIRIA 

Entre o Município de Leiria representada pela sua Presidente, Dra. Isabel Damasceno 

Vieira de Campos Costa, como primeiro outorgante, e a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Leiria, representada pelo Presidente da Direcção, Sr. Jorge 

Baptista, como segundo outorgante, é celebrado o presente Protocolo de Colaboração, 

nos termos seguintes: 

Artigo 1.º 
Objecto do Protocolo 

O presente Protocolo tem por objecto a vigilância e assistência na Praia do Pedrógão, 

incluindo o funcionamento em contínuo do Posto de Socorro Médico, durante a época 

balnear de 2008, entre 15 de Junho e 15 de Setembro, sendo de 1 de Junho a 14 de 

Junho assegurados os fim de semana e feriados. 

Artigo 2.º 
Direitos e obrigações das partes 

1 – Compete ao Município de Leiria: 

a) conceder à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria, uma verba 

no valor de €29.000,00 (vinte e nove mil euros), como contrapartida dos serviços de 

assistência que o segundo outorgante se compromete a prestar na Praia do 
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Pedrógão, durante a época balnear de 2008, o pagamento será feito em duas 

prestações, 50% até 20/06 e restante até 20/08. 

b) disponibilizar, durante a vigência deste protocolo, um espaço no edifício do 

aquartelamento dos bombeiros municipais existente no Pedrógão. 

c) espaço na praia (casa de madeira). 

2 – Compete à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria: 

a) assegurar, 7 dias por semana, a assistência na Praia do Pedrógão, durante a época 

balnear 24 horas por dia; 

b) disponibilizar os 3 elementos (bombeiros) necessários ao cumprimento do disposto 

na alínea anterior, das 0h00m às 24h00m, com especial incidência no período 

diurno das 09h00m às 20h00m junto da praia, assegurando a cobertura do período 

diurno da época balnear; 

c) garantir, no período da época balnear, a assistência na Torre da Praia, durante o dia 

e no edifício do aquartelamento durante a noite, todos os dias da semana, incluindo 

sábados, domingos e feriados, sempre com um enfermeiro ou T.A.S. em 

permanência e contemplará a cedência, por parte dessa Corporação, de todos os 

materiais e equipamentos de socorro necessários, como suporte mínimo de socorro 

e assistência, sendo os Serviços prestados pagos pelos utentes; 

d) garantir, em permanência, na praia do Pedrógão, durante 24 horas/dia e durante o 

mesmo período semanal – todos os dias incluindo sábados, domingos e feriados, 1 

ambulância, 1 pronto socorro ligeiro;  

e) aplicar as verbas recebidas aos fins para os quais foram concedidas; 

f) zelar pela manutenção, conservação e funcionamento do espaço a que se refere a 

alínea b) do número anterior. 

Artigo 3.º 
Funcionamento 

A coordenação dos serviços decorrentes do presente Protocolo é da responsabilidade 

do Comandante dos Bombeiros Voluntários de Leiria em articulação com a Senhora 

Vereadora do Desenvolvimento Económico.  

Artigo 4.º 
Resolução do Protocolo 

No caso de incumprimento pelo segundo outorgante, das obrigações por si assumidas 

no número dois do artigo 2.º, o Município de Leiria reserva-se o direito de resolver o 

presente protocolo sem a atribuição de qualquer indemnização, bem como no segundo 

outorgante reserva-se no direito de suspender a prestação dos serviços por 

incumprimento do primeiro outorgante.  

Artigo 5.º 
Imposto do Selo 
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O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) 

do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 

3.º do Código do Imposto do Selo. 

Artigo 6.º 
Período de vigência do Protocolo 

Este Protocolo vigorará durante a presente época balnear, entre 15 de Junho e 15 de 

Setembro de 2008.» 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, 

rubrica 2008-A-7, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 1963/08, de 21 de Maio. 

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

n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

concordar com o conteúdo do Protocolo acima transcrito e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

*** 

DLB N.º 0669/08 | «PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O CLUBE DE PESCA 

DESPORTIVA DA PRAIA DO PEDRÓGÃO 

Entre o Município de Leiria, representada pela sua Presidente, Dra. Isabel Damasceno 

Vieira de Campos Costa, como primeiro outorgante, e o Clube de Pesca Desportiva da 

Praia do Pedrógão, pessoa colectiva com sede na Praia do Pedrógão, contribuinte n.º 

504294580, representado pelo seu Presidente, João José Pereira Leal, portador do 

Bilhete de Identidade n.º 4193117, emitido em 95-10-31, pelo Arquivo de Identificação 

de Leiria, como segundo outorgante, é celebrado o presente Protocolo de Colaboração, 

nos termos seguintes: 

Artigo 1.º 
Objecto do Protocolo 

O presente protocolo tem por objecto a assistência, coordenação e segurança na Praia 

do Pedrógão, durante a época balnear de 2008, entre 15 de Junho e 15 de Setembro, 

sendo de 1 de Junho a 14 de Junho assegurados os fim de semana e feriados. 

Artigo 2.º 
Direitos e obrigações das partes 

1 – Compete ao Município de Leiria: 

a) ceder, por empréstimo, ao 2.º outorgante, uma Moto 4 e duas bóias torpedo 

servindo os fins a que este protocolo se destina, pelo que, cessando esta utilização 

os mesmos reverterão a favor do município; 

b) atribuir ao Clube de Pesca Desportiva da Praia do Pedrógão, um subsídio no 

montante de €22.000,00 (vinte e dois mil euros), destinado a despesas de 

funcionamento, incluindo a manutenção do equipamento referido na alínea a); 
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c) disponibilizar, durante a vigência deste protocolo, um espaço no edifício do 

aquartelamento dos bombeiros municipais existente no Pedrógão, para guarda do 

material referido na alínea a); 

d) fiscalizar o cumprimento, pelo segundo outorgante, das obrigações assumidas com 

o presente protocolo. 

2 – Compete ao Clube de Pesca Desportiva da Praia do Pedrógão: 

a) assumir a responsabilidade pela assistência, coordenação e segurança balnear da 

Praia do Pedrógão, nas áreas não concessionadas. Esta prestação será realizada 

através de 5 nadadores salvadores, sendo que 3 deles farão rondas constantes na 

orla marítima até à rotunda norte do Pedrógão e um no posto de vigia; 

b) aplicar as verbas recebidas aos fins para os quais foram concedidas; 

c) zelar pela manutenção, conservação e funcionamento do material e do espaço, a 

que se referem as alíneas a) e c) do número anterior; 

d) colocar ao serviço do Município, durante a presente época balnear e seguintes, a 

Moto 4 e o equipamento referido na alínea a) do n.º 1 deste artigo, do presente 

Protocolo, bem como a Mota de Água cuja aquisição foi subsidiada nos termos da 

alínea b) do n.º 1 do protocolo de colaboração realizado no passado ano de 2000. 

Artigo 3.º 
Funcionamento 

A coordenação funcional e operacional é feita com o Comandante da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria, sendo que e fiscalização dos serviços 

decorrentes do presente Protocolo cabe à Câmara Municipal de Leiria. 

Artigo 4.º 
Resolução 

No caso de incumprimento pelo segundo outorgante, Clube de Pesca Desportiva da 

Praia do Pedrógão, das obrigações por si assumidas, no n.º 2 do artigo 2.º, o Município 

de Leiria reserva-se o direito de resolver o presente protocolo sem a atribuição de 

qualquer indemnização. 

Artigo 5.º 
Imposto do Selo 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) 

do artigo 6º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 

3.º do Código do Imposto do Selo. 

Artigo 6.º 
Período de vigência do Protocolo 

Este protocolo vigorará durante a presente época balnear, entre 15 de Junho e 15 de 

Setembro de 2008.» 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, 

rubrica 2008-A-7, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 1964/08, de 21 de Maio. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto da alínea a) do 

n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

concordar com o conteúdo do Protocolo acima transcrito e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.9. Restituição de valor à empresa «Maquifetal - Comércio de Máquinas, 
Unipessoal, Lda.» relativo a arrematação no âmbito da Feira de Maio 
DLB N.º 0670/08 | Presente ofício da empresa «Maquifetal – Comércio de Máquinas, 

Unipessoal, Lda.» (Ent. 2008/9790), de 21 de Maio, relativa a arrematação no âmbito da 

Feira de Maio de 2008. 

Vem esta empresa informar, que por motivos alheios, não lhe foi possível estar 

presente na Feira de Maio - exposição de tractores e alfaias agrícolas - uma vez que 

houve falha na entrega de material por parte de seus fornecedores. 

Deste modo, vêm solicitar a restituição da importância de €580,80 (quinhentos e 

oitenta euros e oitenta cêntimos) relativa à arrematação do espaço naquele certame. 

Atendendo que este Município já procedeu à liquidação do referido valor, através 

da guia de recebimento n.º 10274, de 2008/04/16, solicita-se autorização para se 

proceder à restituição da importância de €580,80 (quinhentos e oitenta euros e oitenta 

cêntimos) à empresa «Maquifetal – Comércio de Máquinas, Unipessoal, Lda.». 

A respectiva restituição foi objecto da proposta de cabimento n.º 1960/08, de 21 

de Maio de 2008. 

