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Acta n.º 12/2009 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

esclarecimentos sobre os processos de obras particulares. 

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

Divisão Administrativa. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  

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

Ordem de Trabalhos:  
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1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares............................................8 

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 931/63 – Beatriz do Rosário Cunha Gil (na 

qualidade de cabeça-de-casal da herança de António da Cunha Gil) .............................8 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 512/02 – Ricardo Jorge Fernandes Vitorino e 

Outros .............................................................................................................................9 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 493/07 – Celestina Maria Carvalho Faustino 

Agostinho ......................................................................................................................11 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1053/07 – SOGINTEL, Sociedade de Gestão e 

Exploração de Hotéis, SA..............................................................................................11 
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 Período de antes da ordem do dia  
 

Intervenção do munícipe Senhor João Firmino Barroso  Vilhena 

 

O Senhor João Firmino Barroso Vilhena disse que, desde a sua presença na 

reunião de Câmara no dia 3 de Março, a situação continuava inalterada porque o 

canídeo permanecia no n.º 14 da Rua D. José Alves Correia, em Leiria, causando ruído. 

Mais disse desconhecer a razão pela qual o Município de Leiria ainda não 

resolvera a situação, pois nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 314/2003, de 17 
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de Dezembro, a Senhora Presidente da Câmara Municipal podia solicitar a emissão de 

um mandato judicial para proceder à remoção do canídeo.  

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães  informou que estava presente o 

Senhor Dr. Márcio Serrano , da Divisão Jurídica, que lhe explicaria a situação, mas 

antes perguntou ao Senhor João Vilhena se teve algum contacto com o Senhor Eng.º 

Diamantino Seco, de forma a sensibilizá-lo para retirar o cão e desde quando é que esta 

situação se verificava, concretamente, e há quanto tempo estava o canídeo na vivenda. 

O Senhor João Vilhena respondeu informando que o cão estava naquele local, a 

provocar ruído, desde Novembro de 2008 e que tentara um contacto com o Senhor 

Eng.º Diamantino Seco após a citada intervenção na reunião de 3 de Março. 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães comunicou então que, após a 

intervenção do Senhor João Vilhena, na referida reunião, estabelecera um contacto com 

o Senhor Eng.º Diamantino Seco no sentido de o sensibilizar para a situação. Para além 

desde contacto foi o mesmo, Senhor Eng.º Diamantino Seco, informado formalmente da 

reclamação apresentada, e de todos os procedimentos desenvolvidos pelo Município 

até à data. 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães  reiterou que a competência da 

Câmara era limitada uma vez que o enquadramento da questão do ruído de vizinhança, 

fica prejudicada pelo facto da notificação da cessação do incómodo, por parte da PSP, 

não poder ser feita, dado que o proprietário não habita no local. 

Mais informou que, na sequência do requerimento datado de 14 de Abril, se iria 

fazer uma última tentativa, mediante deslocação ao local na companhia da Delegação 

de Saúde para analisar as condições higio-sanitárias em que o cão permanece, 

solicitando ao proprietário que autorize o acesso ao local. Caso se verifiquem as 

condições que a lei prevê, não existe enquadramento legal dentro do qual o Município 

possa actuar. 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães  disse, ainda, que o Senhor João 

Vilhena foi informado de todas as diligências efectuadas pelo município no âmbito deste 

assunto.  

O Senhor Dr. Márcio Serrano explicou depois que, relativamente ao ruído 

provocado pelo canídeo, estava-se perante uma situação de ruído de vizinhança e 

neste caso incumbia às Câmaras Municipais proceder apenas à instrução dos 

processos de contra-ordenação e aplicar as respectivas coimas e sanções acessórias 

quando houvesse incumprimento da ordem de cessação da incomodidade pelas 

autoridades policiais ao responsável pelo barulho, estando a intervenção da Câmara 

limitada visto que tal procedimento só ocorria quando os factos fossem susceptíveis de 

constituir contra-ordenação. 
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Mais disse que, ao abrigo do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 

17 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto, são as 

autoridades policiais que têm a faculdade de ordenar ao produtor do ruído, produzido 

entre as 23 e as 7 horas, a adopção das medidas adequadas para fazer cessar 

imediatamente a incomodidade, cujo não cumprimento é susceptível de constituir uma 

contra-ordenação ambiental leve, a qual dará origem a um procedimento contra-

ordenacional e, eventualmente, à aplicação da respectiva coima e sanção acessória, da 

competência da Câmara Municipal. 

Em relação à remoção do canídeo do local, o Senhor Dr. Márcio Serrano , 

informou que a Câmara Municipal pode, de facto, proceder à remoção, tendo dito que: 

«esta não poderá ser efectuada sem que antes haja uma vistoria conjunta ao local pela 

Delegação de Saúde de Leiria e pelo médico veterinário, a fim de se verificar se o 

referido local apresenta boas condições ou demonstre riscos higio-sanitárias 

relativamente à conspurcação ambiental e doenças transmissíveis ao homem. Caso 

estes apurem que o canídeo não se encontra em boas condições ou demonstre haver 

riscos higio-sanitárias, e após a notificação para que o proprietário do animal retire o 

animal, e este não proceda de acordo com o notificado, poderá nestes casos ser 

solicitado um mandato judicial que permita à Câmara aceder ao local onde o animal se 

encontra de modo a removê-lo».  

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro 

 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro  alertou para a necessidade de se verificar 

o contingente dos taxistas, ao que o Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho 

respondeu que oportunamente será efectuado estudo sobre a eventual necessidade de 

alterar esse contingente, não se podendo desde já prever se existirão ou não alterações 

ao mesmo. 

 

 

 Ordem do dia   

DLB N.º 0737/09  | Presente a acta n.º 4, referente à reunião de 3 de Fevereiro, cuja 

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

por unanimidade aprovar a sua redacção final. 

 

 

Ponto um 
��������  Departamento de Operações Urbanís t icas 
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1.1. Análise dos seguintes processos de obras parti culares  

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 931/63 – Beatriz do Rosário Cunha Gil (na 

qualidade de cabeça-de-casal da herança de António da Cunha Gil) 

DLB N.º 0738/09 | De BEATRIZ DO ROSÁRIO DA CUNHA GIL (na qualidade de 

cabeça-de-casal da herança de António da Cunha Gil), residente na Rua de Leiria, n.º 

63, na localidade e freguesia de Monte Real, acompanhado de um requerimento em 

nome de Lisboxer – Comércio de Pronto a Vestir, Lda., com sede social na Avenida 

José Jardim, n.º 9, 5.º A, na localidade e freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de alteração de um estabelecimento comercial sito na 

Avenida Heróis de Angola, n.ºS 87, 89 e 91, na localidade e freguesia de Leiria. 

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

a implantação ou área de construção aprovada inicialmente. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/04/29, constante do 

respectivo processo (folhas 271 e 272), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 

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

por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida e autorizar o respectivo licenciamento, condicionado ao seguinte: 

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

aplicáveis; 

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

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

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

de 4 de Setembro; 

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

artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, 

de 4 de Setembro; 

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

no artigo 98.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas da Câmara 

Municipal de Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

5.º construir tapumes de resguardo, nos termos do previsto no artigo 91.º do RMOUCL; 

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

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

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

alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, e no artigo 120.º do RMOUCL; 

7.º requerer autorização de utilização, nos termos dos artigos 63.º do Decreto-Lei n.º 

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

46.º do RMOUCL; 
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8.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil. 

9.º apresentar: 

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

disponível no disponível nos serviços municipais (DOU e Sector de Apoio ao 

Cidadão) e no sítio da Internet www.cm-leiria.pt. 

b. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção da obra, 

elaborado de acordo com o anexo da Portaria n.º 216-E/2008, de 3 de Março; 

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

operação urbanística; 

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

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 

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

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

e. alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), conforme disposto no 

artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro, de classe >= (estimativa folha 

250); 

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

216-E/2008, de 3 de Março (seguro de acidentes de trabalho), acompanhado do 

recibo válido comprovativo do respectivo pagamento; 

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

h. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de segurança contra risco de 

incêndio rectificado de acordo com a Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março, com 

indicação correcta da operação urbanística (alteração de estabelecimento 

comercial), nome do titular e dos regulamentos aplicáveis, não se considerando de 

aceitar o termo agora entregue; 

i. declaração de autenticidade e originalidade das assinaturas e rubricas respeitantes 

ao projecto de arquitectura rectificada devendo ser subscrita pelo técnico 

responsável pelas mesmas (autor do projecto de arquitectura), não se considerando 

de aceitar a declaração agora apresentada uma vez que a mesma se encontra 

subscrita pelo requerente. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 512/02 – Ricardo Jorge Fernandes 

Vitorino e Outros 

DLB N.º 0739/09 | De RICARDO JORGE FERNANDES VITORINO E OUTROS, 

residente na Casa da Colina, freguesia de Santo António dos Olivais, concelho de 

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

habitacional (3 moradias geminadas) e muros, sito na Rua dos Arrabaldes, localidade e 
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freguesia de Monte Real, face à entrega de elementos no âmbito do Código do 

Procedimento Administrativo (deliberação de 2009/02/03). 

O projecto agora apresentado obteve parecer favorável por parte do 

Departamento de Obras Municipais (folha 605). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/04/29, constante do 

respectivo processo (folha 607), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público para execução de passeio, com 1,5m 

de largura e faixa de estacionamento, de acordo com a planta de implantação 

apresentada; 

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

2.1. planta dos muros (desenho 7B) rectificada de modo a eliminar a churrasqueira de 

forma a coincidir com os restantes elementos apresentados; 

2.2. esclarecimento quanto à necessidade de apresentação do projecto de estabilidade, 

face às alterações propostas; 

3.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; 

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

propriedades confinantes; 

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

edifício; 

6.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

6.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio e estacionamento, devendo para o 

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

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

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

berma, devendo os trabalhos 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. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.3. Processo de obras particulares n.º 493/07 – Celestina Maria Carvalho 

Faustino Agostinho 

DLB N.º 0740/09 | De CELESTINA MARIA CARVALHO FAUSTINO AGOSTINHO, 

residente na Rua do Convívio, n.º 1, na localidade de Telheiro, freguesia de Barreira, 

referente ao projecto de arquitectura para legalização de ampliação de anexos 

(garagem e telheiro com churrasqueira) e muros sitos no local supra mencionado, numa 

zona definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Média e Baixa Densidade, face à entrega de elementos no âmbito do Código do 

Procedimento Administrativo (deliberação de Câmara de 2007/12/27). 

O processo obteve informação por parte do Gabinete do Plano Director 

Municipal (folhas 95 a 97). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/05/04, constante do 

respectivo processo (folha 99), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

1.1. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura referente aos 

últimos elementos apresentados; 

1.2. planta de implantação à escala 1:200 com indicação dos limites da parcela; 

1.3. elementos gráficos rectificativos de modo a cumprir com: 

1.3.1. o disposto no artigo 113.º do Regulamento Geral das Edificações 

Urbanas, relativamente à altura da chaminé em relação aos edifícios contíguos; 

1.3.2. o indicado no n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de 

Fevereiro, relativamente à altura da parede guarda-fogo do telheiro; 

1.4. projectos de especialidades; 

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

propriedades confinantes. 

Mais deliberou transmitir à requerente o conteúdo do parecer emitido pela EP – 

Estradas de Portugal, E.P.E. (folha 37). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1053/07 –  SOGINTEL, Sociedade de 

Gestão e Exploração de Hotéis, SA 

DLB N.º 0741/09 | De SOGINTEL, SOCIEDADE DE GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE 

HÓTEIS, SA, com sede social na Avenida D. João III, na localidade e freguesia de 

Leiria, referente ao projecto de arquitectura para ampliação e alteração de um edifício 
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misto, sito na Avenida Cidade de Maringá, Edifício D. João III, na localidade e freguesia 

de Leiria, numa zona cartografada no Plano Director Municipal como Área Consolidada 

da Cidade de Leiria. 

O proposto visa a reconversão do estabelecimento hoteleiro existente em 

escritórios, sendo proposta a ampliação de mais um piso, bem como a reformulação 

dos revestimentos exteriores da totalidade do edifício. 

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

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

respectivo processo (folhas 918 e 919), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 

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

ao parecer favorável da Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, tendo ainda em 

conta que a solução apresentada se enquadra quer sob o ponto de vista do 

enquadramento urbanístico no local, quer quanto ao previsto no Plano Director 

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no parecer emitido pela Autoridade Nacional de Protecção 

Civil (folha 613); 

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

elementos: 

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

elementos entregues; 

2.2. planta do piso da cave (incluindo vermelhos e amarelos) rectificados, de modo a 

que a área de economato seja igualmente afecta aos lugares de estacionamento; 

2.3. a área de economato no piso -1 deverá ser destinada a estacionamento, devendo 

apresentar os respectivos elementos gráficos rectificados; 

2.4. projectos de especialidade, nomeadamente: 

2.4.1. estabilidade; 

2.4.2. electromecânico de transporte vertical de pessoas; 

2.4.3. isolamento acústico; 

2.4.4. infra-estruturas telefónicas e de telecomunicações; 

2.4.5. infra-estruturas eléctricas; 

2.4.6. climatização e verificação de comportamento térmico, face ao disposto nos 

Decretos-Leis n.ºs 79/2006 e 80/2006, ambos de 4 de Abril, e respectivas Declarações 

de Conformidade Regulamentar; 

2.4.7. esclarecer quanto à necessidade de apresentação do projecto de instalação 

de gás; 
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2.5. termos de responsabilidade do técnico autor dos projectos de abastecimento de 

água e drenagem de águas residuais, redigidos em conformidade com o disposto 

no Anexo I da Portaria n.º 1110/2001, de 19 de Setembro; 

2.6. comprovativo de inscrição do técnico Diamantino Carvalho Henriques Seco em 

associação pública de natureza profissional; 

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

garantia ou depósito bancário no valor de €5.000,00, 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.ºs 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 do disposto no artigo 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 cumprir em obra com as normas técnicas previstas no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 

de Agosto, relativamente a acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

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

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

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

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

aplicável; 

8.º mais se refere que caso pretenda publicidade, deverá ser requerido o respectivo 

licenciamento junto do Sector de Licenciamentos Diversos. 

Mais deliberou que, relativamente à exposição apresentada (folha 434), seja 

comunicado ao reclamante, que de acordo com os elementos constantes no projecto, 

não se verifica interferência com a fracção «AU». Mais se refere que eventuais 

questões entre particulares deverão ser solucionados entre os mesmos ou 

eventualmente por via judicial. 

Deliberou ainda  transmitir à requerente o conteúdo dos pareceres emitidos pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil (folhas 318 e 613), pelo Ministério da Defesa 

Nacional - Força Aérea (folha 317) e pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana 

(folhas 214 e 262).  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 1096/07 –  Carlos Neves Rodrigues, 

Unipessoal, Lda. 
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DLB N.º 0742/09 | De CARLOS NEVES RODRIGUES, UNIPESSOAL, LDA., com sede 

social na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, Lote 6, Loja 1, na localidade de 

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

construção de um edifício de habitação unifamiliar e muros, numa parcela sobrante de 

um destaque efectuado em sede do processo de obras n.º 1002/05, sito em Lavegadas, 

freguesia de Parceiros, numa zona definida no Regulamento do Plano Director 

Municipal como Área de Equipamento e Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa 

Densidade.  

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/04/29, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, verifica-se que: 

1.º o projecto apresentado propõe a construção de uma moradia sobre espaço definido 

no Plano Director Municipal para Área de Equipamento, não sendo o mesmo viável, 

face ao disposto no artigo 52.º do referido Regulamento; 

2.º não apresenta extracto da Planta de Ordenamento à escala 1:10.000 com indicação 

precisa do local da obra a executar; 

3.º não apresenta planta de localização à escala 1:5.000 com a totalidade da parcela 

delimitada, de acordo com o indicado no levantamento topográfico; 

4.º não apresenta planta de localização à escala 1:1.000, sobre levantamento 

aerofotogramétrico, em original, com a totalidade da parcela demarcada; 

5.º não prevê uma rampa de desaceleração junto ao passeio por motivos de segurança; 

6.º mais se refere que a planta de implantação não se encontra actualizada 

relativamente ao perfil da Rua da Mata, devendo os muros localizarem-se no 

alinhamento dos muros existentes no lado Nascente, devendo ainda a berma junto ao 

passeio alinhar-se pelo passeio no lado oposto da rua (lado Poente), devendo alargar a 

curva de concordância com o referido arruamento, por motivos viários; 

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

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

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

de Junho.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/04/29, e face ao 

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

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

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

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

indeferimento da pretensão. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 418/08 – Ana Filipa do Espírito Santo 

Patrício 

DLB N.º 0743/09 | De ANA FILIPA DO ESPÍRITO SANTO PATRÍCIO, residente na Rua 

da Serrada, n.º 3, na localidade de Barqueiro, freguesia de Monte Real, referente ao 

projecto de arquitectura para alteração e ampliação de um estabelecimento comercial 

para gabinete de estética, sito na Rua Engenheiro Duarte Pacheco, n.º 12, Fracção 

«H», na localidade e freguesia de Monte Real. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/04/29, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo, verifica-se que o requerente não deu resposta ao 

solicitado através dos ofícios n.º 8606/08, de 2008/08/01 e n.º 13160/08, de 2008/11/14, 

não apresentando nomeadamente: 

1.º requerimento/pedido de licença (Mod. 3-01) rectificado, relativamente à operação 

urbanística (ampliação e alteração de um estabelecimento comercial para gabinete de 

estética), uma vez que se verificam outras obras para além das alterações interiores, 

face ao projecto inicialmente aprovado (Processo n.º 1338/93); 

2.º Certidão da Conservatória do Registo Predial; 

3.º cópia da acta da assembleia de condóminos com deliberação a autorizar obras 

sobre as partes comuns do edifício; 

4.º termo de responsabilidade do técnico autor do projecto rectificado nomeadamente 

no que respeita à operação urbanística (ampliação e alteração de um estabelecimento 

comercial para gabinete de estética); 

5.º memória descritiva rectificada relativamente ao pretendido, devendo ainda fazer 

referência quanto à área de construção face à ampliação, bem como ao índice de 

construção para a parcela; 

6.º projecto de sobreposições (vermelhos e amarelos) rectificado, face ao projecto 

inicialmente aprovado (Processo n.º 1338/93); 

7.º alçado lateral direito; 

8.º elementos esclarecedores quanto à localização do sistema de ventilação das 

casas de banho interiores (artigo 87.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas); 

9.º esclarecimentos quanto ao indicado no alçado apresentado, nomeadamente no 

que se refere aos vãos, face ao indicado nos Processos n.º 1338/93 e n.º 283/01; 

10.º projectos de arquitectura e abastecimento de água e drenagem de águas residuais 

rectificados face ao conteúdo do parecer emitido pela Autoridade de Saúde, cujo 

conteúdo deverá ser transmitido ao requerente (folha 91); 
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11.º termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de segurança contra risco 

de incêndio rectificado, nomeadamente no que respeita à operação urbanística 

(ampliação e alteração de um estabelecimento comercial para gabinete de estética); 

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

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

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

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/04/29, e face ao 

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

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

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

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

indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 467/08 – Manuel Gaspar Mendes 

DLB N.º 0744/09 | De MANUEL GASPAR MENDES, residente na Rua dos Picotos, n.º 

6, na localidade e freguesia de Carnide, concelho de Pombal, referente ao projecto de 

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

vedação, sito na Rua Verde Pinho, na localidade de Vale Grande, freguesia de 

Marrazes. 

O pedido insere-se no processo de loteamento n.º 22/82, encontrando-se de 

acordo com o mesmo. 

1) O lote em causa está abrangido pelo alvará de loteamento n.º 460, de 1983/05/10 e 

Aditamento n.º 1, emitido em 2008/08/21, que define os seguintes parâmetros para a 

edificação: 

a) Tipo de ocupação: Habitação; 

b) Área de implantação: 166m2; 

c) Área total de construção: 405m2; 

d) N.º de pisos: cave + 2 pisos; 

e) N.º de fogos: 1fogo. 

Nota: A planta anexa ao alvará de loteamento prevê também a construção de telheiro 

com 21m2 confinante com o lado Nascente. 

2) Do projecto apresentado verificou-se o seguinte: 

a) Tipo de ocupação: Habitação; 

b) Área de implantação: 145m2; 

c) Área total de construção: 405m2; 

d) N.º de pisos: cave + 2 pisos; 
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e) N.º de fogos: 1fogo. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/05/04, constante do 

respectivo processo (folha 114), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar no prazo de 6 meses: 

1.1. projectos de especialidade; 

1.2. cópia da Planta síntese do loteamento com o lote devidamente delimitado; 

2.º a rampa de acesso às garagens não poderá interferir com o arruamento exterior 

ao edifício; 

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

de €1000,00, 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; 

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

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 773/08 – Manuel Nunes Coelho Mendes 

DLB N.º 0745/09 | De MANUEL NUNES COELHO MENDES, residente na Rua Vale 

das Aveias, n.º 60, na localidade e freguesia de Parceiros, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de alteração de um barracão para edifício de habitação (3 

fogos), telheiro para garagem e arrumos e construção de vedação, no local supra 

mencionado, numa zona definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais 

ou Residenciais de Baixa Densidade. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/04/29, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

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

Setembro, verifica-se que: 

1.º o projecto apresentado contraria o disposto no artigo 77.º do Regulamento 

Municipal de Operações Urbanísticas, dado que prevê a construção de duas edificações 

independentes numa só parcela; 

2.º não cumpre com o artigo 67.º do Regulamento do Plano Director Municipal, 

relativamente aos lugares de estacionamento junto ao espaço público; 
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3.º não esclarece quanto ao cumprimento do artigo 47.º do Plano Director Municipal 

relativamente aos índices urbanísticos, dado que não apresenta elementos referentes à 

totalidade das construções existentes na parcela, nem indica o número do processo ao 

abrigo do qual as mesmas foram licenciadas; 

4.º não cumpre com o disposto no Regulamento Geral das Edificações Urbanas, 

nomeadamente com: 

4.1. os artigos 25.º e 26.º, referente às características das paredes; 

4.2. o artigo 66.º, devendo prever compartimentação das cozinhas; 

4.3. o artigo 71.º, relativamente às condições de iluminação e ventilação dos 

compartimentos habitacionais, incluindo o edifício confinante «habitação do 

requerente»; 

4.4. o artigo 87.º, referente à ventilação das casas de banho interiores; 

4.5. o artigo 113.º, no que se refere à altura das chaminés; 

5.º não cumpre com o disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de 

Fevereiro, devendo a parede de empena elevar-se no mínimo 0,5m acima da cobertura; 

6.º não apresenta elementos esclarecedores quanto ao cumprimento do disposto no 

Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com 

mobilidade condicionada, estando a operação urbanística abrangida pelo referido 

Decreto-Lei; 

7.º a existência de uma divergência entre a delimitação da parcela indicada no 

presente processo em relação ao constante no Processo n.º 1707/04 (construção de 

muros); 

8.º não apresenta projecto de sobreposições (vermelhos e amarelos) esclarecedores 

quanto às alterações pretendidas em relação ao barracão inicial, não devendo ainda os 

elementos gráficos da proposta final conter as cores vermelho e amarelo, devendo os 

desenhos ser inequívocos; 

9.º não apresenta alçado da vedação em todo seu desenvolvimento; 

10.º mais se refere que caso o projecto venha a ser reformulado, o processo carecerá 

de parecer por parte da EP - Estradas de Portugal, SA. 

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

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

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

60/2007, de 4 de Setembro.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/04/29, e face ao 

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

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

requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 
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Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta de 

indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 816/08 – António Luís Pereira Brusco de 

Oliveira 

DLB N.º 0746/09 | De ANTÓNIO LUÍS PEREIRA BRUSCO DE OLIVEIRA, residente na 

Rua Cidade de Tokushima, n.º 3, 2.º Esquerdo, na localidade e freguesia de Leiria, 

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

habitação colectiva, comércio e serviços, com demolição do existente, sito na Avenida 

Combatentes da Grande Guerra, na localidade e freguesia de Leiria, numa zona 

definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Consolidadas da 

Cidade de Leiria, Zona de Protecção do Castelo de Leiria e ainda dentro do limite da 

Área de Intervenção da Área Crítica. 

Para o local foram anteriormente apresentados pedidos de que constam os 

processos n.º 191/03, 1421/04 e 643/06, tendo no entanto os mesmos caducado devido 

à não apresentação dos elementos solicitados após a sua aprovação. 

O agora proposto mantém as mesmas características no que se refere à 

tipologia de intervenção e solução de arquitectura constantes dos pedidos anteriores; 

mantendo-se a volumetria e a ligação entre a Avenida Combatentes da Grande Guerra e 

a Avenida Machado dos Santos. É ainda proposto a anulação do piso -3, o aumento das 

áreas habitacionais com redução das áreas de escritórios, bem como ajustamentos 

decorrentes da implementação dos aspectos regulamentares referentes às 

acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada, sendo: 

—  Pisos -2 e -1 para estacionamento (99 lugares); 

—  Pisos 0,1 e 2 destinados a comércio / serviços; 

—  Piso 3 para comércio / serviços e habitação; 

—  Piso 4 para habitação, (total de 7 fogos). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/05/07, constante do 

respectivo processo (folhas 111 e 112), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

bem como sob o ponto de vista urbanístico, deliberou por  unanimidade  aprovar o 

projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao 

seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer da Direcção Regional de Cultura do Centro, 

nomeadamente quanto ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos a cargo do 

dono de obra (condição a constar no alvará de licença de obras); 
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2.º esclarecer quanto à acessibilidade às áreas comerciais no Piso 0 (loja 0.1) e espaço 

comum interno de distribuição, face às discrepâncias entre os elementos apresentados 

(alçado da Fachada Norte e Cortes 0.14 e 0.15); 

3.º garantir o cumprimento do disposto no parecer da EDP Distribuição – Energia, SA, 

emitido para o pedido antecedente (condição a constar no alvará de licença de obras); 

4.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, 

relativamente à segurança contra riscos de incêndio nos espaços de estacionamento da 

cave; 

5.º  prever a existência de sala de condomínio, nos termos do disposto no artigo 78.º do 

Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas; 

6.º no caso de utilizações sujeitas a licenciamento específico para as áreas de comércio 

e serviços, deverão as mesmas ser objecto do respectivo licenciamento; 

7.º o termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura deverá referir, para 

além do indicado, o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto; 

8.º garantir o cumprimento do Código Civil relativamente às propriedades confinantes; 

9.º prever ónus de uso público relativamente às escadas de acesso e ligação entre os 

dois arruamentos localizados a Norte (Avenida Combatentes da Grande Guerra) e a Sul 

(Avenida Machado dos Santos), bem como a cedência ao domínio público do espaço 

junto à Avenida Machado dos Santos no extremo Nascente/Sul, não integrado no 

edificado; 

10.º no que se refere à interferência com as infra-estruturas existentes e o seu eventual 

reforço, deve o mesmo ser da responsabilidade do requerente, de acordo com os 

condicionalismos que vierem a ser definidos pelas respectivas entidades (condição a 

constar no alvará de licença de obras); 

11.º apresentar, no prazo de seis meses, os elementos acima indicados, bem como os 

respectivos projectos de especialidade, incluindo projecto de segurança contra 

incêndios, de acordo com o parecer emitido pela Autoridade Nacional de Protecção 

Civil, englobando a totalidade do edifício, incluindo os pisos de estacionamento e áreas 

habitacionais; 

12.º no acto de levantamento da licença, apresentar garantia bancária no valor de 

€16.000.00, 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; 

13.º previamente à emissão de autorização de utilização deverá: 

13.1. apresentar Certidão da Conservatória rectificada, face ao indicado no ponto 

anterior n.º 9; 

13.2. apresentar relatório referente aos trabalhos arqueológicos, de acordo com o 

indicado no parecer da Direcção Regional de Cultura do Centro; 
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13.3. proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser 

danificadas durante a execução da obra. 

Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo dos pareceres emitidos pela 

Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana (folha 96), pela Direcção Regional de 

Cultura do Centro (folhas 105 e 106), pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 

107) e pela EDP Distribuição – Energia, SA (folha 109). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 213/09 –  CTT, Correios de Portugal, SA 

DLB N.º 0747/09 | De CTT, CORREIOS DE PORTUGAL, SA, com sede social na 

Avenida Fernão de Magalhães, n.º 223, 4.º P, no concelho de Coimbra, referente ao 

pedido de parecer prévio para a construção de uma rampa de acesso na Estação de 

Correios de Maceira Liz, na localidade e freguesia de Maceira, para melhoria da 

acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/04/30, constante do 

respectivo processo (folha 33), e face ao disposto no n.º 2, do artigo 7.º do Decreto-Lei 

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

deliberou por  unanimidade  emitir parecer prévio favorável à realização da operação 

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º a rampa deverá cumprir os requisitos previstos nos pontos 2.5.5. a 2.5.10, das 

normas técnicas para melhoria da acessibilidade das pessoas com mobilidade 

condicionada, publicadas no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto; 

2.º a construção da rampa não deverá comprometer a operacionalidade do passeio 

existente, devendo ser reformulada conforme parecer dos serviços do Departamento de 

Obras Municipais, do qual deverá ser dado conhecimento à empresa requerente. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 218/09 –  Armando Meira de Brito 

DLB N.º 0748/09 | De ARMANDO MEIRA DE BRITO, residente na Avenida Marquês de 

Pombal, Lote 4, r/c, na localidade e freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de alteração de um edifício de habitação unifamiliar e 

construção de muros de vedação, sito no Lote 19, na localidade de Vale Sepal, 

freguesia de Pousos. 

A proposta compreende alterações de implantação, construção, fachadas e 

cobertura. O pedido está inserido no processo de loteamento n.º 29/75. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/04/30, com o seguinte teor: 
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«Analisado o processo e ao abrigo do disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

se o seguinte: 

1.º o projecto de arquitectura apresentado não cumpre com o previsto em sede de 

loteamento n.º 29/75, relativamente a: 

1.1. área de implantação e área de construção; 

1.2. polígono de implantação; 

1.3. afastamentos; 

1.4. não esclarece quanto ao cumprimento da cota de soleira prevista; 

Mais se refere que relativamente aos restantes elementos verifica-se que:  

2.º não esclarece qual o enquadramento do pedido face ao disposto no Decreto-Lei 

n.º 220/2008, de 12 de Novembro, relativamente à Segurança Contra Incêndios, 

devendo apresentar Ficha de Segurança ou Projecto, de acordo com o estipulado no 

referido diploma; 

3.º não apresenta alçados e cortes da totalidade dos muros de vedação em todo o 

seu desenvolvimento, com indicação do perfil do terreno, assim como indicação sucinta 

da implantação da moradia e com indicação de cotas altimétricas e afastamentos, 

materiais e acabamentos; 

4.º não apresenta pormenores de construção à escala adequada, esclarecendo a 

solução construtiva adoptada para as paredes exteriores do edifício e sua articulação 

com a cobertura, vãos de iluminação/ventilação e de acesso, bem como com o 

pavimento exterior envolvente.  

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

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

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

Setembro.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/04/30, e face ao 

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

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

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

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

indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.2. Relatório de actividades desenvolvidas pelos s erviços de fiscalização durante 

o mês de Abril 

DLB N.º 0749/09 | Presente o relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao 

serviço efectuado durante o mês de Abril. 

Departamento de Operações Urbanísticas 

Queixas 34 

Processos Fiscalizados 278 

Mandados de Notificação 8 

Embargos (ANEXO A) 12 

AUTOS DE TRANSGRESSÃO  

Obras sem licença 43 

Obras em desacordo com a licença 5 

Outras transgressões 10 

Publicidade 18 

 

Serviço efectuado para o Departamento Jurídico 

Mandados de Notificação 7 

Processos de contra-ordenação 2 

Autos de Notícia 19 

Informações 0 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

1.3. Análise dos seguintes processos de loteamento 

1.3.1. Processo de loteamento n.º 13/82 – Afonso Fe rreira da Silva Pereira  

DLB N.º 0750/09 | De MARIA TERESA FERREIRA MONTEIRO PEREIRA, residente na 

Urbanização da Portela, Lote 198, A, 6.º D, em Portela, Concelho de Lisboa, 

representada pelo procurador, Afonso Ferreira da Silva Pereira, residente na Rua de 

Santa Mónica n.º 120, freguesia de Parceiros, referente aos elementos apresentados 

em fase de audiência prévia do interessado quanto aos motivos que estiveram na 

origem da proposta de indeferimento do projecto de alteração ao lote 45 do loteamento 

situado na Quinta da Meia Légua, freguesia de Parceiros. 

De acordo com a informação prestada pela Divisão de Loteamentos em 

2008/10/09, verificou-se o seguinte: 

«Por deliberação de Câmara de 2008/02/19, foi proposto o indeferimento das 

alterações ao lote 45, por motivos de afastamento do polígono de implantação ao eixo 

do arruamento. 

O requerente veio dar resposta à referida deliberação. 

Da análise da proposta apresentada, verifica-se que é corrigido o polígono de 

implantação para uma distância de 10m ao eixo do arruamento principal, bem como em 

relação à curva e inserção do arruamento do impasse. 



983 (24) 
 

 
 

CMLeiria/ Acta n.º 12, de 2009.05.12 

Im-DA-15-09_A0 

 

Em relação ao eixo do arruamento do impasse, o polígono de implantação 

mantém os 8 m anteriormente propostos, atendendo à pouca profundidade do lote e 

dado tratar-se de pequeno troço de arruamento em impasse.» 

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

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

177/01, de 4 de Junho, sem oposição. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e considerando que os elementos 

apresentados permitem obstar aos motivos que estiveram na origem da proposta de 

indeferimento tomada em reunião de 2008/02/19, deliberou por  unanimidade  ao 

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

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, aprovar as alterações 

requeridas para o lote 45, devendo a requerente solicitar no prazo de um ano a emissão 

do Aditamento ao Alvará e apresentar 5 exemplares da Planta de Síntese (Anexo I), em 

suporte de papel e um em suporte digital, bem como certidão da Conservatória do 

Registo Predial válida e actualizada. 

Mais deliberou  informar a requerente que a planta de síntese deverá conter a 

área total de construção. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.2. Processo de loteamento n.º 13/97 – Manuel Pe dro Vieira e Outro 

DLB N.º 0751/09 | De MANUEL PEDRO VIEIRA E OUTRO, residente na Rua São 

Silvestre, 957, em Marvila, freguesia de Barreira, referente à vistoria para efeitos de 

recepção definitiva das obras de urbanização do loteamento situado em Casal da 

Serradinha, Telheiro, freguesia de Barreira. 

A recepção provisória das obras de urbanização foi efectuada em 2005/03/21. 

As entidades consultadas (SMAS, EDP e PT) emitiram pareceres favoráveis 

quanto à recepção definitiva das respectivas infra-estruturas. 

Em 2008/10/31 a Comissão de Recepção das obras de urbanização do 

Loteamento supra citado considerou que os trabalhos das redes viária e de drenagem 

pluvial se encontravam concluídos sem anomalias visíveis ou aparentes. 

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

n.º 4/09, constante do respectivo processo (folha 439), e o conteúdo dos pareceres 

emitidos pelas entidades competentes, deliberou por  unanimidade  para efeitos do 

disposto nos artigos 24.º e 50.º do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, na 

redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de Dezembro, e pela Lei 

n.º 26/96, de 1 de Agosto, o seguinte: 

1.º autorizar a recepção definitiva das obras de urbanização do loteamento designado 

em epígrafe; 
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2.º autorizar o cancelamento das cauções abaixo indicadas, uma vez que se encontram 

concluídas as infra-estruturas que as mesmas caucionam: 

2.1. garantia bancária n.º 02/259/97573, emitida em 16/09/2002, pelo Banco BPI, SA, 

destinada a garantir a execução da rede de esgotos domésticos e pluviais (folha 

317); 

2.2. garantia bancária n.º 02/259/97574, emitida em 16/09/2002, pelo Banco BPI, SA, 

destinada a garantir a execução dos arruamentos e muro de suporte (folha 316). 

Mais deliberou notificar o promotor do conteúdo do auto de vistoria bem como 

das decisões que recaíram sobre o assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.3. Processo de loteamento n.º 27/03 – Adelino F aria Marques (e Outros) 

DLB N.º 0752/09 | De ADELINO DE FARIA MARQUES E OUTROS, residente na Rua 

das Quinxosas n.º 269, em Vidigal de Baixo, freguesia de Pousos, referente à vistoria 

para efeitos de recepção provisória das obras de urbanização do loteamento situado em 

Serrada, Touria, freguesia de Pousos. 

As entidades consultadas (SMAS, EDP e PT) emitiram pareceres favoráveis 

quanto à recepção provisória das respectivas infra-estruturas. 

Em 2009/02/02 a Comissão de Recepção das obras de urbanização do 

Loteamento supra citado considerou que os trabalhos da rede viária se encontravam 

concluídos sem anomalias visíveis ou aparentes. 

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

n.º 19/09, constante do respectivo processo (folha 355), e o conteúdo dos pareceres 

emitidos pelas entidades competentes, deliberou por  unanimidade  para efeitos do 

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

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

1.º autorizar a recepção provisória das obras de urbanização do loteamento designado 

em epígrafe; 

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

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

que a mesma cauciona: 

2.1. garantia bancária n.º 07/102/46726, no valor de €20.738,00, emitida em 

12/04/2007 pelo Banco BPI, SA, destinada a garantir a execução da rede viária 

(folha 259). 

Mais deliberou  notificar o promotor do conteúdo do auto de vistoria bem como 

das decisões que recaíram sobre o assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 



985 (26) 
 

 
 

CMLeiria/ Acta n.º 12, de 2009.05.12 

Im-DA-15-09_A0 

 

1.3.4. Processo de loteamento n.º 5/92 – NOVA LEIRI A, IMOBILIÁRIA, SA 

DLB N.º 0753/09 | De ANTÓNIO PEDROSA DOMINGUES E OUTRO, residente na Rua 

dos Sapateiros n.º 6, em Mendes, Concelho de Pombal, e de HOTBOM, SA, com sede 

na Rua de Tomar, 51, em Cardosos, freguesia de Arrabal, referente aos projectos de 

alteração aos lotes 5 (fracções A, B e C) e 7, respectivamente, do loteamento situado 

em Almuinha Grande, freguesia de Marrazes. 

As alterações consistem na mudança de uso de comércio para 

comércio/serviços. 

Decorreram os períodos da discussão pública, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º 

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

de 4 de Setembro, sem oposição. 

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

prestadas pela Divisão de Loteamentos em 2009/04/30, constantes das pastas 7 (folha 

73) e 8 (folha 33), deliberou por unanimidade  ao abrigo do disposto no artigo 27.º do 

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

de Setembro, aprovar as alterações requeridas para os lote 5 e 7, devendo os 

requerentes solicitarem no prazo de um ano a emissão do Aditamento ao Alvará e 

apresentar 5 exemplares da Planta de Síntese (Anexo I) em suporte de papel e um em 

suporte digital, bem como certidão da Conservatória do Registo Predial válida e 

actualizada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4. Análise do processo de informação prévia de lo teamento n.º 1/07 – AUFWIND, 

Investimentos e Participações, SGPS, SA 

DLB N.º 0754/09 | De AUFWIND, INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, SA, 

com sede social na Rotunda das Tojas, Edifício Cascais Office 1.º H, freguesia de 

Alcabideche, concelho de Cascais, referente ao pedido de informação prévia sobre a 

possibilidade de lotear um terreno situado em Valente/Cabeço Mortal, freguesia de 

Azoia. 

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

apresentada tem enquadramento no PDM, não reunindo, no entanto, condições para 

ser viabilizada, face ao parecer da EP – Estradas de Portugal, SA, com o seguinte teor: 

«…face à proximidade da construção e respectivos acessos ao traçado do lanço 

do IC2 – Variante da Batalha e pelo facto de não se encontrar ainda fechado o projecto 

afecto à referida variante, esta Delegação Regional julga pouco prudente proceder ao 

seu licenciamento, nesta fase». 

A Junta de Freguesia referiu a necessidade de ser instalado um centro educativo 

na área destinada a equipamento. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando a informação prestada 

pela Divisão de Loteamentos e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

por unanimidade  o seguinte: 

1.1. manifestar a intenção de não viabilizar a solução apresentada, face ao conteúdo 

do parecer emitido pela EP – Estradas de Portugal, SA, cujo conteúdo deverá ser 

transmitido à requerente (folha 162), devendo notificar-se a mesma, 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; 

1.2. informar de que um eventual pedido de licenciamento de operação de loteamento, 

para além de carecer de parecer favorável da EP – Estradas de Portugal, deverá ainda 

contemplar os seguintes aspectos :  

1.2.1. condições definidas pelas entidades e serviços consultados em sede do 

presente pedido de informação prévia, cujos os conteúdos deverão ser transmitidos à 

requerente, bem como na restante legislação em vigor; 

1.2.2. os terrenos a lotear deverão ter o registo predial actualizado no que se 

refere às respectivas áreas; 

1.2.3. a área a lotear deverá corresponder à soma das áreas de cedência para 

o domínio público com as áreas dos lotes; 

1.2.4. a disposição/orientação dos lugares de estacionamento público deverá 

ter em conta os sentidos de trânsito; 

1.2.5. prever o alargamento da Rua da Valenta para 6,50 m. 