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

a restituição da importância de €580,80 (quinhentos e oitenta euros e oitenta cêntimos) 

à empresa «Maquifetal – Comércio de Máquinas, Unipessoal, Lda.» relativa a 

arrematação na Feira de Maio de 2008. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.10. XI Festival da Sardinha da Praia do Pedrógão 
DLB N.º 0671/08 | Presente uma informação pela Senhora Vereadora, Dra. Neusa 

Magalhães, que é do seguinte teor: 

«A Câmara de Leiria organizará conjuntamente com a Junta de Freguesia do 

Coimbrão e Região de Turismo Leiria-Fátima o XI Festival da Sardinha, iniciativa que 

terá lugar de 26 a 29 de Junho de 2008, na Praia do Pedrógão.  

Este evento, integrado nas festividades daquela localidade, onde a sardinha 

assada será a ementa apresentada pelos restaurantes aderentes a este evento. 

No recinto do Festival, para além das tasquinhas, o público terá acesso às 

tendinhas de artesanato, onde os artesãos da região de Leiria, expõem os seus 

produtos. Estando igualmente prevista também a presença de uma Feira de Mel. 
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A animação será garantida por grupos de música tradicional, que actuarão ao 

longo dos diversos dias do evento. 

Dia 26, dia da Inauguração do XI Festival da Sardinha, pelas 18h00, irá decorrer 

a cerimónia do Hastear da Bandeira “Praia Acessível” e a assinatura de Protocolos de 

Vigilância e Segurança Balnear da Praia, seguindo-se às 19h00 a Inauguração do XI 

Festival da Sardinha. 

O horário da iniciativa será durante a semana das 19h00m às 00h00m e ao fim-

de-semana das 12h00m às 00h00m. 

O Município de Leiria assegurará apoio logístico necessário à realização do 

Festival, designadamente: 

f) fornecimento, montagem e desmontagem de barracas de gastronomia com estrado; 

g) fornecimento, montagem e desmontagem de palco electrificado; 

h) disponibilização de um quadro eléctrico, incluindo os respectivos consumos; 

ornamentação do recinto com vasos; 

i) limpeza diária do recinto, colocação de papeleiras e baldes do lixo, reforço de 

contentores; 

j) divulgação e promoção do Festival; 

k) procedimentos internos tendo em vista a abertura de concursos de consulta para 

aluguer de toldos e tendas, serviços de som, serviço de segurança e aquisição de 

aventais; 

l) contratação de grupos de animação, assegurando o pagamento das despesas 

inerentes à contratação; 

O Município de Leiria, com a Comissão de Vistoria de Recintos e em conjunto 

com a Autoridade da Saúde, procederá à respectiva vistoria ao local.» 

A iniciativa XI Festival da Sardinha está prevista nas Grandes Opções do Plano 

para 2008, rubrica 2008-A-153. Os respectivos processos de despesas transitarão, em 

cumprimento da Norma de Controlo Interno, pela Secção de Apoio Administrativo à 

Aquisição de Bens e Serviços.  

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

iniciativa em epígrafe.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2 Análise do assunto relacionado com a Divisão de Ambiente e Serviços 
Urbanos 
5.2.1. Instalação de uma exploração de massas minerais e unidade industrial de 
lavagem de areia, em Espaço Florestal, no lugar de Fonte Cova, freguesia de 
Monte Redondo 
DLB N.º 0672/08 | Presente o pedido da empresa Sulareias, Lda., com sede em Rua 

Principal, n.º 695, 2416-012 Bidoeira de Cima (ENT 22417/07), no qual refere o 
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indiscutível interesse municipal da exploração e unidade industrial de lavagem de areia, 

em Espaço Florestal, no lugar de Fonte Cova, freguesia de Monte Redondo. 

Foram efectuadas deslocações ao local e consultados o Gabinete do PDM, o 

Departamento de Operações Urbanísticas e a Freguesia de Monte Redondo. A 

Freguesia emitiu parecer desfavorável (ENT 29116/07), e posteriormente informou que 

a respectiva Assembleia emitiu voto contra à instalação da pedreira e unidade de 

lavagem de areias, por unanimidade (ENT 9847/08). De igual modo, em anexo à ENT 

9847/08, foi entregue nesta Autarquia um abaixo-assinado com cerca de 755 

assinaturas da população local, contra a instalação da exploração e unidade industrial 

no local em apreço. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo da alínea c) do n.º 2 do artigo 

62.º do Regulamento do PDM (Espaço Florestal), e tendo em conta o parecer da Junta 

de Freguesia e o abaixo-assinado da população, deliberou por unanimidade indeferir 

o pedido apresentado pela empresa Sulareias,Lda. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
 Divisão de Acção Educat iva Municipal  

 

6.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão da Acção 
Educativa Municipal 
6.1.1. Ludoteca Afonso Lopes Vieira. Atribuição de apoio à Associação Obras 
Sociais da Câmara Municipal de Leiria 
DLB N.º 0673/08 | Presente uma proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura, 

Dr. Vítor Lourenço, que a seguir se transcreve:  

«Considerando o Acordo de Colaboração celebrado em Março de 2008 com a 

Associação Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria, com vista à 

gestão da Ludoteca Afonso Lopes Vieira, situada no Parque Coronel Jaime Filipe da 

Fonseca; 

Considerando que a referida infra-estrutura entrará em funcionamento a partir de 

Maio de 2008, de acordo com plano de actividades e modos de funcionamento 

acordados;  

Propõe-se, de acordo com alínea c), da Cláusula 2.ª do Acordo de Colaboração, 

a atribuição de um apoio mensal, com efeitos a partir de Maio de 2008, inclusivé, para a 

Associação Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria, no valor de 

€2.866,00.  

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

1946/08, 20 de Maio. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

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

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade concordar com a proposta apresentada e autorizar a atribuição do apoio 

mensal à Associação Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria, no valor 

de €2.866,00 (dois mil oitocentos e sessenta e seis euros), para fazer face às despesas 

inerentes ao funcionamento da Ludoteca Afonso Lopes Vieira.  

Mais deliberou que a transferência deverá ter lugar até ao dia 8 de cada mês.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.2. Doação de mobiliário ao Hospital de Santo André. Sala de apoio à Pediatria  
DLB N.º 0674/08 | Foi cedido ao Hospital de Santo André, para a Sala de Apoio à 

Pediatria, mobiliário, como consta na Requisição n.º 274/05, com o Registo Interno n.º 

13451/2005. 

A Câmara, de acordo com a competência que lhe é conferida pelo estipulado na 

alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade doar ao Hospital de Santo André o mobiliário referido na Requisição n.º 

274/05. 

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

equipamento no inventário municipal.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.3. Freguesia de Ortigosa. Transferência de verba 
DLB N.º 0675/08 | Presente uma proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura, 

Dr. Vitor Lourenço, que é do seguinte teor: 

«Considerando a avaliação do serviço de refeição das Escolas do 1.º CEB de 

Ortigosa e Lameira e dos Jardins-de-Infância de Ruivaqueira e Riba d’Aves que 

decorreu no ano 2006/2007, pela Freguesia de Ortigosa, a que evidenciou problemas 

ao nível da segurança, da gestão de recursos humanos e do tempo reduzido para as 

crianças almoçarem; 

Considerando que a Freguesia de Ortigosa para evitar a ruptura no fornecimento 

de refeições procurou resolver a situação; 

Considerando os requisitos de funcionamento dos refeitórios escolares 

preconizados pela Lei n.º 67/98, de 18 de Março e as competências dos Municípios, no 

que se refere à gestão dos refeitórios escolares – Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de 

Dezembro. 

Propõe-se o apoio à Freguesia de Ortigosa, no valor de €6.543,69 (seis mil, 

quinhentos e quarenta e três euros e sessenta e nove cêntimos), para fazer face às 

despesas decorrentes do reforço de recursos.» 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 
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1944/08, 20 de Maio. 

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

da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º, das alíneas b) do n.º 1 e b) do n.º 3 do artigo 19.º 

ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade proceder à transferência 

da verba de €6.543,69 (seis mil, quinhentos e quarenta e três euros e sessenta e nove 

cêntimos), para a Freguesia de Ortigosa, para fazer face às despesas havidas com a 

aquisição do equipamento para o refeitório das Escolas do 1.º CEB de Ortigosa e 

Lameira e dos Jardins-de-Infância de Ruivaqueira e Riba d’Aves, dando cumprimento 

aos requisitos higio-sanitários do Decreto-Lei n.º 67/98, de 18 de Março. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.1.4. Freguesia de Santa Eufémia. Transferência de verba 
DLB N.º 0676/08 | Presente o ofício da Freguesia de Santa Eufémia, com a ENT n.º 

10874/08, solicitando apoio para o pagamento do trabalho de vigilância prestado na 

Escola do 1.º CEB de Quintas do Sirol, dando continuidade ao programa dos anos 

lectivos anteriores (atendendo aos problemas existentes naquela comunidade). 

Considerando que: 

⎯ a Escola do 1.º CEB de Quintas do Sirol possui uma grande diversidade cultural, 

com alunos que apresentam alguns comportamentos de risco; 

⎯ face ao aumento do número de alunos e numa perspectiva de facilitar a 

integração dos mesmos, houve necessidade de afectar mais recursos humanos; 

⎯ a Freguesia de Santa Eufémia, enquanto entidade parceira nas causas da 

Educação, tem colaborado na resolução de problemas daquela comunidade 

educativa; 

⎯ tem sido prática do Município de Leiria apoiar nas despesas com recursos 

humanos relativamente à recepção dos alunos e vigilância. 