Mais deliberou transmitir aos proprietários dos prédios abrangidos pela 

operação a decisão que recaiu sobre o pedido de informação prévia, bem como o 

conteúdo dos pareceres emitidos pelos Serviços da Câmara e pelas entidades 

consultadas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
��  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  

 

2.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão Administrativa 

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

durante o mês de Abril de 2009 

DLB N.º 0755/09 | Presente o relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais 

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

ACTIVIDADE QUANTIDADE  VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

VALOR  VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 
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Instauração de novos 
PEF’ s 

 

963 
 

-6,4% 
 

39.362,42€ 
 

-17,7% 

SMAS 922 -7,52% 37.638,48 € -19,07% 

Mercados    38 46,1% 1.666,55 € +55,9% 

Ocupação de via pública 3 -40% 57,39 € -77,9% 

Tramitação de PEF’ s 344   34,3% - -  

Citação de executados 354 -9,92% -  - 

PEF’ s  activos 5.325 7,92% 267.957,04 €  9,59% 

SMAS (1997) 311 - 7.216,82 € - 

SMAS (2000 a 2005) 4.717 8,73% 243.871,54 € 10,5% 

Mercados 218 2,83% 9.629,12 € 3,18% 

Ocupação da via pública 45 4,6% 888,98 € 1,7% 

Publicidade 16 - 1.565,10 €  - 

Limpeza de terrenos 5 - 702,43 € -  

Danos no património munic. 4 - 3.650,70 € -1,03% 

Metrologia 2 - 32,77 €   - 

Diversos 3 - 399,58 € - 

PEF’ s extintos por 
pagamento 

 

332 
 

34,9% 
 

16.368,42€ 
 

 29,3% 

SMAS 298 47,5% 14.460,17 € 41,3% 

Mercados 33 -10,8% 1.802,59 €  -0,79% 

Ocupação da via pública 1 -85,7% 56,19 € -89,9% 
 

Danos no património munic. - - 49,47 € - 

A Câmara tomou conhecimento . 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

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

Município de Leiria:  

2.1.2.1. Requerente: Gonçalo Pedro de Oliveira Ribe iro 

DLB N.º 0756/09 | Presente o requerimento com a entrada n.º 00528, de 5 de Janeiro 

de 2007, em que GONÇALO PEDRO DE OLIVEIRA RIBEIRO, residente na Rua Inácia Cova, 

Aldeamento Santa Clara, n.º 30, Parceiros, 2400.019 Leiria, com o NIF 218040466, 

requereu ao município o pagamento de uma indemnização, no valor de €769,25 por 

prejuízos causados no veículo automóvel, com a marca e o modelo Seat Ibiza, 

matrícula 41-87-QX, propriedade de Fernando Manuel Silva Ribeiro, que conduzia 

quando, no dia 8 de Dezembro de 2006, pelas 00h55m, circulando na estrada das 

Cortes, junto à Quinta de São Venâncio, freguesia e concelho de Leiria, embateu numa 

árvore de grande porte que se encontrava caída na via. 

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

Administrativa a informação n.º 19.CDIA/09, de 24 de Abril, constante do Processo de 

RCE n.º 04/2007, apensa à presente acta, cujo teor se dá aqui por inteiramente 

reproduzido (ANEXO B) – sobre a qual recaiu o seguinte despacho do Senhor Director do 

Departamento Administrativo e Financeiro, datado de 2009.05.07: «Concordo» – a qual 
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dá por provados os factos alegados pelo requerente, concluindo pela proposta de 

deferimento da pretensão daquele, fundamentando-se nos seguintes termos: 

I  O Município de Leiria tem o dever de vigiar e fiscalizar de forma sistemática, 

adequada e eficaz as condições de implantação, desenvolvimento e estado 

fitossanitário do património arbóreo que se encontra à sua guarda, designadamente o 

existente junto às vias municipais, para evitar que o mesmo venha a cair e a causar 

danos aos utentes destas. 

II  A queda da árvore, situada junto à valeta perto do acesso à Rua Ramalho Ortigão, 

entre a Rua Vale de Lobos e a Estrada das Cortes, que se encontrava em mau estado 

sanitário (podre), ficou a dever-se a falta ou incúria dos serviços municipais 

competentes em vigiar e fiscalizar de forma sistemática, adequada e eficaz as 

condições de implantação, desenvolvimento e estado fitossanitário das árvores do 

património arbóreo municipal que se encontra à sua guarda. 

III  O Município de Leiria não logrou provar que não houve culpa sua ou que os danos 

se teriam igualmente produzido, ainda que não houvesse culpa da sua parte, ilidindo 

assim a presunção legal de culpa in vigilando estabelecida no artigo 493.º, n.º 1 do 

Código Civil. 

IV  Em conclusão, o Município de Leiria é responsável, por culpa presumida, pelos 

danos causados no veículo automóvel do requerente. 

V  Estão, por isso, reunidos todos os pressupostos da responsabilidade civil 

extracontratual das autarquias locais, que são de verificação cumulativa e concomitante, 

pelo que se impõe ao Município de Leiria a obrigação de ressarcir os danos invocados 

pelo requerente. 

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

19.CDIA/09, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por unanimidade  

manifestar a sua intenção de deferir o pedido de indemnização deduzido por GONÇALO 

PEDRO DE OLIVEIRA RIBEIRO, no valor de €769,25. 

Mais deliberou  notificar o requerente, dispensando a audiência dos 

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

Procedimento Administrativo, uma vez que os elementos constantes do procedimento 

conduzem a uma decisão que lhe é inteiramente favorável. 

 Relativamente a esta despesa foi emitida a proposta de cabimento n.º 2012/09, 

de 11 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.1.2.2. Requerente: Filipe Cardoso Lopes 

DLB N.º 0757/09 | Presente a carta com a entrada n.º 4799, de 26 de Fevereiro de 

2008, em que Filipe Cardoso Lopes, residente na Urbanização Charneca do Bailadouro, 
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lote 91, 2.º frente, 2410.533 Pousos, vem requerer ao município o pagamento de uma 

indemnização no valor de €12,10, por prejuízos causados no veículo de que este é 

proprietário, fundamentando a sua pretensão no facto de o acidente, ocorrido no dia 

26.01.2008, por volta das 18h30m, na Estrada Municipal entre Agodim e Colmeias (EM-

532-5), se dever à existência de um buraco na faixa de rodagem. 

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

Administrativa a informação n.º 06.SEF/2009, de 22 de Abril, que se encontra junta ao 

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

do Departamento Administrativo e Financeiro, de 2009.05.00, sob proposta favorável da 

Chefe da Divisão Administrativa  a qual conclui pela proposta de deferimento da 

pretensão do requerente, considerando o seguinte: 

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

autarquias locais, decorrente do preceituado no artigo 22.º da Constituição da República 

Portuguesa, no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 48051, de 21 de Novembro de 1967 e no 

artigo 96.º, n.º 1 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a qual assenta nos pressupostos 

da responsabilidade civil previstos nos artigos 486.º e seguintes do Código Civil, o que 

vale por dizer que a sua concretização depende da verificação cumulativa dos seguintes 

pressupostos: prática de um facto (ou da sua omissão), da ilicitude deste, da culpa do 

agente, do dano e do nexo de causalidade entre o facto e o dano. 

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

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

Compete ao Município de Leiria a regulamentação, ordenamento e fiscalização 

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

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

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

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

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

Serviços Municipais). 

Em matéria de responsabilidade civil por actos ilícitos culposos, a regra geral 

sobre o ónus da prova é a de que cabe ao lesado, em primeiro lugar, provar a culpa do 

autor da lesão (artigo 487.º, n.º 1 do Código Civil), muito embora, por vezes, a lei admita 

a inversão desse ónus.  

De acordo com declarações do condutor «quando me deslocava para a minha 

residência, passei por Agodim quando de repente bati com a roda esquerda, da frente 

do meu veículo, num buraco situado no meio da estrada. Mais à frente como a direcção 

fugia para a esquerda parei o carro para ver o que seria e deparei com o pneu 

danificado (…) causou-me grandes estragos económicos (para não falar dos morais), 
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dado que o pneu era quase novo, tinha sido comprado há cerca de duas semanas 

(…).» 

A pretensão foi objecto de análise por parte da Divisão de Conservação de 

Edifícios, Vias e Obras de Arte (DCEVOA), da Câmara Municipal, informando a mesma 

que se trata de uma «estrada com alguns problemas a nível do pavimento, sendo 

esporadicamente e quando necessário, feita a manutenção na referida via com a 

colocação de massas a frio.» 

Ora, resulta das fotografias juntas ao processo que a estrada se encontrava em 

mau estado de conservação. 

Assim sendo, tratando-se de um dano provocado pela existência de um buraco, 

não sinalizado, existente no pavimento de uma via pública do qual resultaram danos 

numa viatura particular, uma vez que compete Município de Leiria o dever de vigiar e 

sinalizar as suas artérias rodoviárias, tem o lesado a seu favor a presunção legal de 

culpa estabelecida no artigo 493.º, n.º 1 do Código Civil. 

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

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

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

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

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

Assim sendo, face aos factos apurados e não tendo sido ilidida a presunção 

legal, é de imputar a omissão, ilícita e culposa ao Município de Leiria, e tendo este 

praticado um facto ilícito e culposo que originou o acidente incorre em responsabilidade 

civil extracontratual e no consequente dever de indemnização. 

Relativamente a esta despesa foi emitida a proposta de cabimento n.º 1849/09, 

de 23 Abril. 

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

n.º 06.SEF/09, prestada pela Divisão Administrativa deliberou por  unanimidade  

manifestar a sua intenção deferir o pedido de indemnização deduzido por Filipe 

Cardoso Lopes, no valor de €12,10. 

Mais deliberou notificar o requerente, dispensando a audiência dos 

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

Procedimento Administrativo, uma vez que os elementos constantes do procedimento 

conduzem a uma decisão que lhe é inteiramente favorável.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.1.2.3. Requerente: Rui Gaspar Góis 

DLB N.º 0758/09 | Presente o requerimento com a entrada n.º 9073, de 2 de Abril de 

2007, de RUI GASPAR GÓIS, com o NIF 202921905, residente na Rua Nova, n.º 215, 
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Barreiros, freguesia de Amor, 2400.801 Leiria, em que requereu ao município o 

pagamento de danos, no valor orçamentado entre €1028,45 e €616,64, causados nos 

pneus e jantes esquerdos do veículo automóvel, marca e modelo Ford Mondeo, com a 

matrícula 39-45-TR, que conduzia quando, no dia 9 de Março de 2007, pelas 08h30min, 

circulando na Rua Nova, no lugar de Ponte da Pedra, freguesia de Regueira de Pontes, 

no sentido Barreiros – Ponte da Pedra, ao descrever a curva existente embateu nuns 

buracos existentes no pavimento, os quais apresentavam, num dos lados, uma aresta 

cortante. 

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

Administrativa a informação n.º 26.CDIA/09, de 5 de Maio, constante do Processo de 

RCE n.º 18/2007, apensa à presente acta, cujo teor se dá aqui por inteiramente 

reproduzido (ANEXO C) – sobre a qual recaiu o seguinte despacho do Senhor Director do 

Departamento Administrativo e Financeiro, datado de 2009.05.07. «Concordo» – a qual 

dá por provados os factos alegados pelo requerente, concluindo pela proposta de 

deferimento da pretensão daquele, fundamentando-se nos seguintes termos: 

I  O caminho vicinal onde se deu o acidente está na posse do Município de Leiria, 

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

II  O Município de Leiria tem o dever de vigiar e fiscalizar de forma sistemática, 

adequada e eficaz as condições em que se encontra a rede viária municipal, 

procedendo à respectiva reparação, conservação e manutenção e, por outro lado, de 

sinalizar os obstáculos temporários à circulação rodoviária nas vias municipais, de 

modo a permitir aos que por lá circulam tomar as precauções necessárias para evitar 

acidentes.  

III  Dos factos apurados, resulta que a Câmara não empregou todas as medidas 

exigidas pelas circunstâncias a fim de prevenir a ocorrência dos danos, por não ter 

vigiado e fiscalizado de forma sistemática, adequada e eficaz as condições em que se 

encontrava o caminho vicinal em análise, sobretudo no troço onde se deu o acidente, 

caracterizado por depressões ao nível do pavimento, arestas cortantes e dois buracos, 

procedendo à respectiva reparação, conservação e manutenção, e por não ter 

procedido à sinalização do mau estado da via, pelo que é responsável pelo acidente por 

«culpa presumida». 

IV  Por outro lado, considerando ainda que os danos sofridos no veículo do 

requerente são uma consequência normal, típica e provável da existência dos buracos, 

estão reunidos todos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das 

autarquias locais, razão pela qual existe responsabilização do Município de Leiria e 

consequente obrigação de indemnização. 

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

26.CDIA/09, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por unanimidade  
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manifestar a sua intenção de deferir o pedido de indemnização deduzido por RUI 

GASPAR GÓIS, no valor de €616,64. 

Mais deliberou  notificar o requerente, dispensando a audiência dos 

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

Procedimento Administrativo, uma vez que os elementos constantes do procedimento 

conduzem a uma decisão que lhe é inteiramente favorável. 

Relativamente a esta despesa foi emitida a proposta de cabimento n.º 2050/09, 

de 12 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.1.2.4. Requerente: Maria Pereira Neves e outro 

DLB N.º 0759/09 | Presente o requerimento com a entrada n.º 13743, de 29 de Maio de 

2007, de MARIA PEREIRA NEVES, residente na Rua de Fátima, n.º 46, Loureira, 2495.123 

Santa Catarina da Serra, no qual requereu ao município o pagamento de uma 

indemnização, no valor provisório de €2.973,80, por danos resultantes de despiste do 

veículo automóvel, marca e modelo Opel Corsa, com a matrícula 40-58-IP, a ela 

pertencente e conduzido pelo também requerente Rafael Neves Mendes, ocorrido na 

estrada da Fazarga, no dia 1 de Maio de 2007, pelas 22h15min, devido a um lençol de 

água existente no pavimento. 

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

Administrativa a informação n.º 27.CDIA/09, de 5 de Maio, anexa à presente acta e da 

qual faz parte integrante (ANEXO D)  sobre a qual recaiu o despacho «Concordo» do 

Senhor Director de Departamento, de 2009.05.07  a qual conclui pela proposta de 

indeferimento da pretensão do(s) requerente(s), nos seguintes termos: 

I   O caminho vicinal, onde se deu o acidente, ligando a EM 357 à Fazarga, limite da 

freguesia de Fátima, concelho de Ourém, está na posse do Município de Leiria, sujeito à 

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

II  O Município de Leiria tem o dever de vigiar e fiscalizar de forma sistemática, 

adequada e eficaz as condições em que se encontra a rede de drenagem pluvial, 

procedendo à respectiva conservação e manutenção e tem o dever de garantir a 

execução das obras de infra-estruturas viárias e de trânsito segundo as normas 

técnicas e legais exigíveis. 

III  Dos factos provados resulta que não houve violação de qualquer dos deveres 

impostos pelas normas do artigo 142.º, alínea l) e artigo 124.º, alínea i) do Regulamento 

de Organização dos Serviços Municipais, pelo que não se mostram cumpridos os 

requisitos da ilicitude e da culpa na actuação do Município. 

IV  Por outro lado, a existência do lençol de água na referida via municipal devido à 

dificuldade de escoamento das águas pluviais não foi determinante para a entrada em 
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hidroplanagem do veículo conduzido pelo requerente Rafael Neves Mendes. Inexiste, 

pois, nexo de causalidade entre a água acumulada na via e a entrada em despiste do 

veículo. 

V  Considerando que os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das 

autarquias locais são de verificação cumulativa, basta que não se cumpra um deles 

para inexistir a responsabilização do Município de Leiria e consequente obrigação de 

indemnização. 

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

n.º 27.CDIA/09, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por unanimidade  

manifestar a sua intenção indeferir o pedido deduzido por MARIA PEREIRA NEVES e outro 

e notificar o(s) requerente(s), 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-o(s) ainda das 

horas e local onde o processo poderá ser consultado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.1.2.5. Requerente: Isidro Pereira Órfão 

DLB N.º 0760/09 | Presente o requerimento com a entrada n.º 15417, de 3 de Julho de 

2008, de ISIDRO PEREIRA ÓRFÃO, com o NIF 130608998, residente na Rua Nossa 

Senhora de Fátima, n.º 35, Grinde, 2420.124 Caranguejeira, em que requereu ao 

município o pagamento de uma indemnização, no valor de €205,57, por prejuízos 

causados no seu veículo automóvel, de marca e modelo Renault Expresso, com a 

matrícula 95-79-CZ, que conduzia no dia 27 de Junho de 2008, pelas 08h25m, quando, 

circulando na citada via municipal, junto ao número de polícia 86, para se desviar de um 

camião que circulava em sentido contrário, embateu num buraco. 

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

Administrativa a informação n.º 28.CDIA/09, de 6 de Maio, constante do Processo de 

RCE n.º 21/2008, apensa à presente acta, cujo teor se dá aqui por inteiramente 

reproduzido (ANEXO E) – sobre a qual recaiu o seguinte despacho do Senhor Director do 

Departamento Administrativo e Financeiro, datado de 2009.05.07: «Concordo» – a qual 

dá por provados os factos alegados pelo requerente, concluindo pela proposta de 

deferimento da pretensão daquele, fundamentando-se nos seguintes termos: 

I  A estrada municipal n.º 1218 onde se deu o acidente é um bem dominial que está 

na posse e sob a responsabilidade do Município de Leiria, afecto à utilidade pública de 

circulação de pessoas e bens, sujeita à sua vigilância e cuidado, fazendo parte da rede 

de vias municipais. 

II  O Município de Leiria tem os deveres de vigiar e fiscalizar de forma sistemática, 

adequada e eficaz as condições em que se encontram as estradas e caminhos 
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municipais e de sinalizar os locais da via pública municipal que oferecem perigo para o 

trânsito, de modo a permitir aos que por lá circulam tomar as precauções necessárias 

para evitar acidentes. 

III  Da matéria de facto apurada e não apurada resulta que, no caso sub judice, 

estamos perante uma omissão ilícita por violação dos artigos 124.º e 142.º do 

Regulamento de Organização dos Serviços Municipais, dos deveres objectivos de 

cuidado impostos ao Município de Leiria relativamente à via municipal em apreço e do 

direito à segurança rodoviária dos utentes dessa via.  

IV  Omissão essa não imputável a um determinado titular de órgão ou trabalhador e 

resultante, portanto, do funcionamento anormal do serviço.  

V  Tendo havido incumprimento dos deveres de cuidado e vigilância a que o 

Município estava obrigado, faz presumir a lei a culpa leve, por aplicação dos princípios 

gerais de responsabilidade civil, sendo que, nesta sede, o Município também não 

conseguiu iludir tal presunção de culpa provando, de uma forma concreta e objectiva, 

como procediam os serviços para evitar acidentes como o que aconteceu nem 

demonstrou que só as particulares circunstâncias do caso, por fortuitas e absolutamente 

imprevisíveis, permitiam explicar a falta de sinalização do aqueduto.  

VI  Por tais motivos, o comportamento omissivo constitui facto ilícito gerador dos 

danos patrimoniais sofridos pelo requerente, no montante de €205,57. 

VII  A isto acresce a verificação do nexo causal entre o facto ilícito e o dano, 

porquanto o acidente não teria ocorrido se não fosse a falta de reparação (e 

sinalização) do buraco.  

VIII  Estão assim cumpridos todos os requisitos cumulativos de que a lei faz depender 

a responsabilidade civil das autarquias locais por facto ilícito decorrente do exercício da 

função administrativa. 

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

28.CDIA/09, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por unanimidade  

manifestar a sua intenção de deferir o pedido de indemnização deduzido por ISIDRO 

PEREIRA ÓRFÃO, no valor de €205,57. 

Mais deliberou  notificar o requerente, dispensando a audiência dos 

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

Procedimento Administrativo, uma vez que os elementos constantes do procedimento 

conduzem a uma decisão que lhe é inteiramente favorável. 

 Relativamente a esta despesa foi emitida a proposta de cabimento n.º 2051/09, 

de 12 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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2.1.2.6. Requerente: Fernando de Jesus Rodrigues  

DLB N.º 0761/09 | Retirado. 