Propõe-se a transferência de verba para a Freguesia de Santa Eufémia, no 

montante de €1.134,00 (mil cento e trinta e quatro euros), referente ao trabalho de 

vigilância prestado nos meses de Dezembro de 2007 e Janeiro, Fevereiro e Março de 

2008. 

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

1943/08, de 20 de Maio. 

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

da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º, da alínea g) do n.º 3 do artigo 19.º ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, deliberou por unanimidade concordar com a proposta apresentada e 

transferir a verba de €1.134,00 (mil cento e trinta e quatro euros) para a Freguesia de 
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Santa Eufémia, para fazer face aos encargos com o serviço de vigilância na Escola EB1 

de Quintas do Sirol.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.5.Regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos 
públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. 
Representantes do Município no «Conselho Geral Transitório» 
DLB N.º 0677/08 | Retirado 

 

6.1.6. Dia Mundial da Criança. Projecto «Trocar por Miúdos». Patrocínios 
DLB N.º 0678/08 | Retirado 

 

6.2. Análise do assunto relacionado com a Divisão da Acção Social e Família 
6.2.1. Atribuição de apoios financeiros no âmbito da Acção Social e Família 
DLB N.º 0679/08 | Presente a seguinte tabela para atribuição de apoio financeiro a 

entidades legalmente existentes no concelho: 

Entidade Objecto Atribuição Rubrica Proposta n.º 

APPC – Associação 
portuguesa de Paralisia 
Cerebral - Leiria  
(Entrada 3834/2008) 

Apoio para aquisição do 
Centro de Reabilitação – 
Sede, cessando deste 
modo o apoio mensal 
atribuído, para pagamento 
de renda, em 2008/02/07. 

€30.000,00 
(4 tranches: 

Junho e 
Novembro de 

2008 e Março e 
Junho de 2009). 

2008-I-58 1920/08, de 
19 de Maio 

 ABEP – Associação de 
Bem Estar dos 
Parceiros 
(Ent. 2007/15720) 

Apoio para conclusão de 
obras de construção do 
Centro Comunitário dos 
Parceiros. 

€85.200,00 
(6 tranches: 

Julho e Outubro 
de 2008 e 

Fevereiro, Maio, 
Julho e 

Setembro de 
2009).  

Em 2008 o apoio 
atribuído é de 
€28.400,00. 

2008-I-55 1991/08, de 
23 de Maio 

A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pelas alíneas a) e b) do n.º 

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

atribuir o apoios financeiro supra referido às entidades constantes no respectivo mapa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
 Departamento de Cultura,  Desporto e Juventude 

 
7.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Área da Cultura 
7.1.1. Documento Fundador do Agromuseu Municipal Dona Julinha / Ortigosa – 
Leiria 
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DLB N.º 0680/08 | Retirado 

 

7.1.2. X Feira do Livro 
DLB N.º 0681/08 | A X Feira do Livro de Leiria inaugurar-se-á no próximo dia 30 de 

Maio, na Praça Rodrigues Lobo, prolongando-se até ao dia 8 de Junho do corrente ano. 

O evento é uma organização conjunta da ACILIS e o Município de Leiria e 

encontra-se inscrito no Plano de Actividades, rubrica 12/0602039902- 0301-A-294, com 

uma dotação inicial de €25.000,00 sendo o saldo do cabimento de cerca €14.000,00. 

Na edição deste ano apostou-se numa animação diferente da habitual, tendo 

sido solicitado a duas Associações locais o apoio técnico e artístico para a concepção 

da mesma. Assim, a Eco-Associação Cultural de Leiria terá a seu cargo as animações 

destinadas ao público infantil/juvenil e o Te-Ato (Grupo-Teatro de Leiria) orientará as 

acções destinadas ao público adulto. 

Como vem sendo habitual o programa de animação conta com diversos apoios 

de entidades que se associaram ao certame, a saber: IPL, Junta de Freguesia de Leiria, 

Região de Turismo Leiria/Fátima e Inatel. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade autorizar as 

actividades referentes à iniciativa em causa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.3. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco. Março de 2008 
DLB N.º 0682/08 | Pelo Senhor Vereador, Dr. Vítor Lourenço, foi presente a nota de 

despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no 

Teatro Miguel Franco, durante o mês de Março de 2008, que totalizam o valor de 

€2.186,00. 

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

1784/08, de 7 de Maio. 

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

para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €2.186,00, referente às despesas 

efectuadas no Teatro Miguel Franco, suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, 

durante o mês de Março de 2008, que totalizam o valor de €2.186,00. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.4. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco. Abril de 2008 
DLB N.º 0683/08 | Pelo Senhor Vereador, Dr. Vítor Lourenço, foi presente a nota de 

despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no 

Teatro Miguel Franco, durante o mês de Abril de 2008, que totalizam o valor de 

€2.402,80. 

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

1784/08, de 7 de Maio. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade transferir 

para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €2.402,80, referente às despesas 

efectuadas no Teatro Miguel Franco, suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, 

durante o mês de Abril de 2008, que totalizam o valor de €2.402,80. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.5. Lista de despesas do Cine-Teatro de Monte Real. Abril de 2008 
DLB N.º 0684/08 | Pelo Senhor Vereador, Dr. Vítor Lourenço, foi presente a nota de 

despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Cine-

Teatro de Monte Real, durante o mês de Abril de 2008, que totalizam o valor de 

€1.175,13. 

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

1810/08, de 8 de Maio. 

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

para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €1.175,13, referentes às despesas 

efectuadas no Cine-Teatro de Monte Real e suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, 

durante o mês de Abril de 2008, que totalizam o valor de €1.175,13. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude  
7.2.1. WMOC`08 – Campeonato do Mundo de Orientação para Veteranos. Apoio à 
Federação Portuguesa de Orientação 
DLB N.º 0685/08 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, foi 

presente um conjunto de solicitações da Federação Portuguesa de Orientação – FPO, a 

propor o estabelecimento de uma parceria quadripartida entre os Municípios de Leiria, 

Marinha Grande, Alcobaça e a FPO, para a concretização do WMOC` 08 – Campeonato 

do Mundo de Orientação para Veteranos que se realiza nestes 3 Concelhos, de 28 de 

Junho a 5 de Julho de 2008. 

Considerando que: 

⎯ A Orientação é um Desporto recente em Portugal, mas tem já 100 anos de 

existência enquanto desporto organizado; 

⎯ A Orientação é uma das modalidades desportivas que mais tem crescido nos 

últimos anos em Portugal, conciliando o lazer, num espaço que proporciona um 

permanente contacto com a Natureza. Cada participante escolhe o seu ritmo em 

função dos desafios que determinou, encontrando-se consigo mesmo e, 

simultaneamente, permitindo conhecer novas pessoas, fazer novos amigos; 

⎯ As provas do calendário da Federação Portuguesa de Orientação são abertas a 

todas as pessoas de qualquer idade, havendo sempre percursos para principiantes, 
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ou seja a distância e a dificuldade dos percursos de Orientação variam em função 

da idade e do nível técnico dos praticantes, possibilitando a participação dos sete 

aos noventa e sete anos; 

⎯ A Orientação é praticada, em Portugal, em diferentes disciplinas: Orientação 

Pedestre, Orientação em BTT, Corridas de Aventura e Trail Orienteering, 

prioritariamente para deficientes motores. Estas disciplinas possuem quadros 

competitivos nacionais e internacionais; 

⎯ O evento em epígrafe, pertence ao quadro competitivo internacional da orientação 

pedestre e os atletas podem participar em dois campeonatos: Campeonato de Sprint 

e Campeonato de Distância Longa, divididos por 12 categorias no escalão de 

Veteranos, que vão dos Homens/ Damas 35 até Homens /Damas 90 anos; 

⎯ O WMOC é o maior evento competitivo de Orientação a nível mundial e terá na 

totalidade 13 provas desde treinos, provas abertas e competição, havendo a 

possibilidade de participação de qualquer pessoa nem que seja para aprender. A 

organização vai contar com cerca de 300 voluntários da maioria dos clubes 

nacionais, que serão distribuídos pelas diversas tarefas de modo a que tudo esteja 

precavido e o evento seja um sucesso. 

Um dos grandes valores para as regiões onde se realizam as diversas provas, é 

a cartografia. A cartografia que será utilizada e aprovada pela IOF é a mais 

desenvolvida que existe e foram já cartografados cerca de 40 km² de mapas (urbanos 

em Leiria e Praia da Vieira e mapas de floresta em Pedreanes, Marinha Grande, São 

Pedro de Moel, Pataias e Pedrógão); 

Leiria irá novamente acolher um evento internacional de excelente qualidade 

desportiva, onde se encontram inscritos cerca de 4000 Orientistas, oriundos de mais de 

40 países, constituindo uma oportunidade ímpar na promoção do concelho e região, da 

sua cultura e património, junto dos milhares de pessoas com interesse neste 

campeonato, designadamente os atletas, comitivas, familiares, adeptos da modalidade, 

comunicação social e todos os visitantes que escolherem Leiria neste período;   

A organização tem ainda planeado e ao dispor dos participantes e 

acompanhantes, para além de todas as actividades desportivas, um conjunto de 

programas complementares: roteiros turísticos, animação social e cultural, onde se 

destacam alguns espectáculos musicais e as cerimónias de abertura e encerramento; 

Como contrapartida para o Município de Leiria, considera-se ainda a relevância 

que o evento terá nos meios de comunicação social, designadamente na televisão 

pública com a transmissão de vários programas, contribuindo desta forma para a 

promoção e divulgação da Modalidade, da Cidade e de toda a Região; 

O Programa do WMOC`08 – Campeonato do Mundo de Orientação para 

Veteranos é o seguinte: 

26.06 14.00  Abertura do Secretariado  
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5ª Feira  

27.06 
6ª Feira  14.00 Warm Up 

28.06 
Sábado  

10.00 
16.00  

Model Event (2 em simultâneo) 
Cerimónia de Abertura  

29.06 
Domingo  09.00 Qualificatória de Sprit em Leiria 

Provas para Jovens e Acompanhantes  

30.06 
2ª Feira  

09.00 
12.30 
13.30  

Final de Sprint na Praia da Vieira. 
Cerimónia de Entrega de Prémios 
Sardinhada  

01.07 
3ª Feira  09.00 Prova Aberta 1 

Programa Turístico  

02.07 
4ª Feira  09.00 1ª Qualificatória de Distância Longa em Pataias 

Provas para Jovens e Acompanhantes  

03.07 
5ª Feira  

09.00 
19.30  

2ª Qualificatória de Distância Longa em Pataias 
Provas para Jovens e Acompanhantes 
Banquete  

04.07 
6ª Feira  09.00 Prova Aberta 2 

05.07 
Sábado  

09.00 
14.00  

Final de Distância Longa no Pedrógão 
Cerimónia de Entrega de Prémios e Encerramento do WMOC'08  

Face ao exposto e para garantir o sucesso nacional e internacional do 

WMOC`08, é fundamental que se estabeleça uma forte parceria entre as entidades 

envolvidas nesta organização, para que em conjunto possam cooperar e coordenar as 

suas competências, com vista ao bom desenvolvimento das diversas competições, 

nomeadamente as que se realizam na Cidade de Leiria e Pedrógão, nos dias 29 de 

Junho e 5 de Julho de 2008, respectivamente. 

Assim, foram desencadeados a vários níveis os procedimentos necessários à 

boa concretização desta iniciativa. 

No que diz respeito à autorização para a realização das provas desportivas e 

emissão das licenças especiais de ruído, foi proferido despacho pela Senhora 

Vereadora Neusa Magalhães, no dia 24 de Março de 2008, de acordo com a 

subdelegação de competências lhe conferidas pela Senhora Presidente em despacho 

de 4 de Novembro de 2005, prevista no n.º 1 do artigo 29.º, do Decreto-Lei n.º 310/02, 

de 18 de Dezembro, e de acordo com as deliberações n.º 1520/05, e n.º 1523/03 do 

despacho de delegação de competências da Senhora Presidente da Câmara, de 3 de 

Novembro de 2005, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 65.º e do n.º 2 do artigo 69.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

De forma a possibilitar a realização da Qualificatória de Sprint, em Leiria, no dia 

29 de Junho, será necessário proceder ás seguintes alterações ao trânsito: 

1) A partir das 15h00m do dia 28 de Junho: 

a) Encerramento do parque de estacionamento onde é realizado o Mercado de 

Levante; 

2) A partir das 0h00m do dia 29 de Junho: 

a) Encerramento ao trânsito dos parques de estacionamento da zona desportiva; 

3) Alterações ao trânsito: 
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a) Encerramento da Avenida Bernardo Pimenta a partir das 07h00m; 

b) Encerramento de Ponte EURO 2004 entre as 07h00m e as 08h30m; 

c) Encerramento da Av. 25 de Abril a partir das 08h30m, sendo o trânsito 

assegurado pela Rua do Estádio e Ponte EURO 2004; 

d) Encerramento ao trânsito da Rua Cristiano Cruz entre as 08h30m e as 14h00m; 

e) Encerramento ao trânsito da Rua João de Deus entre as 08h30m e as 14h00m; 

f) Encerramento ao trânsito da Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque entre as 

08h30m e as 14h00m; 

g) Arruamentos do Centro Histórico entre as 08h00m e as 14h00m. 

Também no âmbito da Qualificatória de Sprint, será utilizado o Castelo de Leiria, 

prevendo-se que circulem em passo de corrida no interior deste monumento, um 

máximo de 100 atletas em simultâneo, dos 4000 participantes, que efectuarão as suas 

partidas em grupos de 30 de cada vez, de 2 em 2 minutos. 

Para o efeito, foi pronunciado pelo Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço, em 14 

de Setembro de 2007, despacho favorável, quanto à viabilidade de utilização do 

Castelo, de acordo com o seguinte: 

⎯ Montagem da estrutura das partidas, no dia 28 de Junho, das 18h00m às 22h00m; 

⎯ Realização da prova, no dia 29 de Junho, das 06h00m às 14h00m, sendo 

necessário encerrar o Castelo ao público neste período horário; 

⎯ Para a concretização da prova é essencial identificar algumas formas de prever 

eventuais impactos, já que as balizas (pontos de controle) irão estar localizadas de 

forma a contornar uma grande parte do Castelo, passando pelo último reduto, por 

conseguinte, é imprescindível que a área ajardinada entre a entrada e os celeiros 

seja vedada com grades plásticas, bem como solicitar, após o evento, a intervenção 

da Divisão de Parques e Espaços Verdes no coberto vegetal que possa ficar 

danificado. 

Foi ainda proposto pelo Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço, no seu despacho 

de 29 de Novembro de 2007, que todos os participantes no WMOC`08 possam ter 

permissão para efectuarem visita gratuita ao Castelo de Leiria, mediante a 

apresentação do dorsal da prova. 

Relativamente ao apoio logístico para a realização do WMOC`08, propõe-se a 

atribuição do seguinte: 

1. Empréstimo e transporte de um conjunto de material necessário para a 

concretização das várias provas, a armazenar no Pavilhão Municipal de Exposições 

da Marinha Grande, com entrega entre os dias 23 a 25 de Junho e devolução do 

mesmo após o evento, no dia 7 de Julho: 

⎯ 1 bandeira do Município; 

⎯ 95 cadeiras de plástico; 

⎯ 80 grades metálicas; 
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⎯ 50 grades de plástico; 

⎯ 9 mesas de banquete; 

⎯ 1 fotocopiadora; 

⎯ 60 metros de rede de beckeart  cedidas pela Leirisport, EM; 

2. Cedência de um conjunto de viaturas de apoio à logística do Evento, bem como a 

disponibilidade dos respectivos motoristas: 

⎯ Autocarro de 37 lugares, entre os dias 27 de Junho e 6 de Julho das 6 horas às 

17 horas, com a excepção dos dias 3 de Julho, em que os horários serão das 6 

horas às 24 horas e dia 6 de Julho das 9 horas às 18 horas, sendo inviável a sua 

cedência no dia 4 de Julho;  

⎯ 2 carrinhas de 9 lugares, nos dias 29 e 30 de Junho, 2, 3 e 5 de Julho, das 6 

horas às 17 horas 30 minutos e nos dias 27 e 28 de Junho, 1, 4 e 6 de Julho das 

8 horas às 17 horas 30 minutos, com a excepção de dia 3 de Julho que será 

disponibilizada apenas 1 carrinha; 

3. Qualificatória de Sprint – Leiria (29 de Junho)   

⎯ Cedência de corrente eléctrica na Praça Rodrigues Lobo – Arena da Prova, para 

ligação dos equipamentos e infra-estruturas necessários à realização da 

actividade; 

⎯ Assistência técnica (electricista) para as estruturas eléctricas instaladas no 

recinto, cuja montagem seja da responsabilidade do Município de Leiria, durante 

a prova no dia 29 de Junho, das 7 horas às 15 horas, bem como a 

disponibilidade de assistência no dia 28 de Junho, entre as 18 horas e as 24 

horas; 

⎯ Transporte e montagem dos módulos do estrado/palco de 0,50 m (4 módulos, 

para o speaker e os restantes módulos com escada, para a animação), na Praça 

Rodrigues Lobo – Arena da Prova, no dia 27 de Junho e desmontagem a 30 de 

Junho; 

⎯ Transporte e distribuição das grades metálicas, no dia 27 de Junho, pelo 

percurso da prova e regresso no dia 30 de Junho; 

⎯ Transporte e colocação de 20 grades de plástico, no dia 27 de Junho, no 

Castelo e regresso no dia 30 de Junho; 

⎯ Solicitação dos Bombeiros Municipais de Leiria, nomeadamente de 2 

ambulâncias equipadas com suporte básico de vida e 2 socorristas, no dia 29 de 

Junho, das 8 horas 15 minutos às 13 horas 30 minutos, com as viaturas 

estacionadas na Praça Rodrigues Lobo – Arena da Prova e na Zona das 

Partidas junto ao Estádio Municipal de Leiria; 

⎯ Solicitação de reforço policial durante a realização da prova (entre as 07H00 e 

as 15H00) e durante a permanência dos equipamentos na Praça Rodrigues 

Lobo; 
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⎯ Solicitação da limpeza dos arruamentos do centro histórico entre o fecho dos 

bares e o início da prova; 

⎯ Solicitação de reforço da limpeza na Praça Rodrigues Lobo, Castelo e Parque 

de Estacionamento do Estádio Municipal de Leiria, após a conclusão da prova 

(após as 15 horas); 

4. Final de Distância Longa – Pedrógão (5 de Julho) 

⎯ Limpeza dos terrenos da área a ocupar pela Arena da Prova e vegetação 

rasteira em alguns dos talhões da Mata Nacional, correspondentes à área de 

competição, de acordo com o despacho da Senhora Vereadora Neusa 

Magalhães em 4 de Fevereiro de 2008; 

⎯ Transporte e montagem do palco (7,60m x 6,00m), junto ao mercado semanal 

do Pedrógão – Arena da Prova, no dia 4 de Julho e desmontagem no dia 7 de 

Julho, às 9 horas. 