 

2.1.2.7. Requerente: João Pedro Teixeira Lima 

DLB N.º 0762/09 |  Retirado. 

 

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

2.2.1. Pagamentos 

DLB N.º 0763/09 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

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

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 

Presidente, no período de 28 de Abril a 11 de Maio de 2009, correspondente às Ordens 

de Pagamento Gerais n.ºs: 3737 a 3774, 3890, 4118, 4129, 4191, 4192, 4203, às 

Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 256 a 287, 289, 290, 291, 293, 295 a 303, 

305 a 309, 314, 316, 317, 320, 321, às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs 2486, 

2489,2534, 2713, 2718, 2725, 2727,2977, 3253, 3270, 3271, 3279, 3282, 3283, 3286, 

3289, 3351, 3390, 3391, 3433 a 3435, 3437, 3439, a 3442, 3448, 3451, 3454 a 3457, 

3459 a 3469, 3471 a 3488, 3490 a 3541, 3543 a 3560, 3562, 3591,3592, 3596, 3599, 

3601, 3606,3641, 3657,3658, 3717 a 3722, 3725, 3733, 3734, 3776, 3793, 3795, 3798, 

3799, 3803 a 3806, 3808, 3809, 3817, 3818, 3825, 3828, 3833, 3834, 3836 a 3850, 

3852, 3853, 3856, 3887, 3888, 3889, 3892 a 3898, 3900, 3903 a 3905, 3907, 3912 a 

3919, 3921 a 3924, 3948, 3949, 3951, 3957, 3963, 3965, 3966, 3969, 3971, 3972, 3976 

a 3982, 3986 a 3987, 3991 a 3992, 3997 a 4010, 4013, 4014, 4016, 4017, 4030 a 4032, 

4034ª 4037, 4045, 4049, 4051, 4064, 4070 a 4073, 4075 a 4078, 4083, 4085 a 4089, 

4091 a 4095, 4103 a 4109, 4114, 4128, 4130, 4131, 4136, 4163, 4173, 4199, 4204, no 

valor total de €3.193.501,26. 

 

2.2.2. VIII Modificação ao Orçamento e às Grandes O pções do Plano. Ratificação 

DLB N.º 0764/09 | Presente a VIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2009 que se consubstancia na 8.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 7.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 7.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 4 
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de Maio que autoriza a VIII Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente 

ano de 2009, com inscrições/reforços no montante de €605.269,00 e 

diminuições/anulações no montante de €580.269,00, e a VIII alteração ao Orçamento 

da Despesa para o presente ano de 2009, com inscrições/reforços e 

diminuições/anulações no montante de €413.519,00 cada, tal como proposto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2.3. Exercício do direito de preferência na alien ação da casa n.º 24, sita na Rua 

Eng.º José Frederico Ulrich, Bairro das Almuinhas, freguesia de Marrazes 

DLB N.º 0765/09 | Presente o requerimento (ENT 08/21792), de MARIA DE FÁTIMA 

OLIVEIRA LOURENÇO RORIZ, na qualidade de adquirente, por herança de sua mãe, da 

casa n.º 24, sita na Rua Eng.º José Frederico Ulrich, Bairro das Almuinhas, freguesia de 

Marrazes, cidade de Leiria, em que requereu à Câmara que se pronuncie quanto ao 

exercício do direito de preferência na alienação daquele imóvel. 

Presente também a informação jurídica solicitada para fundamento da decisão e 

que se anexa (ANEXO G). 

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

reconhecer à requerente Maria de Fátima Oliveira Lourenço Roriz legitimidade para 

pedir o exercício do direito de preferência por parte desta Câmara, uma vez que o 

identificado imóvel se encontra na esfera jurídica de Manuel da Costa Oliveira. 

Mais deliberou  que seja dado conhecimento do teor desta deliberação à 

requerente, nos termos da alínea a) do artigo 66.º do Código do Procedimento 

Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2.4. Doação de um mini forno 

DLB N.º 0766/09 | Presente uma declaração remetida pelo Agrupamento José Saraiva, 

(ENT 09/6564), referente à aquisição, para instalar na Escola 1.º CEB de Azoia, 

freguesia de Azoia, de um mini forno, Ariete 932, no valor de €139,00. 

A Câmara, de acordo com a competência que lhe é conferida pelo estipulado na 

alínea h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 

unanimidade  aceitar a doação do referido equipamento, para instalar no 1.º CEB de 

Azoia, freguesia de Azoia. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2.5. Pagamento de segunda via da factura n.º 2007 /0036 à firma Construções 

António Leal, SA 

DLB N.º 0767/09 | A 2.ª via da factura em epígrafe, da importância de €9.939,47 (IVA 

incluído) e referente ao auto de medição n.º 2 da obra «Requalificação do Troço do CM 
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1198-2 junto ao Centro de Saúde e Freguesia de Souto da Carpalhosa», apenas deu 

entrada na SAACOP no passado dia 20 Março de 2009. 

Considerando que, por motivos desconhecidos, o original do referido documento 

contabilístico nunca deu entrada nestes serviços, que o mesmo se encontra por 

regularizar e que não figurou no mapa da dívida dos anos transactos, propôs-se o seu 

lançamento contabilístico bem como o seu pagamento no presente ano económico. 

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

981/2007, tendo a mesma transitado para 2009, no dia 6 de Janeiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos do disposto na alínea d) do 

n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18de Setembro, deliberou por maioria, com os 

votos contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dra. 

Lucinda Caleira e Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, autorizar o 

lançamento da factura no ano económico de 2009 e proceder ao respectivo pagamento, 

no total de €9.939,47 (nove mil novecentos e trinta e nove euros e quarenta e sete 

cêntimos), à firma Construções António Leal, SA. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2.6. Anulação de diversas guias de recebimento 

DLB N.º 0768/09 | Foram emitidas e conferidas diversas guias de recebimento que, 

pelos motivos a seguir indicados, devem ser objecto de anulação: 

Entidade Número de 
Guia de 

Recebimento 

Montante 
(€) 

Motivo da Anulação 

Serviço Nacional 
de Bombeiros e 
Protecção Civil 
- CDOS de Leiria 

30111/2004 2.271,90 Emitiu-se recibo provisório em nome Serviço 
Nacional de Bombeiros e Protecção Civil -CDOS. 
Aquando da comunicação de transferência 
bancária da referida importância, (ENT. 36.048 de 
22-12-2004), verificou-se que a designação 
correcta da entidade era Instituto Nacional de 
Emergência Médica. Deste modo, o valor de 
€2.271,90 deu definitivamente entrada nos cofres 
desta Autarquia em 27-12-2004, através da guia de 
recebimento n.º 30.115/2004. 

Caixa Geral de 
Depósitos, SA 

31070/2008 4.420,00 Emitida em duplicado. 
A importância de €4.420,00, referente a juros de 
depósito à ordem da conta 2333/632, já tinha sido 
arrecadada em 15-12-2008 através da guia de 
recebimento n.º 29.996. 

Leirisport - 
Desporto, Lazer 
e Turismo 

9/2009 1.400,87 Código de receita cuja classificação económica 
associada está incorrecta. 

Leirisport - 
Desporto, Lazer 
e Turismo 

26/2009 1.288,07 Código de receita cuja classificação económica 
associada está incorrecta. 

Leirisport - 
Desporto, Lazer 
e Turismo 

30/2009 1.484,45 Código de receita cuja classificação económica 
associada está incorrecta. 

Leirisport - 
Desporto, Lazer 
e Turismo 

31/2009 322,43 Código de receita cuja classificação económica 
associada está incorrecta. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos do disposto na alínea d) do 

n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  

anular as guias de recebimento acima mencionadas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2.7. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 0769/09 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo 11 de Maio de 

2009, apresentando um Total de Disponibilidades de €3.517.109,94 sendo de 

Operações Orçamentais €2.780.718,34 e de Operações de Tesouraria €736.391,60, 

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

A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

Ponto três 
 ����  ����   D e p a r t a m e n t o  J u r í d i c o  e  d e  D i v i s ã o  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s  

 

3.1. Análise do assunto relacionado com a Divisão J urídica 

3.1.1. Projecto de Regulamento da Publicidade do Mu nicípio de Leiria 

DLB N.º 0770/09 | Retirado. 

 

3.2. Análise do assunto relacionado com a Divisão d e Recursos Humanos 

3.2.1. Voto de pesar  

DLB N.º 0771/09 | Presente, pela Senhora Presidente, proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar ao trabalhador António Silva Jorge, Assistente 

Operacional, do mapa de pessoal deste Município, pelo falecimento de seu pai. 

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

manifestar um voto de profundo pesar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 
��������  D i v i s ã o  d e  H a b i t a ç ã o  e  R e a b i l i t a ç ã o  U r b a n a  

 

Alienação de imóvel abrangido pela Área Crítica de Recuperação e Reconversão 

Urbanística, sito na Rua Damião de Góis s/n.º, Leir ia. Exercício de direito de 

preferência. Ratificação 

DLB N.º 0772/09 | Presente a informação da Divisão de Habitação e Reabilitação 

Urbana a seguir transcrita:  
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«Trata-se da alienação de um edifício sito na Rua Damião de Gois s/ n.º em 

Leiria, com o número de matriz, 1201, que se pretende vender pelo valor de 11.100 

euros conforme se encontra publicitado no site do programa “Casa Pronta” Anúncio 

n.º19552/2009, sendo o requerente António Macedo contribuinte n.º 100762263. 

O edifício em causa encontra-se localizado no Centro Histórico e abrangido pela 

Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística da Cidade de Leiria.  

No contexto actual, considera-se não haver interesse para o Município na 

aquisição do imóvel, uma vez que este não põe em causa nenhum tipo de intervenção 

prevista pelo Município. 

Assim, propõe-se que não seja exercido o Direito de Preferência». 

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

prestada pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, deliberou por  

unanimidade  ratificar o despacho da Senhora Presidente, datado de 23 de Abril de 

2009 e não exercer o direito de preferência referente à aquisição em causa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 

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

Desenvolvimento 

5.1.1. Publicidade (intenção de remoção) 

DLB N.º 0773/09 | No seguimento do pedido de licenciamento de publicidade, foi o local 

de afixação visitado pelos Fiscais Municipais, que constataram que a publicidade 

permanece afixada, sem o licenciamento prévio por este Município. 

Assim, propôs-se que a Câmara deliberasse no sentido de ordenar a intenção 

de remoção, nos termos dos n.ºs 2, 3 e 4 do artigo 20.º 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, de acordo com a tabela seguinte: 

Registo Entidade Tipo de Publicidade Localização da Publicidade 

Ent. 
04/2909 

Pull and Bear Portugal 
Confecções, Lda. 

Dois anúncios luminosos de 
dimensão (0,80X0,40m) cada, 
na fachada; 

Av. Heróis de Angola, n.º 51, 
Leiria 

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

manifestar a intenção de ordenar a remoção da publicidade, em cumprimento do 

disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 20.º do Regulamento Municipal de Publicidade, uma 

vez que a mesma está afixada e não se encontra licenciada.  
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O não cumprimento dentro do prazo fixado implicará que seja a Câmara a 

promover a remoção da mesma, sendo os infractores responsáveis pelo pagamento de 

todas as despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4 e 5 do mesmo artigo. 

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

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

Procedimento Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.2. Remoção de publicidade (decisão final) 

DLB N.º 0774/09 |  No seguimento das deliberações tomadas por esta Câmara 

Municipal manifestando a intenção de ordenar a remoção de publicidade afixada sem 

prévio licenciamento, foram os responsáveis notificados do teor dessas deliberações 

para exercerem o direito de audição, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código de 

Procedimento Administrativo.  

  Não tendo respondido uns, ou por os motivos invocados não terem sido 

atendidos, noutros casos, foram novamente presentes os processos a seguir indicados, 

propondo-se que a Câmara, ao abrigo do disposto no artigo 20.º, n.º 2, alínea a) e n.ºs 

3, 4 e 5 do Regulamento Municipal de Publicidade, delibere ordenar a remoção da 

publicidade afixada sem prévio licenciamento, pelo mesmo motivo constante da 

deliberação anterior: 

Registo Entidade 
responsável 

Delib. da 
int. de 
remoção 
(data) 

Data de 
visita ao 
local 

Tipo de 
Publicidade 

Localização 
da 

Publicidade 

Observ. 

Nº 
02/29538 

Manuel Carreira 
Rodrigues 

2009/03/17 2008/12/02 
(Fiscais 
Municipais) 

Um anúncio 
luminosos biface 
em suporte 
próprio;  
Uma tela 
publicitária biface 
em suporte 
próprio; 

Rua da 
Serrada 
Nova, 
Freguesia 
de Azóia 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 5903 
de 
2009/03/25. 

Ent. 
08/15430 

Construtora 
Orag, Lda. 

2009/03/17 2009/01/21 
(Fiscais 
Municipais) 

UM painel 
publicitário biface 
com as dimensões 
de 4mx3m; 

Rua do 
Parque 
Desportivo, 
Freguesia 
de Pousos 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 5928 
de 
2009/03/26. 

Int. 
03/9806 

Fipoleiria 
Supermercados, 
Lda. 

2008/08/20 2008/05/05 
(Fiscais 
Municipais) 

Uma sequência de 
letras publicitárias; 
Logótipo luminoso 

Rua das 
Olhalvas, 
Freguesia 
de Pousos 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 4002 
de 
2009/03/02. 
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Int. 
08/5953 

Decor X 
Publicidade e 
Decoração 
unipessoal, Lda. 

2009/03/17 2009/03/06 
(Fiscais 
Municipais) 

a) Um painel 
publicitário biface; 
 
 
 
 
 
 
b) Um painel 
publicitário 
monoface; 

a) Junto à 
Rua das 
Olhalvas, 
Freguesia 
de Pousos; 
 
b) Junto à 
Estrada da 
marinha 
Grande, 
Freguesia 
de Leiria 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 5907 
de 
2009/03/25. 

Ent. 
03/29641 

Firma Serralua 
– arranjos e 
Transformações 
de Roupa, Lda. 

2009/03/03 2009/01/27 
(Fiscais 
Municipais) 

Um anúncio 
luminoso 
monoface, na 
fachada da sua 
área comercial; 
Um anúncio 
luminoso 
perpendicular 
biface, na fachada 
do prédio; 

Av. Marquês 
de Pombal, 
nº 12 C, 
freguesia de 
Leiria 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 5090 
de 
2009/03/16. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e no seguimento das anteriores 

deliberações, deliberou por  unanimidade  ordenar a remoção da publicidade e 

respectivos suportes supra mencionados, no prazo de oito dias, em cumprimento do 

disposto no artigo 20.º, n.º 2, alínea a) e n.º 3 do Regulamento Municipal de 

Publicidade, pelos mesmos motivos constantes das anteriores deliberações da intenção 

de ordenar a remoção, uma vez que se mantêm afixados sem prévio licenciamento.  

O não cumprimento dentro do prazo fixado implicará que seja a Câmara a 

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

de todas as despesas ocasionadas, nos termos dos n.ºs 4 e 5 do citado artigo 20.º. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.3. Publicidade. Extinção de procedimento por in utilidade superveniente da 

decisão de remoção  

DLB N.º 0775/09 | Presente processo para ser deliberado manifestar a intenção de 

ordenar a remoção da publicidade afixada sem o licenciamento, sem que o mesmo 

tenha obedecido aos procedimentos previstos no Regulamento Municipal de 

Publicidade. 

Assim, propôs-se que a Câmara alterasse a sua intenção de ordenar a remoção 

por inutilidade do acto, por força do disposto no artigo 112.º, n.º 1 do Código do 

Procedimento Administrativo, considerando extinto o processo abaixo indicado, uma vez 

que o objecto da decisão de remoção se tornou inútil: 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto do n.º 1 do artigo 

112.º do Código do Procedimento Administrativo, deliberou por unanimidade  declarar 

Registo Entidade Responsável Deliberação da 
intenção de 

Remoção (Data) 

Observ.  

Ent. 00/29233  Geraldo José Antunes 
Gameiro 

2008/04/29 A publicidade foi removida, conforme 
informação da Fiscalização de 
27/04/2009. 
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extinto o processo supra referido, uma vez que o objecto da decisão de remoção se 

tornou inútil. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.4. Publicidade. Anulação de guias de recebiment o 

DLB N.º 0776/09 | Tendo sido pedido por SALVADOR CAETANO, SA (ENTFE 09/1310) 

o licenciamento de ocupação da via pública, e emitida a guia de recebimento n.º 

7058/09, no montantes de €13,68, a qual não foi recebida, propôs-se a sua anulação 

porque o evento não se realizou, uma vez que o espaço do parque de estacionamento 

já se encontrava ocupado. 

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

documento de recebimento supra mencionado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.5. Horário de funcionamento do estabelecimento «A Rocha Restaurante Bar» 

(ENT. 09/1636)  

DLB N.º 0777/09 | Presente o requerimento de «A ROCHA RESTAURANTE BAR, 

LDA.» com sede na Rotunda da Rocha, Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, a 

solicitar o horário de funcionamento, a título excepcional do referido estabelecimento 

destinado a apoio e equipamento de praia com restauração e bebidas, sito na morada 

supra, para praticar o horário das 6 às 6 horas, todos os dias da semana. 

Foram solicitados pareceres à Autoridade Marítima Nacional – Capitania do 

Porto da Nazaré, à GNR – Posto Territorial de Monte Redondo e à Freguesia de 

Coimbrão. 

A Autoridade Marítima Nacional – Capitania do Porto da Nazaré respondeu 

«…Nada a obstar quanto ao alargamento do horário de funcionamento» (ENT. 

3760/09). 

A GNR de Monte Redondo advertiu que «...este fica localizado a cerca de 

cinquenta metros das habitações. Caso este tivesse horário de 24 horas consecutivas 

durante a época de verão iria funcionar durante a noite e causar alteração de ordem 

pública no que diz respeito ao ruído. Aliando ao facto de naquela Praia já existirem três 

estabelecimentos do mesmo ramo e estes já têm dado problemas durante o verão com 

os ruídos (música) produzidos, e que também iriam pedir a alteração do 

horário...Informo ainda que todos os quatro estabelecimentos implantados nas Praias se 

situam na Av. Marginal e que do outro lado da via existem cerca de vinte outros 

estabelecimentos do mesmo ramo que iriam causar problemas ao quererem o mesmo 

horário. Pelo exposto a proposta deste Comando é que não seja deferido o pedido. 

Mais informo que existem diversas queixas neste Posto, de veraneantes por estes não 
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concordarem com os horários dos Bares desta Praia que podem funcionar durante o 

verão até às três da manhã.» (ENT. 4306/09).  

A Freguesia de Coimbrão respondeu que «...para o estabelecimento de 

restauração e bebidas, a título excepcional até 6 horas, vem informar não ver qualquer 

inconveniente, desde que seja considerada a regra do ruído nomeadamente com a 

proibição de música ambiente» (ENT. 6129/09). 

Deste modo, sendo o parecer da GNR de Monte Redondo desfavorável e tendo 

a Freguesia de Coimbrão reservas quanto ao ruído produzido pelos estabelecimentos 

desta natureza durante o período de funcionamento e uma vez que durante a época de 

Verão estes estabelecimentos são autorizados para encerrarem uma hora mais tarde 

(ou seja podem praticar o horário de funcionamento, a título excepcional, das 6 horas 

até às 3 horas, todos os dias da semana) propôs-se manifestar a intenção de indeferir o 

presente pedido.  

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

manifestar a intenção de indeferir o pedido de horário de funcionamento, a título 

excepcional, das 6 horas até às 6 horas, todos os dias da semana deste 

estabelecimento, conforme motivos expostos pela GNR de Monte Redondo e freguesia 

de Coimbrão, podendo no entanto, praticar o horário de funcionamento das 6 horas às 2 

horas, todos os dias da semana, beneficiando do alargamento de horário de 

funcionamento que é concedido, anualmente, para a época de verão. 

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

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

Procedimento Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.6. Resolução do contrato de arrendamento comerc ial da loja 0.19 do Mercado 

Santana, Mercado do Petisco, Actividades Hoteleiras , Unipessoal Lda. 

DLB N.º 0778/09 |  Retirado. 

 

5.1.7. Resolução do contrato de arrendamento comerc ial da loja 1.6 do Mercado 

Santana, Jahali, Actividades Hoteleiras, Lda. 

DLB N.º 0779/09 |  Retirado. 
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5.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos 

5.2.1. Estudo de impacte ambiental da ampliação da concessão «Crasto Norte», 

Colmeias, explorada por Sorgila, SA 

DLB N.º 0780/09 | Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, e no âmbito da 

consulta pública do Estudo de Impacte Ambiental em apreço foi elaborado um parecer 

técnico, tendo sido solicitada a colaboração da Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos, do Departamento de Planeamento e Urbanismo, do Departamento de Obras 

Municipais, do Departamento de Operações Urbanísticas e da Divisão de Museus e 

Património, que fica apenso à presente acta (ANEXO I ). 

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

parecer técnico apresentado e determinar a responsabilização da empresa «Sorgila, 

SA» pela manutenção das vias utilizadas no âmbito desta sua actividade. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2.2. Atribuição de Licença de Exploração à pedrei ra «Barosa», sita na freguesia 

de Barosa e explorada por Umbelino Monteiro, SA 

DLB N.º 0781/09 | Com vista à emissão da respectiva licença de exploração da pedreira 

«Barosa», sita na freguesia de Barosa, «Umbelino Monteiro, SA» foi notificado para 

aceitar e cumprir as condições para a atribuição da citada licença, na sequência da DLB 

n.º 1140/08, de 2 de Setembro, que as aceitou, por escrito (ENT 08/23179), em 

conformidade com o artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro. 

No âmbito do processo foi solicitado o parecer da Freguesia de Barosa, que 

transmitiu as suas preocupações relativas ao pó e movimento de camiões 

(ENT.07/30560), ao que o explorador sugeriu a implementação de soluções (ENT. 

08/23179), tendo sido as mesmas aceites por aquela entidade (ENT. 09/8449). 

Adicionalmente foram solicitados os pareceres à Divisão Jurídica, ao 

Departamento de Planeamento e Urbanismo, ao Departamento de Operações 

Urbanísticas, ao Departamento de Obras Municipais e à Divisão de Museus e 

Património. 

Por sua vez, o explorador informou que prestou a caução (ENT. 09/7123), dando 

cumprimento aos n.ºs 1 e 2 do artigo 52.º do Decreto-Lei em causa. A Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro confirmou que a caução foi 

recebida (ENT. 09/2470). 

Face ao acima exposto, estão reunidas as condições para a atribuição da 

licença de exploração, ao abrigo do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 270/2001, 

de 6 de Outubro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, desde 
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que sejam cumpridas as condições impostas pelas demais entidades e a legislação 

aplicável. 

O polígono da pedreira em apreço, com uma área de 30.700 m2, é definido pelos 

seguintes vértices coordenados no sistema Hayford-Gauss, datum Lisboa com centro 

em Melriça: 

Vértice X; Y 

1 -61075.75; 10359.85 

2 -61073.90; 10393.38 

3 -61075.92; 10416.41 

4 -61082.08; 10440.56 

5 -61067.76; 10446.73 

6 -61037.44; 10473.32 

7 -61023.72; 10479.36 

8 -61007.15; 10482.36 

9 -60995.31; 10489.45 

10 -60896.29; 10593.73 

11 -60841.00; 10590.37 

12 -60828.82; 10583.83 

13 -60825.57; 10575.94 

14 -60823.02; 10552.63 

15 -60825.33; 10544.36 

16 -60894.99; 10493.47 

17 -60887.52; 10473.22 

18 -60893.65; 10467.86 

19 -60913.42; 10430.81 

20 -60936.33; 10399.64 

21 -60955.33; 10381.60 

22 -60975.02; 10372.34 

23 -60999.78; 10367.86 

O responsável técnico será o Senhor Eng.º Geológico Nuno Tomás Furtado 

Marques. 

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

licença de exploração da pedreira «Barosa», sita em Barosa, explorada por Umbelino 

Monteiro SA, ao abrigo do disposto no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de 

Outubro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, desde que 

cumpridas as condições previamente impostas, o respectivo Plano de Pedreira, 

nomeadamente o Plano de Lavra e o Plano Ambiental de Recuperação Paisagística, 

bem como a demais legislação aplicável. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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5.2.3. Disponibilização de material à freguesia de Colmeias com vista à instalação 

de vedação/protecção na Lagoa de Vale Grande 

DLB N.º 0782/09 | Na sequência do pedido efectuado pela Freguesia de Colmeias, 

(ENTFE.07/5513), foram efectuadas deslocações à Lagoa de Vale Grande no sentido 

de averiguar a necessidade de colocação de vedação/protecção.  

Tendo-se verificado que existe perigo de queda de pessoas e bens na Lagoa e 

face ao pedido de colaboração solicitado pela Freguesia de Colmeias, propôs-se 

disponibilizar a esta Freguesia o material necessário para a instalação da protecção 

necessária.  

A instalação da vedação/protecção deverá ser efectuada pela Freguesia de 

Colmeias dado que o terreno em apreço é sua pertença.  

Para a criação de uma vedação conveniente em redor da Lagoa serão 

necessários 200m de vedação «Malha Sol» e respectivas estacas. 

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

disponibilizar o material necessário à vedação/protecção da Lagoa de Vale Grande. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
��������  Departamento de Educação e  Acção Socia l  

 

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

Educativa Municipal 

6.1.1. Bolsa de Estudo do Ensino Superior 

DLB N.º 0783/09 | Presente proposta do Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço do 

seguinte teor: 

«Considerando que a Câmara em sua reunião de 2009.03.31 deliberou atribuir 20 

bolsas de estudo nos termos da alínea 1) do n.º I do Regulamento, aprovado em 

Assembleia Municipal de 28 de Dezembro de 1994, e ratificado pela mesma em 30 de 

Dezembro de 2002; 

Considerando que, por motivos que lhe não são imputáveis; não foi considerada 

a recandidatura da aluna Patrícia dos Santos Neves, a frequentar a Universidade de 

Coimbra, no 3.º Ano do Curso de Engenharia Civil e que obteve a bolsa no ano 

transacto (2007/08); 

Considerando que a mesma reúne todas as condições para a atribuição de 

bolsa de acordo com a alínea 1) do n.º III – Renovação de Bolsas; 
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Propõe-se que, a título excepcional, seja concedida a bolsa à aluna Patrícia dos Santos 

Neves, no valor de €1.000,00, a pagar em duas prestações a liquidar nos meses de 

Maio e Agosto de 2009. 

A Câmara, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 

14 de Setembro, e no uso da competência que lhe é conferida pela alínea d) no n.º 4 do 

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

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade aprovar a presente 

proposta e comunicar à interessada. 

Mais deliberou  que o pagamento de €1.000,00 (mil euros), relativo à bolsa seja 

efectuado em duas prestações, a liquidar nos meses de Maio e Agosto de 2009. 

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

1954/09, de 6 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.2. Componente de Apoio à Família. Pré-escolar e  1.º Ciclo. Freguesia de 

Regueira de Pontes 

DLB N.º 0784/09 | Presente, pelo Senhor Vereador Dr Vitor Lourenço, minuta de 

Acordo de Colaboração relativa à componente de apoio à família nos estabelecimentos 

de ensino da freguesia de Regueira de Pontes: 

Considerando o Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 

Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (Despacho n.º 22 251/2005, de 25 

de Outubro, conjugado pelo despacho n.º 20956/2008, do Secretário de Estado Adjunto 

e da Educação, de 24 de Julho de 2008); 

Considerando o Programa de Expansão e Desenvolvimento de Educação Pré-

Escolar, de harmonia com a Lei-Quadro n.º 5/97, de 10 de Fevereiro e o Decreto-Lei n.º 

147/97 de 11 de Julho, e o Protocolo de Colaboração tripartido, celebrado em 28 de 

Julho de 1998 entre os Ministérios da Educação, do Trabalho e Solidariedade e a 

Associação Nacional de Municípios Portugueses; 

Considerando a deliberação camarária de 28 de Outubro de 2008, que actualiza 

o preço da refeição para os alunos do 1.º CEB das escolas do concelho, durante o ano 

lectivo 2008/2009; 

Considerando a indisponibilidade da Associação de Pais da Freguesia de 

Regueira de Pontes para continuar a assegurar a gestão dos programas e a 

necessidade de se dar continuidade ao apoio sócio-familiar (refeições e prolongamentos 

do pré-escolar e 1.º ciclo) nesta freguesia; 

Considerando que a Freguesia de Regueira de Pontes está receptiva para 

assumir a gestão dos referidos programas;   
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É presente acordo de colaboração a celebrar com a Junta de Freguesia de 

Regueira de Pontes e Agrupamento de Escolas de Marrazes, nos seguintes termos: 

(Minuta de ) ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Entre o Município de Leiria , contribuinte fiscal n.º 505181266, representado 

pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos 

Costa, como primeiro outorgante, a Freguesia de Regueira de Pontes , com sede no 

Largo da Igreja n.º 1 - 2415-200 Regueira de Pontes, contribuinte fiscal n.º 507 099 400, 

representado pelo seu Presidente, João Miguel do Espírito Santo Martins Pereira, como 

segundo outorgante, e o Agrupamento de Escolas de Marrazes  com sede em Rua da 

Mata, 2400-429 Marrazes, Freguesia de Marrazes, contribuinte fiscal n.º 600 078 094, 

representado pelo seu Presidente, José António Batista Sousa Violante como terceiro 

outorgante, é celebrada a presente adenda ao acordo de colaboração datado de 11 de 

Novembro de 2008, a qual passará a reger-se pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objectivo 

O presente acordo tem por objectivo estabelecer um conjunto de regras destinadas à 

boa colaboração entre os respectivos outorgantes, com vista ao cumprimento do 

Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º 

Ciclo, nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Chãs e de Regueira de Pontes, e 

da Componente de Apoio à Família das crianças do Jardim de Infância de Regueira de 

Pontes, Agrupamento de Escolas de Marrazes, num total aproximado de 118 alunos, no 

ano lectivo 2008/2009. 

Cláusula Segunda 

Obrigações do Município de Leiria 

1 - O Município de Leiria, com os fundamentos constantes dos considerandos a este 

acordo, compromete-se a:  

a) proceder ao apetrechamento dos refeitórios, com vista ao bom funcionamento do 

serviço de refeições; 

b) garantir a monitorização do Programa de Refeições, em particular o funcionamento 

do serviço e o cumprimento das normas de segurança e higiene aplicáveis, no que diz 

respeito à confecção e transporte das refeições, através dos meios que considere 

adequados; 

c) transferir para a Junta de Freguesia de Regueira de Pontes, a título de 

comparticipação ou apoio, as verbas relativas aos programas, após recepção e 

confirmação dos mapas de pedido de pagamento e respectivos documentos de 

despesa: 

1.º CICLO 

— Valor unitário da Refeição – 2,80€ 
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— Matéria-prima não Alimentar – EB1 de Regueira de Pontes – 1,40€; EB1 de Chãs – 

3,20€ 

— Recursos Humanos EB 1 de Regueira de Pontes – 16,00€; EB1 de Chãs – 24,00€; 

(valores idênticos aos aprovados em reunião de Câmara de 28 de Outubro de 

2008): 

PRÉ-ESCOLAR 

— Valor unitário da refeição – 1,46€ 

— Componente de Apoio à Família (prolongamento/mês) – 30,20€; (valores idênticos 

aos outros programas existentes no concelho); 

2 - O Município de Leiria não responderá por quaisquer danos ou prejuízos sofridos 

pelos restantes Outorgantes, salvo culpa comprovada dos funcionários, agentes e/ou 

contratados do Município de Leiria no exercício das respectivas funções. 

Cláusula Terceira 

Obrigações da Entidade Gestora 

1 - A Junta de Freguesia de Regueira de Pontes compromete-se a: 

a) assegurar a gestão do serviço de refeições aos alunos das Escolas do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico de Chãs e Regueira de Pontes, e a Componente de Apoio à Família do 

Jardim de Infância de Regueira de Pontes, estabelecimentos de ensino do 

Agrupamento de Escolas de Marrazes, garantindo os recursos materiais e humanos 

necessários, em estreita articulação com o Agrupamento de Escolas; 

b) assegurar que as refeições servidas cumprem todos os requisitos de qualidade, e 

que são utilizados equipamentos adequados na sua distribuição, de acordo com a 

legislação em vigor. 

c) garantir o cumprimento das normas emanadas pelo Ministério de Educação e demais 

entidades, no que se refere à gestão de refeitórios, elaboração de ementas e aplicação 

do sistema HACCP (higiene e segurança alimentar);  

d) enviar ao Município, até ao 10.º dia do mês seguinte, os mapas de pedido de 

pagamento com indicação do número das refeições servidas, alunos beneficiários, 

alunos apoiados no âmbito da acção social escolar, número de dias lectivos, e 

documentos comprovativos de despesa; 

e) fornecer toda a informação complementar, quando solicitada pela Câmara Municipal 

de Leiria. 

2 - A Entidade Gestora compromete-se ainda a solicitar parecer prévio à Câmara 

Municipal de Leiria, sempre que seja aconselhável qualquer alteração do funcionamento 

do Programa. 

Cláusula Quarta 

Obrigações do Agrupamento de Escolas 

O Agrupamento de Escolas de Marrazes compromete-se a: 
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a) colaborar com as entidades parceiras na criação de condições para o bom 

funcionamento do programa; 

b) comunicar, mensalmente, ao Município o número de refeições servidas nos vários 

estabelecimentos de ensino; 

c) supervisionar a componente organizativa do serviço de refeições, nomeadamente no 

que diz respeito aos horários e divulgação das ementas disponibilizadas pelos 

organismos do Ministério da Educação; 

d) enviar parecer sobre o funcionamento do serviço de refeições até final do 1º período 

e sempre que se considere pertinente. 

Cláusula Quinta 

Duração do Acordo 

O presente acordo de colaboração produz efeitos a partir de 1 de Maio de 2009 e será 

válido até ao final do corrente ano lectivo, podendo ser revisto por consenso entre as 

partes. 

Cláusula Sexta 

Renovação do Acordo 

1 - O acordo será automaticamente renovado para o ano lectivo seguinte, se nenhuma 

das partes o denunciar com pelo menos trinta dias (30 dias) de antecedência; 

2 - A rescisão do presente Acordo será comunicada aos Outorgantes por carta 

registada, com aviso de recepção, e produzirá os seus efeitos no 10.º dia útil posterior. 

Cláusula Sétima 

Imposto do Selo 

O presente Acordo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 

artigo 6.º, conjugada com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1 do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo.» 

Mais se propôs a transferência mensal de uma verba fixa (cerca de 70% da 

verba transferida no ano anterior) para a Junta de Freguesia de Regueira de Pontes nos 

seguintes montantes: €1.658,63 - 1.º ciclo; €995,63 - pré-escolar, bem como um acerto 

trimestral, cuja transferência ocorrerá em Julho/2009. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, e de acordo com a alínea d) do n.º 1 do 

artigo 13.º e alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e no 

uso das competências que lhe são conferidas pela alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4, 

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

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade  aprovar o 

acordo de colaboração acima transcrito e autorizar a Senhora Presidente a proceder à 

sua assinatura com as entidades parceiras envolvidas na gestão dos programas. 
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Mais deliberou  autorizar a transferência regular e sistemática das verbas para a 

Junta de Freguesia de Regueira de Pontes mediante informação dos serviços da 

educação aos serviços financeiros. 

Os valores implicados nestas despesas foram objecto das propostas de 

cabimento conforme quadro infra: 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.3. Programa de generalização do fornecimento da s refeições aos alunos do 1.º 

CEB. Acordo de Colaboração Centro Social Paroquial de Regueira de Pontes 

DLB N.º 0785/09 | Presente proposta do seguinte teor: 

«Considerando que as refeições do 1º ciclo de Marinheiros são fornecidas pelo 

Centro Social Paroquial de Regueira de Pontes; 

Considerando ainda a complexidade do programa e a necessidade de reformular 

procedimentos que permitam agilizar o processo e adequá-lo à realidade local, propõe-

se a formalização de parceria com a IPSS (Centro Social Paroquial de Regueira de 

Pontes, nos seguintes termos;  

(Minuta de) ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Considerando que, por força do disposto na Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, 

as refeições escolares dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico constituem matéria da 

competência das autarquias locais; 

Considerando o “Programa Serviço de Refeições – 1.º CEB”, existente no 

concelho desde o ano lectivo 2001/2002, aprovado por deliberação camarária de 24 de 

Outubro de 2001, que tem possibilitado o acesso às refeições a milhares de alunos, a 

custo igual ao praticado nos refeitórios escolares dos 2º e 3º ciclos do ensino básico; 

Considerando o acordo relativo a refeições escolares para alunos do 1º ciclo, 

assinado entre o Ministério da Educação e a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, em 25 de Outubro de 2005; 

Considerando o Despacho n.º 20952/2008, publicado a 11 de Agosto, que 

regulamenta o programa referido; 

Atendendo, ainda, à experiência enriquecedora em matéria de educação, do 

trabalho que vem sendo realizado com os parceiros locais, nomeadamente com as 

IPSS. 

1.º Ciclo 2008/2009 

Cód. Acção Orçamental Valor a Cabimentar Proposta d e Cabimento da 
Verba dos 70% e Acertos 

2009-A-36 €6.817,26 (verba referente aos 70% dos meses 
de Maio e Junho 09e respectivo acerto). 

Proposta de cabimento n.º 
1963/09, de 6 de Maio 

2009-A-31 €5.236,89 (verba referente aos 70% dos meses 
de Maio, Junho e Julho 09 e respectivo acerto). 

Proposta de cabimento n.º 
1964/09, de 6 de Maio 
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Entre o Município de Leiria , contribuinte fiscal n.º 505181266, representado 

pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos 

Costa, com poderes para o acto, conforme deliberação tomada pela Câmara Municipal 

de Leiria, em sua reunião de 11 de Novembro de 2008, como primeiro outorgante, o 

Centro Social Paroquial de Regueira de Pontes , com sede no Largo da Igreja, n.º 86, 

2415-637 Regueira de Pontes, contribuinte fiscal n.º 503 250 767, representado pelo 

seu Presidente, Vitor José Mira de Jesus, como segundo outorgante, é celebrado o 

presente acordo o qual passará a reger-se pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objectivo 

O presente acordo tem por objectivo estabelecer um conjunto de regras destinadas à 

boa colaboração entre os respectivos outorgantes, com vista ao cumprimento do 

Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º 

Ciclo, na Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Marinheiros, Agrupamento de Escolas 

de Marrazes, num total aproximado de 90 alunos, no ano lectivo 2008/2009. 

Cláusula Segunda 

Obrigações do Município de Leiria 

O Município de Leiria, com os fundamentos constantes dos considerandos a este 

acordo, compromete-se a:  

a) garantir a monitorização do Programa de Refeições, em particular o funcionamento 

do serviço e o cumprimento das normas de segurança e higiene aplicáveis, no que diz 

respeito à confecção e transporte das refeições, através dos meios que considere 

adequados; 

b) transferir para o Centro Social Paroquial de Regueira de Pontes, a título de 

comparticipação ou apoio, as verbas relativas ao referido Programa, após recepção e 

confirmação dos mapas de pedido de pagamento e respectivos documentos de 

despesa, de acordo com os valores aprovados em reunião de Câmara de 28 de 

Outubro de 2008 tendo em conta os seguintes parâmetros: 

— Valor unitário da Refeição EB1 de Marinheiros 2,80€ 

— Transporte de Refeição EB1 de Marinheiros 4,84€ 

Cláusula Terceira 

Obrigações da Entidade Parceira 

O Centro Social Paroquial de Regueira de Pontes compromete-se a: 

a) assegurar que as refeições servidas cumprem todos os requisitos de qualidade, e 

que são utilizados equipamentos adequados na sua distribuição, de acordo com a 

legislação em vigor. 
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b) garantir o cumprimento das normas emanadas pelo Ministério de Educação e demais 

entidades, no que se refere à gestão de refeitórios, elaboração de ementas e aplicação 

do sistema HACCP (higiene e segurança alimentar);  

c) enviar ao Município, até ao 10º dia do mês seguinte, os mapas de pedido de 

pagamento com indicação do número das refeições servidas e documentos 

comprovativos de despesa; 

d) fornecer toda a informação complementar, quando solicitada pela Câmara Municipal 

de Leiria. 

Cláusula Quarta 

Duração do Acordo 

O presente acordo de colaboração produz efeitos a partir de 1 de Maio de 2009 e será 

válido até ao final do ano lectivo, podendo ser renovado para os anos seguintes, se 

nenhuma das partes o denunciar com pelo menos trinta dias (30 dias) de antecedência; 

Cláusula Quinta 

Imposto do Selo 

O presente Acordo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 

artigo 6.º, conjugada com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1 do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo.» 