Para além dos apoios logísticos anteriormente listados, propõe-se a atribuição 

de apoio financeiro de €11.685,79 (onze mil seiscentos e oitenta e cinco euros e setenta 

e nove cêntimos), à Federação Portuguesa de Orientação, para fazer face às despesas 

de aquisição dos prémios de presença e dos restantes custos logísticos não 

assegurados pelas 3 Câmaras Municipais. Propõe-se também, a autorização de 

realização de horas extraordinárias inerentes à concretização dos diversos serviços, a 

executar pelos funcionários afectos à Divisão de Conservação de Edifícios, Vias e 

Obras de Arte e indicados pelo respectivo Chefe de Divisão Eng.º Francisco Morais. 

Propõe-se ainda, a colaboração na promoção do Evento através dos meios de 

divulgação municipais (muppies, site, LeiriAgenda, etc.), bem como a utilização do 

Castelo de acordo com o proposto pelo Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço e a 

autorização de realização de horas extraordinárias inerentes à abertura do Castelo fora 

do horário normal de funcionamento, a executar pelos funcionários afectos à Divisão de 

Museus e Património e indicados pela respectiva Chefe de Divisão Dr.ª Fátima Bentes. 

O apoio financeiro no valor de €11.685,79 (onze mil seiscentos e oitenta e cinco 

euros e setenta e nove cêntimos), está em conformidade com as Opções do Plano para 

2008, CAE 12/040701 (2007-A-198 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi 

objecto da proposta de cabimento n.º 1935/08, de 20 de Maio. 

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

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade apoiar a Federação Portuguesa de 

Orientação, nos seguintes moldes: 

a) Prestar apoio logístico e financeiro à organização, nos termos da proposta 

apresentada pela Senhora Vereadora do Desporto, bem como autorizar a realização 

das horas extraordinárias inerentes à concretização dos diversos serviços, a 
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executar pelos funcionários afectos à Divisão de Conservação de Edifícios, Vias e 

Obras de Arte e indicados pelo respectivo chefe de Divisão Eng. Francisco Morais. 

b) Colaborar na promoção do Evento através dos meios de divulgação municipais 

(muppies, site, LeiriAgenda, etc.), e autorizar a entrada gratuita no Castelo de Leiria 

a todos os participantes no WMOC`08, mediante a apresentação do dorsal da prova, 

bem como encerrar o monumento ao público durante o decorrer da prova e autorizar 

a realização de horas extraordinárias inerentes à abertura do Castelo fora do horário 

normal de funcionamento, a executar pelos funcionários afectos à Divisão de 

Museus e Património e indicados pela respectiva Chefe de Divisão Dr.ª Fátima 

Bentes. 

c) Autorizar as alterações ao trânsito necessárias para a realização das provas 

desportivas no concelho de Leiria e que pertencem ao WMOC`08 – Campeonato do 

Mundo de Orientação para Veteranos. 

Mais deliberou que seja dado conhecimento da deliberação à PSP, assim como 

às diversas entidades, serviços públicos ou concessionárias que possam ser afectadas 

pelas alterações ao trânsito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2.2. LeiriAthletics. Apoio à Associação Desportiva Cultural e Recreativa do 
Bairro dos Anjos 
DLB N.º 0686/08 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, é 

presente ENT. n.º 10668/08, de 7 de Maio, da Associação Desportiva Cultural e 

Recreativa do Bairro dos Anjos a propor o estabelecimento de uma parceria para o 

desenvolvimento de acções cujo o papel fundamental é contribuir para a implementação 

de uma cultura de prática desportiva e/ou actividade física junto das populações dos 

vários escalões etários, orientada para os seus múltiplos benefícios, tais como o bem-

estar físico e psicológico. Para o efeito, solicita apoio para a realização dos eventos que 

constituem a iniciativa «LeiriAthletics», designadamente: 

⎯ 1.º Festival de Natação Sincronizada: Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, 

no dia 24 de Maio de 2008; 

⎯ Pentatlo Moderno - Open LeiriAthletics e Campeonato Nacional de Juniores: 

Largo 5 Outubro de 1910 (Prova de Esgrima), Pavilhão da EB 2, 3 José Saraiva 

(Prova de Tiro), Complexo Municipal de Piscinas de Leiria (Prova de Natação) e 

ruas da cidade (Prova de Corrida), nos dias 06 e 07 de Junho de 2008; 

⎯  “Salto com Vara” e “Lançamento do Peso”: Praça Rodrigues Lobo, no dia 14 de 

Junho de 2008; 

⎯ 4.ª Caminhada LeiriAthletics: Ruas da cidade, com inicio e fim junto ao Largo do 

Papa Paulo VI, no dia 15 de Junho de 2008. 

Considerando que: 
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O Leiriathletics pretende dar continuidade ao projecto iniciado em 2005, na 

expectativa de melhorar o trabalho anterior, reformulando em termos gerais todo o 

projecto e as suas componentes, de modo a obter um resultado mais alargado e a 

concretização de objectivos mais profícuos; 

Este evento é uma oportunidade única para promover o papel social do 

desporto, em particular do Atletismo, nomeadamente numa cidade e região onde cresce 

a aposta em infra-estruturas e no fomento da motivação dos cidadãos para uma prática 

desportiva regular; 

Com o objectivo de diversificar o público-alvo e motivar a população em geral a 

participar neste evento, será incluída como é habitual, a Caminhada, actividade 

promotora de hábitos de vida saudável; 

É também, uma iniciativa que irá reunir um conjunto de atletas credenciados nas 

várias disciplinas supracitadas, e que proporcionarão aos leirienses um espectáculo 

desportivo único, onde assistirão a excelentes performances dos atletas pertencentes à 

elite portuguesa, dos quais atletas olímpicos e representantes dos mais prestigiados 

clubes nacionais. 

Considerando ainda, a data tardia de entrega da versão final da proposta da 

edição deste ano do LeiriaAthletics e cumprindo a legislação em vigor, foi necessário 

dividir o processo de decisão sobre os apoios a conceder à organização, 

particularmente no que diz respeito ao “1.º Festival de Natação Sincronizada” e a 

respectiva cedência gratuita do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria. Para o efeito, 

o assunto foi analisado pela Senhora Presidente da Câmara, tendo sido concedido 

despacho em 20 de Maio de 2008, assegurando a utilização de 8 pistas e os custos 

operacionais inerentes à realização da prova, das 13H30 às 19H00, a pagar à 

Leirisport, EM, no valor de €1.039, 44 (mil e trinta e nove euros e quarenta e quatro 

cêntimos) com IVA à taxa legal em vigor, a ser ratificado em Reunião de Câmara, nos 

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

5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

De forma a possibilitar a concretização das diversas iniciativas, será necessário 

proceder às seguintes alterações ao trânsito: 

⎯ Prova de Corrida do Pentatlo Moderno - Open LeiriAthletics e Campeonato 

Nacional de Juniores: entre as 14h30m e as 16h00m do dia 7 de Junho: 

encerramento ao trânsito do Largo 5 de Outubro de 1910, Rua da Vitória, Rua 

Miguel Bombarda, Rua D. Afonso de Albuquerque, Largo Paio Guterres, Rua D. 

Sancho I e Rua Cónego Sebastião Costa Brites; 

⎯ Relativamente à 4.ª Caminhada LeiriAthletics: entre as 10h00m e as 12h00m do 

dia 15 de Junho, será feito o acompanhamento do percurso, sem alterações 

significativas, nomeadamente ao nível do encerramento ao trânsito. 
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Relativamente ao apoio logístico para a realização do LeiriAthletics, propõe-se a 

atribuição do seguinte: 

1. Pentatlo Moderno - Open LeiriAthletics e Campeonato Nacional de 

Juniores (06 e 07 de Junho):   

• Prova de Esgrima (06 de Junho às 21H30) 

⎯ Transporte e colocação de 60 grades metálicas/plástico, no dia 06 de Junho, no 

Largo 5 Outubro de 1910 e regresso no dia 09 de Junho; 

⎯ Cedência de corrente eléctrica no Largo 5 Outubro de 1910, para ligação dos 

equipamentos necessários à realização da actividade; 

⎯ Reforço da iluminação do espaço de realização da actividade; 

⎯ Solicitação de reforço policial durante a realização da actividade (entre as 20H00 

e as 24H00); 

⎯ Solicitação de reforço da limpeza no Largo 5 Outubro de 1910, após a conclusão 

da actividade (após as 24H00). 

• Prova de Tiro (07 de Junho às 10H00): 

⎯ Transporte e colocação de 16 “linhas de tiro”, no dia 06 de Junho, da Covilhã 

para a EB 2, 3 José Saraiva. 

• Prova de Corrida (07 de Junho às 15H00): 

⎯ Solicitação de reforço policial durante a realização da actividade (entre as 

14h30m e as 16h00m). 

2.  “Salto com Vara” e “Lançamento do Peso” (14 de Junho às 21H30):   

⎯ Transporte e colocação de 60 grades metálicas/plástico na Praça Rodrigues 

Lobo, no dia 13 de Junho e o regresso após a conclusão das provas (após as 

24h00m); 

⎯ Montagem do material necessário nos dias 13 e 14 de Junho, na Praça 

Rodrigues Lobo, com a respectiva desmontagem após a conclusão das provas 

(após as 24h00m); 

⎯ Transporte e colocação de bancadas para 200 pessoas, no dia 14 de Junho e 

desmontagem após a conclusão da prova (após as 24h00m); 

⎯ Disponibilização de 1 quiosque de madeira, com iluminação, colocado na Praça 

Rodrigues Lobo e respectiva desmontagem a partir do dia 16 de Junho; 

⎯ Cedência de corrente eléctrica na Praça Rodrigues Lobo; 

⎯ Reforço da iluminação na zona de competição no dia 14 Junho, entre as 

20h00m e as 24h00m; 

⎯ Solicitação de reforço policial durante a realização das provas (entre as 18h00m 

e as 24h00m) e durante a permanência dos equipamentos na Praça Rodrigues 

Lobo; 
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3. 4.ª Caminhada LeiriAthletics (15 de Junho às 10h00m):   

⎯ Transporte e colocação de 20 grades metálicas/plástico, no dia 13 de Junho, no 

Largo do Papa Paulo VI e regresso no dia 16 de Junho; 

⎯ Solicitação de reforço policial durante a realização das actividades, caminhada e 

animação (entre as 09h00m e as 12h00m); 

⎯ Solicitação de reforço da limpeza no Largo do Papa Paulo VI, após a conclusão 

da actividade (após as 12h00m); 

⎯ Cedência de corrente eléctrica no Largo do Papa Paulo VI, para ligação do 

equipamento de som; 

⎯ Disponibilização de um quiosque situado no Largo do Papa Paulo VI (ao lado 

dos WC públicos). 

Para além dos apoios logísticos anteriormente listados, propõe-se a atribuição 

de apoio financeiro de €7.000, 00 (sete mil euros), à Associação Desportiva Cultural e 

Recreativa do Bairro dos Anjos, para fazer face às despesas com a alimentação e 

alojamento dos atletas participantes no LeiriAthletics. Propõe-se ainda, a autorização de 

realização de horas extraordinárias inerentes à concretização dos diversos serviços, a 

executar por 10 funcionários afectos à DECVOA e indicados pelo respectivo Chefe de 

Divisão Eng.º Francisco Morais, das 08h00m às 19h00m e das 22h00m de dia 14 de 

Junho às 04h00m de dia 15 de Junho de 2008. 

O apoio financeiro no valor de €7.000, 00 (sete mil euros), está em conformidade 

com as Opções do Plano para 2008, CAE 12/040701 (2008-A-198 – Apoio ao 

funcionamento e actividades) e foi objecto de cabimento n.º 2005/08, de 26 de Maio. 

Relativamente à cedência gratuita do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, 

o valor de €1.039, 44 (mil e trinta e nove euros e quarenta e quatro cêntimos) com IVA à 

taxa legal em vigor, a pagar à Leirisport, EM, está em conformidade com as Opções do 

Plano para 2008, CAE 12/0602039903 (2008-A-207 – Animação Desportiva) e foi 

objecto de cabimento n.º 1975/08, de 23 de Maio. 

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

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade apoiar a Associação Desportiva Cultural 

e Recreativa do Bairro dos Anjos, nos seguintes moldes: 

⎯ Ratificar o despacho de 20 de Maio, da Senhora Presidente, relativamente à 

utilização gratuita do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, para o “1.º 

Festival de Natação Sincronizada”, realizado no dia 24 de Maio de 2008, de 

acordo com o n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

⎯ Prestar apoio logístico e financeiro à organização, nos termos da proposta 

apresentada pela Sr.ª Vereadora do Desporto, bem como autorizar a realização 
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das horas extraordinárias inerentes à concretização dos diversos serviços, a 

executar por 10 funcionários afectos à DECVOA e indicados pelo respectivo 

Chefe de Divisão Eng. Francisco Morais, das 08H00 às 19H00 e das 22H00 de 

dia 14 de Junho às 04H00 de dia 15 de Junho de 2008. 

⎯ Autorizar as alterações ao trânsito necessárias para a realização das provas 

desportivas que pertencem ao LeiriAthletics. 

Mais deliberou que seja dado conhecimento da deliberação à PSP, assim como 

às diversas entidades, serviços públicos ou concessionárias, que possam ser afectadas 

pelas alterações ao trânsito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

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

presente assunto. 

 

7.2.3. Apoio para a realização do «II Meeting Cidade de Leiria». Juventude 
Vidigalense 
DLB N.º 0687/08 | Presente a carta da Juventude Vidigalense, ENT. n.º 9315/08, de 18 

de Abril, a solicitar apoio para a realização do «II Meeting Cidade de Leiria», a realizar 

no dia 13 de Junho de 2008, no Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa. 

Considerando que: 

⎯ Este evento vai constituir um veículo primordial de promoção e divulgação da 

Taça da Europa de Atletismo 2008; 

⎯ Contará com a presença dos atletas seleccionáveis para o evento supracitado e 

será decisivo para definir a equipa que representará Portugal; 

⎯ Será também, um Meeting Internacional, pois está prevista a comparência de 

atletas da Espanha, Brasil, Luxemburgo e Suécia;  

⎯ Conjuntamente será realizado o «Meeting Jovem», para os escalões mais 

jovens, Benjamins, Infantis e Iniciados, bem como uma corrida/caminhada de 

2000 m aberta à população em geral; 

Face ao exposto, propõe a Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel 

Gonçalves, a atribuição do seguinte apoio: 

⎯ Apoio financeiro no valor total de €2.500, 00 (dois mil e quinhentos euros);  

⎯ Oferta de 150 t-shirts alusivas ao Município de Leiria, 160 sacos plástico com o 

brasão da Câmara Municipal de Leiria e 10 azulejos pintados alusivos a Leiria; 

⎯ Aluguer de um autocarro, para transporte dos atletas de Lisboa/ Leiria/ Lisboa, 

às 18 horas e regresso após o evento; 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, 

CAE 12/040701 (2008-A-198 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto da 

proposta de cabimento n.º 1936/08, de 20 de Maio. 
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A despesa com o aluguer do autocarro tem um valor estimado de €480,00, está 

em conformidade com as Opções do Plano para 2008, CAE 12/0602039903 (2008-A-

207 – Animação Desportiva) e foi objecto da proposta de cabimento n.º 1945/08, de 20 

de Maio. 

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

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir à Juventude Vidigalense o 

referido apoio financeiro no valor total de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), bem 

como a oferta de 150 t-shirts alusivas ao Município de Leiria, 160 sacos plástico com o 

brasão da Câmara Municipal de Leiria, 10 azulejos pintados alusivos a Leiria e a 

disponibilização do autocarro de acordo com o supracitado. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2.4. XIV Torneio Andebol de Praia. Apoio à Associação de Solidariedade 
Académico de Leiria 
DLB N.º 0688/08 | É presente a carta ENT. n.º 5592/08, de 5 de Março, da Associação 

de Solidariedade Académico de Leiria, solicitando a colaboração do Município de Leiria 

para a realização do evento em epígrafe, a ter lugar de 3 a 6 de Julho de 2008, na Praia 

do Pedrógão. 

⎯ Considerando que este evento faz parte do Circuito Nacional Oficial do Andebol 

de Praia; 

⎯ Considerando o sucesso que o mesmo assume no conjunto dos torneios 

realizados em todo o país, sendo o maior e mais participado; 

⎯ Considerando a necessidade em continuar a dinamizar, social e 

economicamente, o Pedrógão, conferindo-lhe vida e irreverência; 

⎯ Considerando a relevância em promover actividades de índole desportiva, 

extensiva a todas as camadas etárias e sociais, dando, assim, ao verificado nos 

últimos anos e motivando a comunidade em geral a frequentar o Parque de 

Campismo e a Praia do Pedrógão; 

Para fazer face a despesas com o «XIV Torneio de Andebol de Praia» e à semelhança 

dos anos anteriores, propõe-se a atribuição dos seguintes apoios: 

⎯ Apoio financeiro no valor de €2.000,00 (dois mil euros) para fazer face a 

despesas com a promoção do torneio e alimentação dos participantes; 

⎯ Apoio logístico para a montagem de três campos de Andebol de Praia 

(iluminação, bancadas e 3 pares de balizas), 6 postes para bandeiras e 16 

postes de apoio às divisórias dos campos e estrados. 
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O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, 

CAE 12/040701 (2008-A-198 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto da 

proposta de cabimento n.º 1937/08, de 20 de Maio. 

A despesa estimada para a adjudicação dos serviços supracitados e não 

assegurados pela Divisão de Conservação de Edifícios, Vias e Obras de Arte é de 

€5.600,00 e está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, CAE 

12/0602039903 (2008-A-207 – Animação Desportiva) e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 1947/08, de 20 de Maio. 

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

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir à Associação de Solidariedade 

Académico de Leiria o referido subsídio no valor total de €2.000,00 (dois mil euros), 

bem como o restante apoio logístico supracitado. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2.5. Apoio para a cedência do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria à 
Associação de Natação do Distrito de Leiria 
DLB N.º 0689/08 | Presentes a ENT. n.º 23536/07, de 25 de Setembro e a ENTFE. n.º 

5830/07, de 20 de Setembro, da Associação de Natação do Distrito de Leiria, na qual 

esta solicita ao Município de Leiria a cedência gratuita do Complexo Municipal de 

Piscinas de Leiria, para a realização de um conjunto de eventos para a época 

desportiva 2007/2008, propõe a Senhora Vereadora do Desporto Eng.ª Isabel 

Gonçalves, a possibilidade de utilização gratuita da instalação desportiva em epígrafe, 

no dia 7 de Junho de 2008, para a realização do «Torneio Dia Olímpico». 