 Mais se propôs a transferência mensal de uma verba fixa (cerca de 70% da 

verba transferida no ano anterior) para o Centro Social Paroquial de Regueira de Pontes 

no valor de €3.399,76, bem como o acerto trimestral, cuja transferência ocorrerá em 

Julho/2009. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e de acordo com a alínea d) do n.º 1 do 

artigo 13.º e alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e no 

uso das competências que lhe são conferidas pela alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4, 

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

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade  concordar 

com a proposta e autorizar a transferência regular e sistemática das verbas para o 

Centro Social Paroquial de Regueira de Pontes, através dos serviços financeiros 

mediante informação dos serviços da educação. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento conforme 

quadro infra: 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.º Ciclo 2008 

Cód. Acção Orçamental Valor a Cabimentar Proposta d e Cabimento da 
Verba dos 70% e Acertos 

2009-A-40 € 9.799,64 (verba referente aos 70% dos meses 
de Maio e Junho 09 e respectivo acerto). 

Proposta de cabimento n.º  
1965/09, 6 de Maio. 
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6.1.4. Semana da Educação 2009 

DLB N.º 0786/09 | Presente proposta do Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, do 

seguinte teor: 

«Semana da Educação 

 1 a 4 de Junho de 2009 

Apesar da diversidade de expressões com que a cidade educadora se pode 

apresentar, emerge neste conceito a centralidade do município na organização, 

promoção e oferta de programas e serviços sociais, culturais e educativos. Enquadra-

se, ainda, o apoio às várias iniciativas da sociedade civil nestes domínios, com vista ao 

estabelecimento de uma política local que concretize um projecto educativo global para 

o Município.  

Assim, tendo por base esta essência educadora da cidade, propõe-se a 

realização, entre os dias 1 e 5 de Junho de 2009, de uma Semana dedicada à 

Educação, cujo programa se apresenta no seguinte quadro:  

Data Tema Descrição 

Maio Preparação da Assembleia “Pequenos e Deputados - VIII Encontro “Pequenos e Deputados” 
- Peddy Paper Citadino 

1 de 
Junho 

Comemorações do Dia Mundial da Criança 
- Projecto Trocar por Miúdos 2009 

- Assembleia “Pequenos e Deputados” 
- Núcleos de Animação 
- Almoço convívio 

2 de 
Junho 

A Escola sai à Rua - As Actividades de Enriquecimento Curricular 
para além da sala de aula 
- Divulgação de boas práticas dos parceiros 
educativos 

3 de 
Junho 

O Poder da voz ao serviço da Arte e da Comunicação - Espectáculo “Canções da Disney” – Recital 
de Música 
- Programa de Rádio com a presença de 
alguns Pequenos e Deputados 

4 de 
Junho 

Educação Partilhada, Alimentação Regrada Jantar informal, com a participação dos 
parceiros educativos, tendo como pano de 
fundo o tema da Alimentação Saudável e as 
boas práticas nos refeitórios escolares. 

Estimativa de custos (apoios/encargos a suportar pe la CML) 

Cód. Orçamental Descrição Valor 

2009 A 55 
(Cabimentar pelo 
SAABS) 

� Espectáculos “Canções da Disney” 
� Aquisição de serviços de animação 

4.500€ 

2009 A 52 
(Cabimentar pelo 
SAABS) 

� Aquisição de géneros alimentares  
� Aquisição de serviços vários  
� Impressão de materiais de divulgação  

3.800€ 

2009 A 53 Atribuição de apoio às escolas participantes (máx. 250€/escola) e outras 
entidades parceiras. 

4.000€ 
 

TOTAL:  12.500€ 

A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pela alíneas a) e b) do n.º 

4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-

A/02, de 11 de Janeiro, conjugadas com as alíneas e) e f) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei 

159/99, de 14 de Setembro, deliberou por unanimidade  aprovar a realização das 

despesas apresentadas e transferir para os estabelecimentos de ensino participantes e 
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outras entidades parceiras, os apoios respectivos, até ao montante máximo de 

€4.000,00. As transferências efectuar-se-ão após informação dos serviços da educação 

aos serviços financeiros, na qual se indicará o nome da entidade e importância a 

transferir.  

Os valores implicados nestas despesas foram objecto das propostas de 

cabimento n.º 1957/09, 1958/09 e 1959/09, todas de 6 de Maio. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.5. Projecto «O meu recreio verde» 

DLB N.º 0787/09 | Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, as linhas 

orientadoras do projecto «O meu recreio verde» e algumas acções já programadas com 

os estabelecimentos de ensino. 

«O MEU RECREIO VERDE» 

Objectivo Geral: 

Desenvolver e aplicar metodologias e estratégias que promovam a formação de 

cidadãos conscientes e intervenientes na gestão sustentável dos recursos educativos, 

através do envolvimento das crianças e restante comunidade local na dinamização do 

meio envolvente. 

Objectivos Específicos: 

— Embelezar o espaço educativo através do envolvimento activo dos seus utilizadores 

— Sensibilizar para a preservação e boa utilização dos equipamentos educativos da 

comunidade 

— Implementar boas práticas que promovam a educação para a cidadania e do 

desenvolvimento sustentável 

— Fomentar o envolvimento da comunidade contribuindo para o desenvolvimento 

psico-social das crianças 

— Afirmar a escola como factor de identidade local. 

Acções Programadas: 

— Num ambiente lúdico pedagógico, cada criança planta um arbusto ou outra espécie, 

com a colaboração dos pais e professores, o qual apadrinha e elabora o “BI” do 

arbusto adoptado;  

— Junto de cada planta será colocada a identificação do aluno que fica responsável 

pela preservação do arbusto adoptado;  

— Para a sensibilização dos benefícios da compostagem e sua utilização no dia-a-dia, 

como forma sustentável de garantir a manutenção do espaço de jogo e recreio, as 

crianças irão, ainda, aprender a utilizar o composto e respectivo compostor.  

Parcerias: 

Alunos dos estabelecimentos de ensino 
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Docentes e não-docentes 

Juntas de Freguesia 

Associações de Pais  

Agrupamentos de Escolas 

Comunidade em geral 

Coordenação: 

O projecto é coordenado pelos serviços de Educação e envolve a Divisão de Ambiente 

e Salubridade Urbana e Divisão de Parques Espaços Verdes. 

Resultados esperados: 

— Assegurar a preservação do espaço de jogo e recreio;  

— Diminuir os encargos com a manutenção dos espaços; 

— Evitar práticas de vandalismo;  

— Melhorar a imagem da escola; 

— Aumentar o nível de participação dos mais novos na escola e comunidade, 

enquanto manifestação de cidadãos conscientes e intervenientes 

— Consolidar boas práticas de gestão articulada. 

Numa perspectiva integradora, de acordo com o lema da cidade de Leiria, poder-se-á 

seguramente afirmar que: “A Escola também é a minha Casa”. 

A 1.ª acção do projecto terá lugar no próximo dia 15/05/2009, pelas 9 horas, na 

Escola EB1 de Monte Rea l e conta com o envolvimento dos seguintes parceiros e 

entidades: 

— Alunos da EB1 de Monte Real; 

— Docentes e não-docentes da EB1 de Monte Real; 

— Junta de Freguesia de Monte Real; 

— Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel; 

— Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel; 

— Comunidade em geral; 

A Câmara tomou conhecimento . 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

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

e Família 

6.2.1. Apoio financeiro ao Grupo Desportivo de Sant o Amaro 

DLB N.º 0788/09 | Presente, pela Divisão de Acção Social e Família, uma proposta de 

apoio financeiro a conceder ao Grupo Desportivo de Santo Amaro (ENT. 2009/2278 e 

2009/7288), decorrente da sua estreita colaboração com a SAMVIPAZ – Associação de 

Solidariedade Social. 
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Através de Protocolo celebrado em 17/03/2007, a SAMVIPAZ – Associação de 

Solidariedade Social acolheu gratuitamente idosos,  sob pena de aquela Instituição não 

poder continuar a prestar os serviços de apoio domiciliário a idosos da freguesia de 

Ortigosa, tendo em conta a falta das condições exigidas pelo Instituto de Segurança 

Social, IP. 

 Assim, e porque o Grupo Desportivo de Santo Amaro decidiu levar por diante a 

remodelação das suas instalações (iniciada em 2006), foi solicitado pela SAMVIPAZ a 

integração temporária dos serviços essenciais à prossecução dos seus objectivos, ou 

seja, cozinha, lavandaria, rouparia, e outros espaços necessários, nos quais foram 

criadas as condições necessárias às exigências da Segurança Social.     

Tendo em conta o celebrado entre o Grupo Desportivo de Santo Amaro e a 

SAMVIPAZ, propôs a Divisão de Acção Social e Família que fosse atribuído um apoio 

financeiro ao Grupo Desportivo de Santo Amaro, no valor de €17.500,00 para fazer face 

às despesas acrescidas, nomeadamente, com as obras de remodelação directamente 

relacionadas com a instalação dos serviços de apoio domiciliário da SAMVIPAZ 

colocados ao dispor dos idosos da freguesia de Ortigosa. 

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

social na promoção da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos residentes no 

concelho de Leiria, nomeadamente dos grupos sociais que se encontram em situação 

de maior vulnerabilidade, como é o caso dos idosos beneficiários directos dos serviços 

de apoio domiciliário prestados pela SAMVIPAZ e, no uso da competência que lhe é 

conferida pelas alíneas a) e c) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade aprovar a atribuição de um apoio financeiro ao 

Grupo Desportivo de Santo Amaro no valor de €17.500,00 (dezassete mil e quinhentos 

euros), a ser pago mediante apresentação de declaração de quem tenha poderes para 

o efeito, sobre a cedência das instalações à SAMVIPAZ, a titulo gratuito, enquanto esta 

Instituição não possua instalações próprias adequadas à prestação de serviços de 

apoio domiciliário, aos idosos da freguesia de Ortigosa. 

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

2045/09, de 12 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2.2. Protocolo «Cartão Municipal da Família»  

DLB N.º 0789/09 | Presente, pela Divisão de Acção Social e Família, uma minuta de 

protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Leiria, a NERLEI - Associação 

Empresarial da Região de Leiria e a ACILIS – Associação Comercial e Industrial de 

Leiria, Batalha e Porto de Mós (abaixo transcrita), como um dos aspectos da 

operacionalização de uma nova iniciativa municipal denominada «Cartão Família». 
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Esta medida prevê fomentar a responsabilidade social das empresas sedeadas 

no concelho de Leiria, direccionada às famílias leirienses, quer directamente, quer por 

via das Instituições Privadas de Solidariedade Social com equipamentos sociais de 

apoio à família; contribuir para maior acessibilidade a bens e serviços das famílias com 

menores recursos económicos; fomentar a participação das famílias, em iniciativas de 

carácter cultural, desportivo, recreativo, ou outro similar, promovidas directamente pelo 

Município de Leiria, ou naquelas em que seja parceiro; fomentar práticas de convívio e 

solidariedade intergeracional, intra e extra familiar. 

A operacionalização desta medida, pressupõe a seguinte metodologia: 

1. Criação de imagem gráfica do «Cartão Família» e do distintivo público para 

empresas «Amigas da Família» ; 

2. Definição dos serviços prestados pelo município, pelos serviços municipais e 

pela empresa municipal, que já sejam, ou que possam vir a ser, objecto de 

redução de taxa/tarifa; 

3. Celebração de protocolo de colaboração com a NERLEI e a ACILIS, com vista à 

identificação de empresas «Amigas da Família», através da prática de 

descontos em bens e serviços, e, da responsabilidade social dirigida a famílias 

directamente e/ou através de Instituições Privadas de Solidariedade Social; 

4. Proposta de regulamento a apresentar à Assembleia Municipal, que estabeleça 

os benefícios a conceder aos munícipes, em resultado da atribuição do «Cartão 

Família» . 

*** 

«(MINUTA DE) PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO   ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA,  A 

NERLEI E A ACILIS» 

Considerando que:  

Muitos dos problemas sociais de que padece o Município de Leiria decorrem no 

seio de famílias com parcos recursos económicos, onde a instituição familiar vem 

sucessivamente a degradar-se.  

A Constituição da República Portuguesa estipula que devem ser criados 

benefícios às famílias carenciadas que contribuam para melhorar o seu nível de vida 

familiar.  

As políticas sociais impõem o sentido da cooperação, fomentando a intervenção 

da comunidade.  

Entre o Município de Leiria, NIPC n.º 505 181 266, com sede no Largo da República, 

freguesia e concelho de Leiria, aqui representado pela Presidente da Câmara Municipal 

de Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, casada, natural da freguesia 

e concelho de Mirandela, residente na Quinta de Santo António, Lote 63, 5.º,dt.º, 

freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, no uso dos poderes que lhe foram conferidos 
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pela Câmara Municipal de Leiria, através da deliberação tomada em sua reunião de 

__/__/__, como primeiro outorgante;  

“NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leira”, NIPC 502 286 296, com sede 

na Avenida Bernardo Pimenta, Edifício Nerlei, 2403-010 Leiria, aqui representada pelo 

Sr. Eng.º Pedro Lopes Pereira de Faria, como segunda outorgante, e a “ACILIS – 

Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós”, NIPC 500 849 

579, com sede na Avenida  

Combatentes da Grande Guerra, 43 – 3.º A, Apartado 1133, 2401-801 Leiria, aqui 

representada  

pelo Sr. Dr. José Carlos Caiado, como terceira outorgante, o protocolo, que se rege 

cláusulas seguintes:  

Cláusula Primeira 

(Objecto) 

O presente protocolo tem como objecto instituir um conjunto de regras destinadas à boa 

colaboração entre o Município de Leiria, o NERLEI e a ACILIS.  

Cláusula Segunda 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

São obrigações gerais do primeiro outorgante:  

a) Enviar à segunda outorgante a listagem das necessidades e carências sentidas 

pelas Instituições Privadas de Solidariedade Social com equipamentos sociais de apoio 

à família do Município de Leiria;  

b) Estabelecer, através de Regulamento Municipal, os benefícios a conceder pelo 

Município de Leiria às famílias portadoras do «Cartão Família»;  

c) Divulgar junto das empresas «Amigas da Família», as modalidades de apoio às 

famílias portadoras do «Cartão Família» e às Instituições Privadas de Solidariedade 

Social.  

Cláusula Terceira 

(Obrigações da Segunda e Terceira Outorgantes) 

1 - Constituem obrigações da segunda e terceira outorgantes divulgar junto dos seus 

associados quais as carências sentidas pelas Instituições Privadas de Solidariedade 

Social e sensibilizá-las para:  

a) A assumpção de responsabilidades sociais, direccionadas para as famílias em 

situação de carência económica comprovada e/ou Instituições Privadas de 

Solidariedade Social com equipamentos sociais de apoio à família no Município de 

Leiria;  

b) A prática de redução de preços nos produtos e serviços dos seus associados;  

c) O apoio financeiro, em bens alimentares ou outros, a um ou mais elementos de 

famílias portadoras do «Cartão Família»;  
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d) O apoio financeiro, em bens alimentares ou outros, mão-de-obra gratuita, a 

prestar às Instituições Privadas de Solidariedade Social com equipamentos sociais de 

apoio à Família no Município de Leiria.  

2. Constituem, ainda, obrigações da segunda e terceira outorgantes:  

a) Informar o primeiro outorgante relativamente às empresas suas associadas que 

se encontram receptivas à concessão de benefícios e apoios;  

b) Divulgar a listagem das necessidades ou carências enviadas pelo primeiro 

outorgante, junto das empresas suas associadas;   

c) Comunicar ao primeiro outorgante a identificação de quaisquer novos associados 

que dela venham a fazer parte.  

Cláusula Quarta 

(Vigência do Protocolo) 

1. O presente protocolo vigora desde a data da sua assinatura, tem a duração de um 

ano e renova-se automaticamente por iguais períodos de tempo.  

2. Caso qualquer dos outorgantes pretenda desvincular-se do presente protocolo 

deverá enviar à outra parte, com a antecedência mínima de um mês em relação ao seu 

terminus, carta registada onde manifeste tal intenção, mantendo-se a concessão de 

todos os apoios e benefícios que até à data do seu terminus hajam sido concedidos.  

Cláusula Quinta 

(Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente protocolo serão 

solucionadas por mútuo consentimento dos outorgantes.  

*** 

Este protocolo fica isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) 

do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e n.º 1, ambos do artigo 3.º 

do Código do Imposto do Selo.  

Este Protocolo é feito em triplicado, valendo a cópia como original, compõe-se 

de_________páginas, sendo devidamente assinado pelas partes depois de declararem 

ter lido, compreendido e aceite todas as suas cláusulas.   

Leiria, ____ de _____ de 2009 

O Primeiro Outorgante 

A Segunda Outorgante  

A Terceira Outorgante» 

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

com os termos do protocolo proposto e conferir poderes à Senhora Presidente da 

Câmara para o assinar.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  
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Ponto sete 
��  Departamento de Cul tura,  Desporto  e  Juventude  

 

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

7.1.1. Comissão Promotora das Comemorações do 25 de  Abril. Pedido de apoio 

DLB N.º 0790/09 | Presente a carta da Comissão Promotora das Comemorações do 25 

de Abril (ENT. 09/6436) solicitando apoio financeiro para levar a efeito as 

comemorações de mais um aniversário do 25 de Abril na Cidade de Leiria. 

Considerando a importância histórica, política e social do 25 de Abril, enquanto 

evento marcante dos valores da liberdade e da democracia em Portugal, bem como o 

apoio prestado em anos anteriores, propôs-se que fosse atribuído à Comissão 

Promotora das Comemorações do 25 de Abril, um apoio no valor de €1.500,00, 

conforme a verba inscrita no Plano de Actividades para 2009 

(2009/A/228/Comemorações do 25 de Abril 12/040701), objecto da proposta de 

cabimento n.º 1914/09, de 4 de Maio. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos 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  

conceder à Comissão Promotora das Comemorações do 25 de Abril, com morada na 

Rua Egas Moniz, 4.º Bloco-2.º dt.º em Leiria (NIB.5180.0001.00000115348.11), 

representada por António Pereira Fernandes, contribuinte n.º 115405313, um apoio 

financeiro para as despesas efectuadas com a comemoração do Dia da Liberdade, no 

montante de €1.500,00. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.2. Apoio ao Museu Escolar dos Marrazes 

DLB N.º 0791/09 | O Museu Escolar dos Marrazes possui um conjunto de livros e 

documentos de instrução primária e dinamiza o espaço disponível com exposições 

temporárias, tendo sido classificado pela opinião especializada como sendo de bom 

nível cultural e artístico. Está integrado desde 2001 na Rede Portuguesa de Museus. 

Tendo em conta os objectivos prosseguidos pelo Museu e o apoio previsto em 

Plano de Actividades na Rubrica 2009/A/201 Apoio ao Museu Escolar de Marrazes – 

12/040701, propôs-se a atribuição da verba de €20.000,00 ao Museu para as despesas 

inerentes ao seu funcionamento e manutenção, a pagar nos meses de Outubro e 

Dezembro. 

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

1911/09, de 4 Maio. 



1022 (63) 
 

 
 

CMLeiria/ Acta n.º 12, de 2009.05.12 

Im-DA-15-09_A0 

 

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com o disposto na alínea a) 

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, tendo em conta o relevante 

papel cultural e pedagógico desempenhado pelo Museu Escolar, deliberou por 

unanimidade  atribuir a verba de €20.000,00 à Liga dos Amigos do Museu Escolar para 

suporte nas despesas de manutenção e funcionamento do Museu, a pagar em Outubro 

e Dezembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.3. Apoio ao Museu Etnográfico do Freixial 

DLB N.º 0792/09 | O Museu Etnográfico do Freixial é um espaço de preservação do 

Portugal rural que visa divulgar e promover o folclore, a etnografia e em geral, a cultura 

da região. 

Tendo em conta o Protocolo estabelecido entre o Rancho Folclórico do Freixial e 

o Município de Leiria (Cláusula Quarta), a importância cultural do Museu para a Região 

e o Plano de Actividades, 2009/A/200 – Apoio ao Museu Etnográfico do Freixial 

12/040701, propôs-se a atribuição da verba de €12.000,00 ao Rancho Folclórico para 

suporte nas despesas de manutenção e funcionamento do Museu.  

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

1915/09, de 4 de Maio. 

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

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

atribuir a verba de €12.000,00 a pagar em duas prestações, Junho e Outubro, ao 

Rancho Folclórico do Freixial, para suporte nas despesas de manutenção e 

funcionamento do Museu. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.4. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva 

DLB N.º 0793/09 | Presente o pedido do Académico de Leiria (ENT.09/6305) para 

cedência gratuita das instalações do Teatro José Lúcio da Silva nos dias 25 de Abril, 21 

de Junho, 12 de Novembro e 3 de Dezembro, visto que comemora em 2009 os 35 anos 

da sua existência com várias iniciativas alusivas a este aniversário. 

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

a cedência gratuita do Teatro José Lúcio da Silva ao Académico de Leiria para os dias 

21 de Junho, 12 de Novembro e 3 de Dezembro nos termos das Normas de 

funcionamento em vigor. 

Mais deliberou  ratificar o despacho do Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço que 

autorizou a cedência da sala para o espectáculo levado a efeito pelo Académico de 

Leiria no dia 25 de Abril. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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7.1.5. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva. Alte ração da deliberação 

DLB N.º 0794/09 | A deliberação da reunião de Câmara do dia 28 de Abril de 2009, 

contém um lapso que importa rectificar.  

Assim, onde se lê : «cedência onerosa» deverá ler-se «cedência gratuita». 

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

a deliberação tomada em sua reunião de 28 de Abril de 2009. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2. Análise do assunto relacionado com a Divisão d o Desporto e Juventude 

7.2.1. XXX Encontro Nacional de Estudantes de Enfer magem (ENEE). Pedido de 

apoio 

DLB N.º 0795/09 |  Presente, pela Senhora Presidente, o requerimento da Associação 

de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem Calouste Gulbenkian da 

Universidade do Minho de apoio para a realização do XXX Encontro Nacional de 

Estudantes de Enfermagem (ENEE) a realizar na Praia do Pedrógão, de 24 a 30 de 

Maio do corrente (ENT 09/19313). 

Considerando que o evento, considerado o maior encontro de estudantes do 

ensino superior português, reúne cerca de 4500 estudantes de enfermagem e 

enfermeiros por dia (número da última edição) pretende dar a conhecer, para além da 

Praia do Pedrógão, o Concelho de Leiria, beneficiando local e regionalmente o 

concelho. 

Considerando que o projecto, que se realiza anualmente, apresenta, para além 

da componente científica, componentes reivindicativa, cultural e desportiva. No âmbito 

da componente científica, há que salientar a Organização da Maior Mostra de 

Investigação em Enfermagem, para além da realização de vários workshops e 

conferências (20 sessões, 40 horas de formação). No ENEE serão realizadas também 

actividades de sensibilização para a problemática actual de Enfermagem. 

Culturalmente, está previsto um programa que terá actividades diurnas e nocturnas, de 

entre as quais se destacam a realização de workshops culturais, presença de grupos 

etnográficos da região minhota, arraial minhoto, festival de tunas de enfermagem, 

espectáculos de música ao vivo, espaços de tertúlias, actuação de DJ’s, etc. As 

actividades desportivas, a incluir na animação de praia, configuram as modalidades de 

futebol de praia, voleibol de praia e rugby de praia. 

De acordo com as deliberações 1.520/05 e n.º 1.523/05, com o despacho de 

delegação de competências da Senhora Presidente, 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, e de acordo com a subdelegação de competências que lhe foi 
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conferida pela Senhora Presidente em despacho de 4 de Novembro de 2006, prevista 

no n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de Dezembro, a Senhora 

Vereadora Dra. Neusa Magalhães proferiu, no dia 12 de Maio, despacho de autorização 

para a realização dos espectáculos e autorizar que o horário máximo de funcionamento 

seja fixado entre as 9horas e as 22horas nos eventos que decorram dentro do Parque 

de Campismo da Praia do Pedrógão e entre as 22horas e as 3h30mim/4horas durante 

os dias de semana e entre as 22horas e as 4h30min/5horas do Sábado e Domingo nos 

espectáculos a decorrer na Rua da Maré Viva, devendo a organização providenciar 

junto da Guarda Nacional Republicana para que diariamente tudo se desenrole dentro 

da normalidade, nomeadamente à entrada e saída do recinto de espectáculos 

localizado na Rua da Maré Viva. 

A organização deverá ainda garantir o cumprimento do Regulamento Geral do 

Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, nomeadamente no 

estipulado no artigo 13.º. 

No âmbito das suas competências, o Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho 

proferiu, no dia 8 de Maio, despacho a autorizar o encerramento ao trânsito da zona de 

estacionamento onde será montado o recinto, a partir do dia 19 de Maio, por forma a 

possibilitar a efectivação da ocupação da via pública com o recinto improvisado. 

Propôs a Senhora Presidente que se apoiasse o XXX Encontro Nacional de 

Estudantes de Enfermagem, através dos seguintes meios: 

a) solicitação junto da Administração da Região Hidrográfica do Centro do 

licenciamento de utilização do domínio público marítimo relativa aos campos de jogos e 

torre de vigia e pagamento das respectivas taxas; 

b) cedência e transporte de 150 grades de Leiria – Pedrógão e Pedrógão - Leiria, 

respectivamente nos dias 21 de Maio e 1 de Junho; 

c) transporte e montagem de bancadas junto aos campos de jogos; 

d) cedência de energia eléctrica para duas barracas; 

e) reforço de contentorização junto ao Parque de Campismo da Praia do Pedrógão, 

recinto de espectáculos (Rua da Maré Viva) e campos de jogos; 

f) permanência de uma ambulância no Parque de Campismo da Praia do Pedrógão 

durante o evento;  

g) pagamento das despesas relativas à estadia de 3500 participantes, durante 7 dias, 

no Parque de Campismo do Pedrógão, no valor de €26.250,00, isento de IVA, a assumir 

perante a perante a Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo, EM. 

De forma a possibilitar a realização dos eventos, serão necessárias alterações 

pontuais ao trânsito. Atendendo ao elevado número de participantes, propôs-se o 

encerramento ao trânsito da Rua da Maré Viva, na sua totalidade, assim como nos 
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arruamentos que lhe dão acesso, diariamente entre as 20h30m e uma hora após o 

encerramento dos espectáculos. 

No dia de chegada e da partida dos participantes poderá a GNR implementar 

outras alterações ao trânsito na localidade de Praia do Pedrógão, que entenda como 

convenientes, com o apoio de sinalização cedida pelos serviços municipais. 

A Câmara tomou conhecimento dos despachos da Senhora Vereadora Dra. 

Neusa Magalhães e Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho e, atentas as 

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

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

deliberou por unanimidade  o seguinte: 

a) prestar o apoio logístico e financeiro nos termos da proposta apresentada pela 

Senhora Presidente; 

b) autorizar as alterações ao trânsito necessárias para a realização do evento; 

c) dar conhecimento da presente deliberação à GNR, assim como às diversas 

entidades, serviços públicos ou concessionárias, que possam ser afectadas pelas 

alterações ao trânsito. 

O apoio a atribuir no âmbito do XXX Encontro Nacional de Estudantes de 

Enfermagem está em conformidade com o Plano de Actividades, Código de 

Classificação Económica 12/0602039904 (código/ ano/ tipo/ n.º de projecto acção – 

9999/ 2009/ A/ 290) e foi objecto da proposta de cabimento n.º 1981/09, de 7 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
��������  Gabinete de  Apoio à Vereadora Eng.ª  Isabel  Gonçalve s  

 

Associação Obras Sociais do Pessoal da Câmara Munic ipal de Leiria. Pedido de 

cedência do Parque de Campismo para sócios e benefi ciários 

DLB N.º 0796/09 | Presente carta da Associação Obras Sociais do Pessoal da Câmara 

Municipal de Leiria (ENTFE 09/2100), 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.  

Propôs a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, e à semelhança dos anos 

transactos, que a Câmara Municipal concedesse um apoio à Associação das Obras 

Sociais para fazer face às despesas respeitantes à entrada e permanência dos 

sócios/beneficiários da Associação no Parque de Campismo na Praia do Pedrógão, 

num período máximo de trinta dias/cada.  
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A Câmara, depois de analisar o 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.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

 

Ponto nove 
��  Gabinete de Apoio à Vereadora Dra.  Neusa Magalhães  

 

Atribuição de quatro lugares para exposição e venda  de artesanato 

DLB N.º 0797/09 | Presente, pela Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães, proposta 

de ocupação parcial e temporária da via pública - na Praça Rodrigues de Lobo e junto 

ao Jardim Luís de Camões -  com 4 bancas destinadas à venda ao público e exposição 

de produtos manufacturados, acompanhada das normas para atribuição dos lugares, 

com os seguintes fundamentos: 

Considerando que o artesanato, como forma de expressão cultural, merece do 

Município de Leiria todo o apoio e estímulo, dado o papel específico que tem vindo a 

alcançar na sociedade, nomeadamente, o seu contributo na animação dos espaços 

públicos e na preservação e conservação da arte. 

Considerando o interesse pelo artesanato e a dignidade que vem assumindo a 

actividade de artesão justificam a sua futura inserção em Regulamento próprio ou, pelo 

menos, um tratamento autónomo em sede de Regulamento de Ocupação de Espaço 

Público. 

Considerando que existem numerosos pedidos de ocupação do espaço público 

com bancas destinadas à exposição de artesanato e que, dadas as preocupações do 

Município de Leiria na segurança de pessoa e bens e no ordenamento espacial, devem 

vir ocupar espaços previamente autorizados para o exercício da actividade. 

A proposta agora apresentada pretende constituir um estímulo à continuidade da 

actividade de artesão e à troca de experiências e divulgação de produtos 

manufacturados, sendo que a atribuição destes espaços se considera expressamente 

revogada com a aprovação do Regulamento Municipal sobre a Ocupação de Espaço 

Público que integre esta actividade, ou quando a Câmara assim o entenda, por motivos 

de interesse público. 

«PROPOSTA DE  

NORMAS DA ATRIBUIÇÃO DE QUATRO LUGARES PARA EXPOSIÇÃO E VENDA D E ARTESANATO  

Praça Rodrigues de Lobo e junto ao Jardim Luís de Camões 

Objecto da atribuição: 
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 Local Fim Tipo de banca 

Banca 1 Praça 
Rodigues de 
Lobo 

Exposição de artesanato 
com ou sem manufactura 
no local 

A colocar pelo artesão. 
2m de comprimento*1,5 de largura 

Banca 2 
 

Praça 
Rodrigues de 
Lobo 

Exposição de artesanato 
com ou sem manufactura 
no local 

A colocar pelo artesão. 
2m de comprimento*1,5 de largura 

Banca 3 Jardim Luís de 
Camões 

Exposição de artesanato 
com ou sem manufactura 
no local 

A colocar pelo artesão. 
2m de comprimento*1,5 de largura 
 

Banca 4 Jardim Luís de 
Camões 

Exposição de artesanato 
com ou sem manufactura 
no local 

A colocar pelo artesão. 
2m de comprimento*1,5 de largura 

Critérios de atribuição 

Para efeitos de atribuição dos lugares descritos, será tida em conta a ordem de 

inscrição do interessado e, cumulativamente, o cumprimento dos seguintes requisitos: 

— proceder à prévia inscrição na Câmara Municipal de Leiria; 

— ser portador de cartão de vendedor ambulante válido; 

— ser portador de carta de artesão; 

— artesanato diferenciado e de reconhecido interesse. 

Inscrição 

Inscrições Fim das Inscrições Local de Inscrição Forma de Inscrição 

Inicio em ….. de …. de 
2009 

….. de ….de 2009 Sector de Licenciamentos 
Diversos – Câmara 
Municipal de Leiria 

Através do preenchimento 
de formulário próprio 

Lista 

Após o termo do prazo das inscrições, será elaborada uma lista dos interessados, 

ordenada de forma decrescente e em função dos resultados obtidos por apuração dos 

critérios de atribuição, a qual estará disponível, para consulta, na página da Internet do 

Município de Leiria: www.cm-leiria.pt, e no Sector de Licenciamentos Diversos. 

Reclamação 

Qualquer interessado pode reclamar, por escrito, da lista de ordenação, para a Sr.ª 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria, no prazo de 5 dias úteis a contar da data da 

sua publicação. 

Atribuição   

Findo o prazo da reclamação ou após a decisão da mesma, serão atribuídos os lugares, 

seguindo para o efeito, a ordem decrescente estabelecida na lista de ordenação» 

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

n.º 1 do artigo 28.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, conjugada coma alínea l) do 

n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade  autorizar a 

ocupação e a atribuição dos quatro lugares para exposição de artesanato, na Praça 

Rodrigues de Lobo e junto ao Jardim Luís de Camões, nas condições supra descritas.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto dez 
�������� Gabinete de Apoio ao Vereador Eng. º  Fernando Carva l ho  

 

10.1. Acordo de Colaboração entre a Agência para a Modernização Administrativa, 

I.P., a Estrutura de Missão Lojas do Cidadão de Seg unda Geração e o Município 

de Leiria 

DLB N.º 0798/09 | Retirado. 

 

10.2. Desfile Etnográfico e Feira Tradicional, 2009 . Alterações ao trânsito 

DLB N.º 0799/09 | Tal como tem sido habitual, irá decorrer no dia 17 de Maio o Desfile 

Etnográfico e Feira Tradicional. Atendendo ao número de Ranchos Folclóricos 

intervenientes e à importância cultural da manifestação, é necessário proceder a 

alterações ao trânsito no centro da cidade. 

O local de concentração dos participantes no desfile será o Largo 5 de Outubro 

de 1910 (em frente ao edifício do Banco de Portugal), a partir das 14horas. 

O desfile será iniciado às 15horas e terminará previsivelmente às 15h30min, 

com o seguinte percurso: Largo 5 de Outubro de 1910 → Avenida Heróis de Angola → 

Rotunda do Emigrante → Rua da Europa → Anfiteatro do Carpalho. 

De forma a possibilitar o desfile será necessário proceder ao encerramento ao 

trânsito da Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, Avenida Heróis de Angola, Rua 

Américo Cortez Pinto, Rua de São Francisco, Beco de São Francisco, Rua Coronel 

Teles Sampaio Rio, Rotunda do Emigrante e Rua da Europa. 

Será ainda necessário reservar o estacionamento das traseiras do Edifício 2000. 

As alterações propostas foram fruto de uma reunião de coordenação com a 

Polícia de Segurança Pública, que ficará responsável pelo corte gradual do trânsito, 

assim como pelo seu restabelecimento. 

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

n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, deliberou por unanimidade  

aprovar a proposta em epígrafe. 

Deve ser dado conhecimento da deliberação à Rodoviária do Tejo, ao 

Coordenador da Emergência Médica e aos taxistas. 

Deve ser solicitada a presença da PSP para acompanhar o cortejo em toda a 

sua extensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  
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10.3. Bênção dos Finalistas, 2009. Alterações ao tr ânsito 

DLB N.º 0800/09 | Presente o e-mail proveniente do Centro de Apoio ao Ensino 

Superior (CAES) relativo ao pedido de autorização para a realização de cortejo de 

finalistas de todas as escolas do Ensino Superior de Leiria. 

Tal como no ano de 2008, dado o elevado número de finalistas, serão realizadas 

duas celebrações, uma no dia 16 de Maio e a outra no dia 23 de Maio. Ambas as 

celebrações serão realizadas na Sé de Leiria, às 16horas. 

Como vem sendo hábito, em ambas as ocasiões irá realizar-se o Cortejo de 

Finalistas. O desfile inicia-se às 15 horas, após concentração junto do edifício do 

Município de Leiria e o seu percurso é o seguinte: Rua de Alcobaça, Largo Cândido dos 

Reis, Rua Barão de Viamonte e Largo da Sé.  

Após a finalização do desfile, considerando a presença de inúmeras pessoas 

junto da Sé de Leiria, o Largo da Sé ficará encerrado ao trânsito até ao final do evento, 

assim como a Rua D. Sancho I e a Rua Cónego Sebastião Costa Brites. 

As alterações propostas foram fruto de uma reunião de coordenação com a Polícia 

de Segurança Pública, que ficará responsável pelo corte gradual do trânsito, assim como 

pelo seu restabelecimento. 

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

n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, deliberou por unanimidade  

aprovar a proposta em epígrafe. 

Deve ser dado conhecimento da deliberação à Rodoviária do Tejo, ao 

Coordenador da Emergência Médica e aos taxistas. Deve ser solicitada a presença da 

PSP para acompanhar o cortejo em toda a sua extensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.4. Processo n.º T – 95/2008. Requalificação do C M 1038, troço que vai desde o 

Barracão até ao limite do Concelho. Proposta para a bertura de concurso público 

DLB N.º 0801/09 | Presente uma informação do Departamento de Obras Municipais 

propondo a aprovação do projecto de execução, prazo de execução de 365 dias, assim 

como a aprovação do programa de procedimento, caderno de encargos e dispensa do 

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

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

Públicos. 

A referida despesa estima-se em €1.268.075,75 + IVA e encontra-se inscrita no 

plano e na rubrica orçamental com o código 08/07010401/0104/2009I297. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informação prestada pelo 

Departamento de Obras Municipais deliberou por  unanimidade  aprovar o respectivo 

projecto de execução, prazo de execução de 365 dias, assim como a aprovação do 
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programa de procedimento, caderno de encargos e dispensa do estudo geológico-

geotécnico da obra em epígrage, com vista à abertura de um concurso público, nos 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.5. Requalificação da Marginal e frente marítima da Praia do Pedrógão. 

Aprovação do projecto de execução 

DLB N.º 0802/09 |  Presente, para conhecimento e aprovação, o Projecto de Execução 

da «Requalificação da Frente Marítima da Praia do Pedrógão». 

O projecto tem como base os pressupostos definidos no âmbito do Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira, nomeadamente quanto a objectivos gerais, acessos, 

localização e dimensionamento dos espaços a afectar a estacionamento automóvel e 

articulação com o tecido urbano. 

A área de intervenção tem cerca de 6,7 hectares e corresponde à frente 

marítima da Praia do Pedrógão, até à sua primeira linha de edificado. 

A concepção e organização urbanística da área de intervenção teve como 

principais objectivos a criação de espaços de estada, lúdicos e de fruição da praia, 

assim como de equipamentos para usufruto da população residente e utentes da praia, 

associado à requalificação ambiental e salvaguarda dos sistemas sensíveis existentes – 

sistema dunar. 

Os objectivos a atingir com a execução do projecto são os seguintes: 

a) requalificação da Frente Marítima até ao edificado; 

b) definição de uma estrutura de circulação pedonal, tendo em conta o 

condicionamento do acesso à praia – criação de um «calçadão» para passeios e 

fruição da paisagem; 

c) ordenamento do estacionamento automóvel, regrando a circulação viária; 

d) estabelecimento de uma diversidade de usos complementares à estada na praia 

(praça/esplanadas, zona de recreio infantil e juvenil, educação ambiental, espaços 

de lazer e fruição). 

Em resumo, no presente Projecto de Execução pretende-se criar uma imagem 

espacial e ambiental de qualidade, garantindo a integração visual e paisagística da área 

em geral e de cada um dos equipamentos e espaços de uso dedicado ao lazer e 

fruição.  

A Câmara tomou conhecimento e, no uso da competência que lhe é conferida 

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

por unanimidade  aprovar o Projecto de Execução da «Requalificação da Frente 

Marítima da Praia do Pedrógão». 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto onze 
��  Gabinete de Apoio à Senhora  Pres idente  

 

11.1. Contrato de comodato de Quiosques Multimédia 

DLB N.º 0803/09 | Presente a minuta do contrato de comodato de quiosques multimédia 

a celebrar entre a «MEDIAWEB CREATIONS, Lda» e o Município de Leiria, abaixo 

transcrita: 

«(MINUTA DE) CONTRATO DE COMODATO DE QUIOSQUES MULTIMÉDIA 

---- Entre a “MEDIAWEB CREATIONS, Lda”, com sede no Aldeamento Santa Clara, 

Rua da Carvalha, 570, freguesia de Parceiros, cidade de Leiria, contribuinte fiscal n.º 

507604350, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Leiria sob o n.º 

507604350, representada por Josué da Silva Fonseca, na qualidade de sócio gerente, 

adiante designada por primeira outorgante, e o Município de Leiria, representado pela 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, 

adiante designado por segundo outorgante, é celebrado o presente contrato de 

comodato que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

PRIMEIRA 

Objecto 

1 - Constitui objecto do presente contrato a cedência gratuita pela primeira outorgante à 

segunda outorgante de quatro quiosques multimédia, com a composição, a 

configuração e as dimensões constantes do anexo I a este contrato e que dele faz parte 

integrante. 

2 - Os Quiosques Multimédia destinam-se, de acordo com a sua configuração, a difundir 

mensagens publicitárias e informativas e a permitir o livre acesso aos conteúdos 

constantes do anexo II a este contrato e que dele faz parte integrante. 

3 - Os conteúdos constantes do anexo II poderão ser alterados por mútuo acordo dos 

outorgantes, ficando as alterações a constar de adenda ao mesmo.  

SEGUNDA 

Posse dos quiosques multimédia 

O Município de Leiria reconhece ser ele, enquanto comodatário, o possuidor de todos 

os quiosques a instalar ao abrigo do presente contrato, pelo que a permanência de tal 

equipamento em espaço público municipal não gera para o comodante a obrigação de 

pagamento das respectivas taxas. 