Para a realização desta competição organizada pela Associação de Natação do 

Distrito de Leiria, serão cedidas 136 pistas do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria 

e respectiva logística, no valor de €3.644,56 (três mil seiscentos e quarenta e quatro 

euros e cinquenta e seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa em vigor, a pagar à 

Leirisport, E.M. pela prestação de serviços, inerente à solicitação da Associação. 

A despesa a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 

2008, CAE 12/0602039903 (2008-A-207 – Animação Desportiva) e foi objecto da 

proposta de cabimento n.º 1948/08, de 20 de Maio. 

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

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade autorizar a utilização gratuita do 

Complexo Municipal de Piscinas de Leiria (136 pistas e logística), no dia 7 de Junho de 

2008, para a realização do «Torneio Dia Olímpico», organizado pela Associação de 
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Natação do Distrito de Leiria, no valor de €3.644,56 (três mil seiscentos e quarenta e 

quatro euros e cinquenta e seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa em vigor, a pagar à 

Leirisport, E.M. pela prestação de serviços, inerente à solicitação da Associação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2.6. Isenção da taxa de utilização do Pavilhão Desportivo Municipal da Carreira. 
Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel 
DLB N.º 0690/08 | Presente a ENT. N.º 11152/08, de 13 de Maio, do Agrupamento de 

Escolas Rainha Santa Isabel - Carreira, no qual este solicita ao Município de Leiria, 

apoio para a realização da Festa de Lançamento de um DVD Musical do Agrupamento, 

no dia de 7 de Junho de 2008, designadamente a cedência do Pavilhão Desportivo 

Municipal da Carreira, para a apresentação do referido DVD, em 2 sessões dirigidas a 

toda a comunidade escolar e envolvente, às 15 horas e 21 horas. 

Considerando que a Divisão do Desporto, articulou com o requerente o processo 

de cedência do espaço de acordo com o solicitado e tendo em conta o âmbito desta 

iniciativa, nomeadamente o enriquecimento cultural de toda a comunidade escolar e a 

promoção do intercâmbio entre os seus diversos elementos: alunos, professores, pais e 

a comunidade local, propõe a Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, 

a isenção da taxa de utilização do Pavilhão Desportivo Municipal da Carreira. 

De acordo com o Regulamento de Cedência e Utilização do Pavilhão Desportivo 

Municipal da Carreira [ponto 1 alínea a) e c)], a respectiva isenção da utilização do 

espaço desportivo supracitado, corresponde a um valor de €97, 46, para a realização da 

Festa de Lançamento de um DVD Musical do Agrupamento, no dia 7 de Junho, das 9 

horas às 24 horas e respectiva montagem do material, no dia 6 de Junho, das 17 horas 

às 24 horas.  

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

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade apoiar o Agrupamento de Escolas 

Rainha Santa Isabel, através da isenção da taxa de utilização do Pavilhão Desportivo 

da Carreira, nos dias 6 de Junho, das 17 horas às 24 horas e 7 de Junho, das 9 horas 

às 24 horas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
 Gabinete de Apoio à Senhora Vereadora Eng.ª  Isabel  Gonçalves  
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8.1. Utilização do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão pelos 
sócios/beneficiários da Associação Obras Sociais do pessoal da Câmara 
Municipal de Leiria 
DLB N.º 0691/08 | Presente a ENT. N.º 9840/08, de 24 de Abril, a solicitar a utilização 

gratuita do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão pelos sócios/beneficiários da 

Associação das Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria, num período 

até 30 dias. 

Propõe a Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª. Isabel Gonçalves, que o 

Município de Leiria conceda um apoio à Associação das Obras Sociais para fazer face 

às despesas respeitantes à entrada e permanência dos sócios/beneficiários da referida 

Associação, no Parque de Campismo na Praia do Pedrógão, num período máximo de 

trinta dias. 

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

até um período máximo de trinta dias, as despesas decorrentes da utilização gratuita do 

Parque de Campismo da Praia do Pedrógão pelos sócios/beneficiários da Associação 

das Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Apoio pontual à Associação Recreativa Andrinense. Ratificação de despacho 
DLB N.º 0692/08 | Presente a carta da Associação Recreativa Andrinense, ENT n.º. 

7282/08, de 26 de Março, a solicitar um apoio financeiro para ajudar às despesas ou a 

cedência de prémios para entrega aos vencedores do «13.º Concurso de Pesca 

Desportiva de Mar». 

Considerando, que o evento realizou, no passado dia 25 de Maio, a sua 13.ª 

edição, e que o Município de Leiria sempre contribuiu com a cedência de prémios para 

o evento, e dada a inexistência desse material no Sector de Aprovisionamento, a 

Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, propôs à Senhora Presidente 

da Câmara Municipal, que esta associação fosse apoiada com um apoio financeiro no 

valor de €250,00 (duzentos e cinquenta euros), tendo tido o despacho favorável que a 

seguir se transcreve: «De acordo.» 

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

1938/08, 20 de Maio. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos e para efeitos do disposto 

no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada, deliberou por 
unanimidade ratificar o despacho da Senhora Presidente de 19 de Maio e atribuir um 

apoio financeiro no valor de duzentos e cinquenta euros, à Associação Recreativa 

Andrinense. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.3. Apoio pontual ao GRAP - Grupo Recreativo Amigos da Paz 
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DLB N.º 0693/08 | Presente a carta do Grupo Recreativo Amigos da Paz, ENT n.º 

4596/08, de 26 de Fevereiro, a solicitar um apoio financeiro para ajudar às despesas de 

utilização do Pavilhão Municipal dos Pousos, na realização da Feira de Saldos, no 

período de 29 a 31 de Maio e 1 de Junho. Considerando, que o evento pressupõe a 

angariação de fundos para aquisição de uma carrinha para transporte de crianças que 

fazem parte do programa «escalões de formação», propõe a Senhora Vereadora do 

Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, que o Município de Leiria atribua um apoio financeiro 

no valor de €2.030,00 (dois mil e trinta euros), referentes aos custos de utilização do 

Pavilhão no período em causa. 

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

1941/08, de 20 de Maio. 

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

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

€2.030,00 (dois mil e trinta euros), ao Grupo Recreativo Amigos da Paz. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
 Gabinete de Apoio à Senhora Vereadora Dra.  Neusa Magalhães 

 
Protocolo entre o Município de Leiria e a Junta Regional de Escuteiros. Leirialerta 
DLB N.º 0694/08 | Foi presente pela Vereadora da Promoção do Desenvolvimento, Dra. 

Neusa Magalhães, o protocolo que abaixo se transcreve: 

«Protocolo de Cooperação 

Entre: 

O Município de Leiria, pessoa colectiva de direito público n.º 505 181 266, com sede no 

Largo da República, freguesia e concelho de Leiria, aqui representada pela Presidente 

da Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, como 

primeiro outorgante 

e 

Corpo Nacional de Escutas – Região de Leiria, contribuinte fiscal n.º 500 972 052, com 

sede na Rua Professor António José Saraiva – Cruz d’Areia, freguesia e concelho de 

Leiria, cuja identificação se comprova através da publicação na III Série do Diário da 

República n.º 156, de 9 de Julho de 1992, representada pela Dr.ª Margarida Maria 

Oliveira Faria Marques, na qualidade de Presidente da Direcção, como segunda 

outorgante, 

é celebrado o seguinte protocolo:   
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Cláusula primeira 
(Objecto) 

O presente protocolo visa institucionalizar a cooperação entre o Primeiro e a Segunda 

Outorgantes, com vista à prossecução vantajosa do programa de vigilância florestal 

denominado “Leiria Alerta”, a decorrer entre Junho e Setembro de 2008. 

Cláusula segunda 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

No âmbito do presente protocolo, constituem obrigações do primeiro outorgante: 

a) A coordenação dos trabalhos, pela parte do Gabinete Técnico Florestal do 

Município de Leiria, a prestar pela segunda outorgante; 

b) A definição da localização das áreas de intervenção da segunda outorgante; 

c) A avaliação do desempenho prestado pela segunda outorgante; 

d) Proceder à transferência da verba prevista na cláusula quarta. 

Cláusula terceira 
(Obrigações da Segunda Outorgante) 

Compete à segunda outorgante:  

a) Executar as tarefas que lhe foram atribuídas no âmbito do Programa de 

vigilância florestal denominado “Leiria Alerta”, coordenado pelo Gabinete Técnico 

Florestal;  

b) Assegurar no mínimo 4 postos de vigilância fixos, bem como o respectivo 

transporte dos participantes para o Programa de vigilância florestal denominado “Leiria 

Alerta”; 

c) Elaborar relatório diário sobre as ocorrências, com indicação de hora, local, 

comunicação e nome do participante; 

d) Elaborar o relatório final sobre os trabalhos executados, até 20 de Setembro; 

e) Realizar acções conjuntas com o Município de Leiria sempre que tal lhe seja 

solicitado, entre outras, o “Voluntariado Jovem para as Florestas” e “Programa de 

Ocupação de Tempos Livres”. 

Cláusula quarta 
(Apoio Financeiro) 

1 - O Município de Leiria compromete-se a conceder à segunda outorgante um apoio 

financeiro no valor de €6.000,00 (sete mil euros), para a prossecução das actividades 

inerentes ao programa referido na cláusula primeira.  

2 - O pagamento será feito em duas prestações, metade aquando da assinatura do 

presente Protocolo e a outra metade após a entrega do relatório final.  

Cláusula quinta 
(Incumprimento) 

O desrespeito pelo estipulado no presente Protocolo implica, para a segunda 

outorgante, a devolução do apoio financeiro concedido. 
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*** 
O presente protocolo esta isento do Imposto de Selo por força do disposto na alínea a) 

do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e n.º 1, ambos do artigo 3.º 

do Código do Imposto de Selo.» 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, 

rubrica 2008-A-13, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 1965/08, de 21 de Maio. 

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

protocolo acima transcrito e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua 

assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 
 Gabinete de Apoio à Senhora Vereadora Eng.ª  Isabel  Gonçalves 

 
Instalação e Exploração de Parques Eólicos. Processo de Informação Prévia. n.º 
31/06, em que é requerente a sociedade «Infusion – Gestão de Projectos 
Energéticos, Lda.» 

DLB N.º 0695/08 | Considerando a intenção manifestada pela sociedade “Infusion, – 

Gestão de Projectos Energéticos, Lda”, adiante designada apenas por “Infusion, Lda.”, 

no processo administrativo em epígrafe, de instalar e explorar um ou mais parques 

eólicos na área do Município de Leiria, a saber: no lugar da “Senhora do Monte”, da 

freguesia de Cortes. 

Considerando que a “Infusion, Lda” pretende, nos termos do regime fixado para a 

Reserva Ecológica Nacional, desenvolver o procedimento tendente à concessão de 

autorização para levar a cabo tal empreendimento. 

Considerando que a requerente veio solicitar à Câmara Municipal de Leiria que se 

pronunciasse sobre a utilidade pública da instalação do(s) referido(s) parque(s) 

eólico(s). 

Considerando que, independentemente do parecer que vier a ser proferido pelo órgão 

executivo municipal, a requerente pretende contribuir para o desenvolvimento do 

concelho e da própria freguesia de Cortes, caso consiga incrementar o projecto, nos 

termos seguintes: dar à Câmara Municipal de Leiria, entre o dia 1 e o dia 8 do mês 

seguinte àquele a que disser respeito, 2,5% sobre o pagamento mensal, feito pela 

entidade adquirente da electricidade produzida à “Infusion, Lda”; dar €450.000,00 por 

cada 10 MW instalados na zona supra mencionada; actualizar o valor de €450.000,00, 

na respectiva proporção, se a potência for superior a 10 MW. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, na qualidade de entidade competente 

para o licenciamento das obras e nos termos da alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º no 

artigo da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada, deliberou por unanimidade 
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considerar de interesse público municipal e de utilidade pública o projecto apresentado 

pela sociedade “Infusion, Lda.”, que consiste na instalação de um ou mais parques 

eólicos na área do Município de Leiria, em concreto, no lugar da “Senhora do Monte”, 

da freguesia de Cortes, porquanto o mesmo contribuirá, em distintas vertentes, para o 

desenvolvimento económico do concelho de Leiria, merecendo, igualmente, realce o 

grande contributo destes parques na preservação do ambiente, através do 

aproveitamento de fontes de energia renováveis na produção de electricidade. 

Mais deliberou, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea h) do n.º 

1 do artigo 64.º no da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, aceitar o contributo que a 

requerente pretende conceder à Câmara Municipal de Leiria. 

Deliberou ainda, que o destino do contributo a receber deverá ter em 

consideração as necessidades de desenvolvimento da freguesia de Cortes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze 
 Gabinete de Apoio à Senhora Presidente 

 
Relatório de execução orçamental relativo ao 1.º trimestre de 2008 da Leirisport, 
E.M. 
DLB N.º 0696/08 | Em cumprimento do dever especial de informação consagrado na 

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

execução orçamental da LEIRISPORT, E.M., referente ao 1.º trimestre do presente ano, 

tendo em vista o acompanhamento e controlo da sua actividade por parte da Câmara 

Municipal, no âmbito da função de accionista (ANEXO D). 

A Câmara tomou conhecimento. 
 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  
 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 

Senhora Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta 

(ANEXO E). 

 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia  

Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara 

deliberou por unanimidade analisar ainda os seguintes assuntos: 
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Ponto um 
Processo de licenciamento de obras particulares n.º 255/01 - Grelhados do Liz, 
Lda. 
DLB N.º 0697/08 | De GRELHADOS DO LIZ, LDA, com sede social na Rotunda da 

Almuinha Grande, n.º 780 - Edifício Meia Lua, freguesia de Marrazes, referente ao 

projecto de arquitectura para legalização de alterações de um estabelecimento de 

restauração e bebidas (fracções «L», «M» e «N»), no local acima referido. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/05/16, constante do 

respectivo processo (folha 815), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

Protecção Civil; 

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

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

elementos: 

3.1. plantas (incluindo vermelhos e amarelos) com indicação do monta-cargas exterior 

e do acesso ao mesmo; 

3.2. plantas com a indicação da totalidade dos vãos (janelas elevadas) face ao indicado 

nos alçados; 

3.3. planta do piso 0 com indicação do acesso ao estabelecimento; 

3.4. esclarecimento quanto à indicação do cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 

163/06, de 8 de Agosto (acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada), 

no termo de responsabilidade e na memória descritiva, face ao constante nos 

elementos gráficos, podendo no entanto prever uma rampa elevatória ao longo 

das escadas de acesso ao piso 1. 

4.º projectos de especialidades, incluindo: 

4.1. projecto de ventilação mecânica relativamente às casas de banho do piso 2; 

Mais deliberou informar que, caso pretenda publicidade, deverá ser requerido o 

respectivo licenciamento junto do Sector de Licenciamentos Diversos. 

Deliberou ainda dar conhecimento dos pareceres emitidos pelo Governo Civil 

(folhas 768 e 769), pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 771) e pela 

Autoridade de Saúde (folhas 770, 541, 542 e 80). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
CMLeiria/Acta n.º 11, de 2008.05.27 
Im-DA-15-09_A00 
 



816 (74) 
 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara n.º 3/2008, proferido 
em 16 de Maio de 2008 
DLB N.º 0698/08 | Presente o despacho da Senhora Presidente da Câmara n.º 3/2008, 

cujo teor se transcreve:   

«DESPACHO N.º 3/2008 
No uso da competência que me é conferida pelo 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, e com fundamento nos factos relatados na informação prestada pela 

“Comissão da Feira Anual de Leiria, Tradicional Feira de Maio”, os quais 

consubstanciam um comportamento passível da sanção prevista no ponto 18.4.1 do 

Regulamento da Feira Anual de Leiria, determino que a sociedade “J. S. Santos, Lda.” 

seja notificada na pessoa do seu representante legal, o Sr. João Carlos Coutinho dos 

Santos, para desocupar o lugar atribuído no recinto da  “Feira Anual de Leiria” para 

exposição dos seus produtos, no prazo de 24h a contar da data e hora em que for 

efectuada a notificação aqui determinada. 

Leiria, 16 de Maio de 2007. 

A Presidente da Câmara | Isabel Damasceno Campos» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos e para os efeitos do 

disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que 

lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade 

ratificar o despacho proferido pela Senhora Presidente da Câmara em 16 de Maio de 

2008, supra transcrito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Encerramento da reunião  

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram quinze horas e quarenta e cinco minutos mandando que, de tudo para 

constar, se lavrasse a presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão 

Administrativa, mandei escrever e subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal______________________________________ 
A Chefe da Divisão Administrativa______________________________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 
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	Direitos e obrigações das partes 
	Artigo 3.º 
	Artigo 4.º 
	Resolução 
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	5.1.9. Restituição de valor à empresa «Maquifetal - Comércio de Máquinas, Unipessoal, Lda.» relativo a arrematação no âmbito da Feira de Maio 
	A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade autorizar a restituição da importância de €580,80 (quinhentos e oitenta euros e oitenta cêntimos) à empresa «Maquifetal – Comércio de Máquinas, Unipessoal, Lda.» relativa a arrematação na Feira de Maio de 2008. 
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	DLB N.º 0672/08 | Presente o pedido da empresa Sulareias, Lda., com sede em Rua Principal, n.º 695, 2416-012 Bidoeira de Cima (ENT 22417/07), no qual refere o indiscutível interesse municipal da exploração e unidade industrial de lavagem de areia, em Espaço Florestal, no lugar de Fonte Cova, freguesia de Monte Redondo. 
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	DLB N.º 0682/08 | Pelo Senhor Vereador, Dr. Vítor Lourenço, foi presente a nota de despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro Miguel Franco, durante o mês de Março de 2008, que totalizam o valor de €2.186,00. 
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	DLB N.º 0684/08 | Pelo Senhor Vereador, Dr. Vítor Lourenço, foi presente a nota de despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Cine-Teatro de Monte Real, durante o mês de Abril de 2008, que totalizam o valor de €1.175,13. 
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	7.2.4. XIV Torneio Andebol de Praia. Apoio à Associação de Solidariedade Académico de Leiria 
	7.2.5. Apoio para a cedência do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria à Associação de Natação do Distrito de Leiria 
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	Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara n.º 3/2008, proferido em 16 de Maio de 2008 
	E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a reunião, eram quinze horas e quarenta e cinco minutos mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão Administrativa, mandei escrever e subscrevo. 
	 
	A Presidente da Câmara Municipal______________________________________ 