TERCEIRA 

Obrigações da primeira outorgante 

Constituem obrigações da primeira outorgante: 



1032 (73) 
 

 
 

CMLeiria/ Acta n.º 12, de 2009.05.12 

Im-DA-15-09_A0 

 

a) Inserir nos quiosques multimédia toda a informação de carácter turístico referente ao 

Município de Leiria, que este considere relevante, designadamente a contemplada 

no projecto «Guias Urbanos – Novas Tecnologias», a qual faz parte do anexo II a 

este contrato; 

b) Actualizar periodicamente os conteúdos inseridos nos quiosques multimédia; 

c)  Disponibilizar ao Município de Leiria uma hora semanal para colocação de 

informação relativa a actividades por si promovidas ou patrocinadas, nos quiosques 

multimédia, correspondendo esta a 3600 visualizações de 8 segundos; 

d) Disponibilizar ao Município de Leiria os elementos apurados em relação ao número 

de consultas efectuadas e à informação procurada; 

e) Disponibilizar a ligação à Internet nas situações que se encontrem fora da cobertura 

da rede do Leiria Região Digital; 

f) Promover os licenciamentos relativos à utilização dos quiosques multimédia, caso 

os mesmos se tornem exigíveis nos termos da lei; 

g) Promover a instalação, manutenção e limpeza de todos os quiosques multimédia; 

h) Dotar os quiosques multimédia de dispositivos luminosos, que permitam a boa 

visualização dos seus conteúdos, bem como a proceder à sua substituição. 

QUARTA 

Obrigações do segundo outorgante 

O segundo outorgante, através da Câmara Municipal de Leiria, obriga-se a: 

a) Permitir a utilização de energia eléctrica da rede pública pela primeira outorgante; 

b) Permitir o acesso à Internet sem fios ou por cabo; 

c) Entregar os conteúdos constantes do anexo II; 

d) Prestar apoio na instalação dos quiosques multimédia, designadamente a 

preparação do espaço físico; 

e) Executar todos os ramais e efectuar as ligações à terra indispensáveis à iluminação 

dos quiosques multimédia e à segurança do seu funcionamento na via pública, 

antes da instalação, bem como a obter as autorizações e ou a celebrar os contratos 

se necessários; 

f) Repor e/ou renovar os solos, bem como a remover o entulho resultante da 

instalação dos quiosques multimédia. 

QUINTA 

Alteração da localização dos quiosques multimédia 

1 - A alteração da localização de qualquer dos quiosques multimédia só é permitida 

mediante acordo das partes. 

2 - As despesas com os trabalhos de levantamento e de recolocação dos equipamentos 

referidos no número anterior são da responsabilidade da primeira outorgante ou do 
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segundo, conforme esses trabalhos tenham sido efectuados por iniciativa e no interesse 

de uma ou de outro. 

3 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, a execução de novos ramais, caso se 

torne necessária em virtude da alteração da localização dos equipamentos, é sempre 

da responsabilidade do segundo outorgante. 

SEXTA 

Danos provocados nos quiosques multimédia 

1 - A reparação dos danos provocados nos quiosques multimédia por acidente ou por 

actos de vandalismo é da responsabilidade da primeira outorgante. 

2 - Se os danos provocados nos quiosques multimédia nas situações enunciadas no 

número anterior, não puderem ser reparados, a primeira outorgante constitui-se na 

obrigação de os substituir. 

3 - Caso se verifique reiteradamente a prática de actos de vandalismo sobre os 

quiosques multimédia, podem os mesmos ser implantados noutro lugar, mediante 

acordo das partes. 

SÉTIMA 

Restituição dos quiosques multimédia 

1 – O segundo outorgante, através da Câmara Municipal de Leiria, obriga-se a restituir à 

primeira outorgante os quiosques multimédia referidos na cláusula primeira, nas 

condições em que estes se encontrarem, no termo do prazo contratual ou das 

respectivas renovações, bem como após resolução do presente contrato por mútuo 

acordo ou com justa causa, em conformidade com o disposto no número seguinte. 

2 - Em qualquer dos casos, a remoção dos quiosques multimédia onde os mesmos se 

encontravam instalados ficam a cargo da primeira outorgante que a deverá promover 

nos trinta dias seguintes à data da cessação da vigência do presente contrato, sendo da 

sua responsabilidade as despesas que daí decorram, ficando a cargo do segundo 

outorgante a reposição dos locais respectivos. 

OITAVA 

Dúvidas e omissões 

Todas as dúvidas e omissões resultantes da interpretação das cláusulas contratuais são 

resolvidas por aplicação subsidiária das normas do Código Civil. 

NONA 

Vigência do contrato 

1 - Este contrato vigorará pelo prazo de quatro anos, a contar da data da sua 

assinatura. 

2 - Se nenhuma das partes comunicar à outra, com a antecedência mínima de um ano 

em relação ao termo do prazo que esteja em curso, a sua vontade de não renovar o 

contrato, este renovar-se-á por novos e sucessivos períodos de quatro anos. 
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3 - A comunicação a que se refere o número anterior deve ser efectuada por carta 

registada, com aviso de recepção. 

*** 

Este contrato, isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) do artigo 6.º, 

conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo, composto por quatro páginas, e dois anexos que dele 

passam a fazer parte integrante, é feito em duplicado, valendo a cópia como original, e 

devidamente assinado pelas partes, depois de declararem ter lido, compreendido e 

aceite todas as suas cláusulas. 

---- Leiria, ___de Maio de 2009. 

A primeira outorgante____________________________________________________ 

O segundo outorgante:___________________________________________________ 

ANEXO I ao CONTRATO DE COMODATO DE QUIOSQUES MULTIM ÉDIA 

Este anexo fica apenso à presente deliberação e dela faz parte integrante (ANEXO J). 

ANEXO II ao CONTRATO DE COMODATO DE QUIOSQUES MULTI MÉDIA 
Conteúdos para os quiosques multimédia 

Na definição dos conteúdos para os quiosques multimédia e interactivos que serão colocados na cidade, uma 

das principais características prende-se com a disponibilização de informação de carácter turístico, na lógica de fruição 

do espaço urbano e de oferta de património cultural, e na divulgação institucional. 

A informação turística que faz parte deste anexo teve como princípio orientador a lógica de enumerar pontos 

de interesse num raio de proximidade geográfica com cada um dos quiosques, de modo a facilitar a descoberta da 

cidade pelos turistas. Cada um dos atractivos turísticos tem uma ficha técnica, que integra o autor, a data, uma breve 

descrição e as principais riquezas, para além de uma fotografia. 

Estes conteúdos representam uma primeira proposta, que poderá ser melhorada e complementada no quadro 

do desenvolvimento do projecto «Guias Urbanos – novas tecnologias». 

Quiosque 1  (junto ao C.C. Maringá) 

IGREJA E ANTIGO CONVENTO DE S. FRANCISCO 

(Companhia Leiriense de Moagem - antigo Convento) 

Autoria desconhecida 

1229/1234 - fundação da Ordem e Convento de S. Francisco, no Rossio de S. André 

1384 - transladação do convento e igreja para o Rossio Velho (D. João I) 

1851 - Convento entregue ao Município de Leiria, para onde transfere a cadeia (1866) 

No século XV, Convento e Igreja de S. Francisco já existiam na sua actual localização. Deste século são também as 

magníficas pinturas murais góticas, descobertas nos anos oitenta e restauradas na década de noventa. Depois da sua 

extinção em 1834, a degradação do Convento terminou com a conversão daquele espaço em indústria de moagem. 

Apesar da fachada ser marcadamente barroca, a Igreja conserva elementos arquitectónicos de várias épocas e estilos: 

gótico, maneirista, barroco. 

Classificado como Imóvel de Interesse Público em 1984. 

PRÉDIO MARQUES DA CRUZ 

(Hotel Palace) 

Autor: Ernesto Korrodi 

1920-1926 

O edifício foi modificado em 1926, sob projecto de E. Korrodi, apresentando dois prédios distintos com um vasto 

armazém de depósito de vinhos. O exterior foi concebido nas formas tradicionais das casas do século XV, podendo-se 

observar uma aproximação às linhas quatrocentistas, visível nas molduras das vergas contra curvadas. Em 1929, 

Marques da Cruz registou o prédio como Palace Hotel e procedeu a negociações para ali instalar um hotel de turismo. 

Nunca chegou a funcionar como tal, mas sim como prédio de habitação. 
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VILLA HORTÊNSIA 

Autor: Ernesto Korrodi 

1905-1910 

Não se sabe ao certo quando Ernesto e Quitéria Maia terão passado a residir na Villa Hortênsia, no Arrabalde de S. 

Tiago (R. Mouzinho de Albuquerque), mas a documentação aponta-nos para que esta tenha sido construída sob outra 

propriedade mais antiga, entre 1905-1910. 

A Villa Hortênsia é o exemplo arquitectónico da casa-jardim marcada por um certo romantismo. Em 1928 são realizadas 

obras tendo sido solicitada licença para a construção de uma vedação em alvenaria e ferro ao longo da Rua Mouzinho de 

Albuquerque. 

FONTE DOS NAMORADOS 

(Fonte Nova) 

Autoria desconhecida 

Século XVIII  (?) 

Fonte pública (municipal) cuja localização, oculta pelos edifícios circundantes, é o principal motivo que a torna pouco 

conhecida pela população. É uma construção com traça de inspiração neoclássica, composta por um muro delineado ao 

centro por pilastras que enquadram o frontão triangular. O brasão em pedra lioz apresenta as armas reais. No friso acima 

do brasão encontra-se uma data epigrafada que corresponde ao ano em que foram feitas obras de beneficiação - 1824. 

 “O RIO E A CIDADE” 

O programa Polis permitiu converter a estrutura verde da cidade de Leiria numa unidade física que se estendeu a toda a 

área urbana. A intervenção nas margens do Lis promoveu a integração do rio na cidade, dando continuidade a uma 

simbiose que esteve na origem e no crescimento de Leiria - a relação entre o Rio e a Urbe. Ao longo do rio foram criados 

percursos pedonais cicláveis, zonas verdes de recreio e lazer, contínuas entre as duas margens através de sucessivas 

pontes ao longo da área de intervenção. Tornou-se possível atravessar a cidade a pé ou de bicicleta, em segurança, ao 

longo do rio e usufruindo dos espaços verdes e equipamentos desenvolvidos para maior fruição da envolvência natural. 

PARQUE DA CIDADE 

(Parque Tenente-Coronel Jaime Filipe da Fonseca) 

Mantendo o rio Lis como personagem principal da composição arquitectónica da intervenção, a requalificação do Parque 

da Cidade, teve um impacto imediato na limpeza e reabilitação das estruturas das margens do rio nesta zona, tão 

próxima do centro da urbe leiriense. Com o objectivo de reformular a funcionalidade do antigo parque, o projecto do 

programa Polis para aquele espaço potenciou a valorização ambiental e a criação de equipamentos de recreio e lazer, 

disponíveis e acessíveis a diversos escalões etários da população. Sendo esta a área de maior proximidade entre o rio e 

o centro histórico de Leiria, cumpriu-se uma parte fundamental do objectivo simbólico e operacional do programa Polis 

para Leiria - a “devolução do rio à cidade”. 

Quiosque 2  (antigo Paço do Bispo) 

CASTELO DE LEIRIA 

Autoria desconhecida 

XII (1135) – por ordem de D. Afonso Henriques 

XIV – alteração da Torre de Menagem, por ordem de (D. Dinis) 

XV – edificação dos Paços Novos e remodelação da Igreja da Pena (D. João I) 

O Castelo de Leiria foi fundado por D. Afonso Henriques, em 1135. Determinante para o povoamento e crescimento da 

região de Leiria, a sua implantação na zona mais elevada, entre os vales do Lis e do Lena, oferecia protecção e 

segurança às populações que se foram fixando entre o morro do Castelo e o vale do Lis. A esfera urbana de Leiria 

desenvolveu-se em redor do Castelo, mas com maior intensidade na área correspondente ao centro histórico.  

Em quatro séculos, a vila de Leiria expandiu o seu limite geográfico e assumiu um protagonismo sócio-económico que, 

naturalmente, proporcionou a sua ascensão a sede de Bispado (22 de Maio) e elevação a Cidade (13 de Junho) de 1545.  

EDIFÍCIO GARAGE  

Autor: Augusto Romão 

1908 | 1912 

Considerada uma “Casa Moderna” quando foi projectado, é um prédio de decoração exuberante dentro das linhas que se 

aproximam da arte nova ao nível da decoração da fachada e dos motivos ornamentais das janelas e portas. Ressaltam 

os frisos de azulejos, pormenores de decoração vegetalista e elementos de fauna, as linhas curvilíneas, a exuberância 
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do ferro forjado nas portadas e nas varandas. O seu autor foi Augusto Romão, importante mestre de cantaria e com uma 

obra relevante em Leiria nas primeiras décadas do século XX. 

AOS HERÓIS DO ULTRAMAR (ESTÁTUA) 

Autor: Joaquim Correia 

1966 

Local: Largo 5 de Outubro de 1910  

Material: Pedra “Azulino de Cascais” (escultura) | Betão (base)  

"Aos Heróis do Ultramar" foi inaugurada a 20 de Novembro de 1966 no âmbito das celebrações do Dia das Forças 

Armadas, em homenagem ao Exército de Portugal e constitui uma iniciativa da Delegação Distrital da Mocidade 

Portuguesa com colaboração da Câmara Municipal de Leiria.  

PAULO VI (ESTÁTUA) 

Charters de Almeida 

1968 

Largo 5 de Outubro de 1910  

Materiais: bronze (escultura) | calcário (pedestal) 

Inaugurada a 8 de Dezembro de 1968. A escultura comemora a passagem do Papa Paulo VI por Leiria a 13 de Maio de 

1967, numa iniciativa da Câmara Municipal de Leiria.  

SÉ DE LEIRIA 

Autores: Afonso Álvares (activo de 1550 a 1575) e posteriormente João Moreno 

Século XVI  

1545 - ordem de construção por Frei Brás de Barros (primeiro Bispo de Leiria) 

1550 - colocação da primeira pedra 

Junto ao centro histórico de Leiria, este monumento foi a estreia da grande construção renascentista tardia na cidade. Foi 

iniciado por volta de 1559 e terminou em 1574. Afonso Álvares desenhou o projecto e o Rei D. João III veio de Lisboa 

com intenção de escolher o local para a construção da Sé. A fachada divide-se por contrafortes em três corpos, onde 

cada corpo tem um portal e um janelão triangular. No interior, três naves da mesma altura confluem numa abóbada 

renascentista e no transepto composto por capelas laterais. O claustro interior foi mandado construir por D. Frei Gaspar 

do Casal e continuado por D. Pedro de Castilho. A torre sineira está separada da catedral, sobre uma antiga porta do 

castelo - Porta do Sol, edificada apenas no século XVIII.  

EDIFÍCIO DA ANTIGA PHARMACIA  PAIVA 

Século XIX  

O edifício da antiga Pharmacia Paiva localiza-se no Largo da Sé e foi construído no século XIX. A sua fachada, 

delimitada por cantaria, é revestida por diversos padrões de azulejos estampilhados (neogóticos e neoclássicos), em tons 

de azul sobre branco. A riqueza do exuberante revestimento cerâmico evidencia-se em dois painéis representativos de 

Galeno e Hipócrates (clássicos da história da Medicina) e ainda numa faixa com a seguinte inscrição: “Pharmacia de 

Leonardo da Guarda e Paiva”. Ali nasceu e viveu Acácio Paiva (1863-1944), que na sua carreira de jornalista, poeta e 

humorista deixou um lugar de destaque na história da literatura leiriense. 

Minha terra velhinha! Assim te quero, Ente as olhalvas frescas, pequenina, (…) 

Acácio Paiva (soneto sobre Leiria) 

 “CASA DOS PINTORES”  

(Casa da Rua Acácio Paiva, n.º 5) 

Autoria desconhecida 

Século XVII 

A designação “Casa dos Pintores” deve-se à frequência com que o edifício foi retratado, em pintura e fotografia, por 

artistas plásticos, locais e visitantes, que aqui passaram ao longo dos últimos três séculos. Do lado esquerdo da varanda 

vislumbra-se a imponente arcaria gótica do Palácio do Castelo. É um dos raros edifícios que testemunham a arquitectura 

de habitação mais antiga no centro histórico de Leiria. Data do ano 1600 uma lápide embutida na parede do edifício 

que faz esquina com o Largo Paio Guterres, que assinala as cheias naquele ano. Até à domesticação do leito do 

rio (século XVII/XVIII), o Lis insurgia-se até esta zona provocando regularmente inundações.  

JARDIM DA CIDADE 

(Alameda Velha - antigo Rossio de Leiria) 
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Localizado no espaço do antigo "Rossio", Largo 5 de Outubro, o Jardim Luis de Camões separa o Rio Lis do centro da 

cidade. A planta original, de forma quadrangular, é limitada por cercas de arbustos com quatro entradas principais, que 

evidenciam uma estrutura simétrica com ligação aos principais eixos pedonáveis circundantes. Recentemente, foi 

efectuada uma intervenção no âmbito do programa Polis que valorizou a área do antigo “Rossio”, incluído o jardim e 

espaços adjacentes (Largo 5 de Outubro de 1910). O objectivo principal foi a reintegração da paisagem e do 

enquadramento estético do espaço, aumentando a relação do “Rossio” com os transeuntes. Desenvolveu-se uma 

relação com os espaços envolventes, com a intenção de criar mais amplitude visual e potenciar a fruição do ambiente e 

dos equipamentos públicos existentes. 

O frondoso alinhamento de tílias e outras espécies arbóreas, criteriosamente colocadas, convidam os transeuntes para 

momentos de relaxe e descontracção, mesmo no centro da cidade. 

LUÍS DE CAMÕES (ESTÁTUA) 

Autor: Fernando Marques 

1980 

Local: Jardim Luís de Camões  

Material: betão (escultura e pedestal)  

Foi inaugurado a 10 de Junho de 1980 no âmbito das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das 

Comunidades. Inicialmente numa iniciativa do escultor e, mais tarde, da Câmara Municipal de Leiria. 

O PASTOR PEREGRINO (ESTÁTUA) 

Autor: Pedro Anjos Teixeira 

1957  

Local: Jardim Luís de Camões / Largo 5 de Outubro de 1910 

Materiais: calcário (escultura) | betão (pedestal) 

A figura do “Pastor Peregrino”, instalada no Jardim Luís de Camões em 1959, é uma alusão ao poeta leiriense Rodrigues 

Lobo e constitui uma oferta do então Ministro das Obras Públicas, Eng. Arantes e Oliveira, à Câmara Municipal de Leiria.  

“O RIO E A CIDADE” 

O programa Polis permitiu converter a estrutura verde da cidade de Leiria numa unidade física que se estendeu a toda a 

área urbana. A intervenção nas margens do Lis promoveu a integração do rio na cidade, dando continuidade a uma 

simbiose que esteve na origem e no crescimento de Leiria - a relação entre o Rio e a Urbe. Ao longo do rio foram criados 

percursos pedonais cicláveis, zonas verdes de recreio e lazer, contínuas entre as duas margens através de sucessivas 

pontes ao longo da área de intervenção. Tornou-se possível atravessar a cidade a pé ou de bicicleta, em segurança, ao 

longo do rio e usufruindo dos espaços verdes e equipamentos desenvolvidos para maior fruição da envolvência natural. 

PARQUE DA CIDADE 

(Parque Tenente-Coronel Jaime Filipe da Fonseca) 

Mantendo o Rio Lis como personagem principal da composição arquitectónica da intervenção, a requalificação do Parque 

da Cidade, teve um impacto imediato na limpeza e reabilitação das estruturas das margens do rio nesta zona, tão 

próxima do centro da urbe leiriense. Com o objectivo de reformular a funcionalidade do antigo parque, o projecto do 

programa Polis para aquele espaço potenciou a valorização ambiental e a criação de equipamentos de recreio e lazer, 

disponíveis e acessíveis a diversos escalões etários da população. Sendo esta a área de maior proximidade entre o rio e 

o centro histórico de Leiria, cumpriu-se uma parte fundamental do objectivo simbólico e operacional do programa Polis 

para Leiria - a “devolução do rio à cidade”. 

Quiosque 3  (Largo 5 de Outubro) 

EDIFÍCIO DO BANCO DE PORTUGAL 

Autor: Ernesto Korrodi (Arquitecto) | José Theriaga (Eng.º Civil) 

Século XX  

1924: projecto | 1929: inauguração 

O projecto do edifício do Banco de Portugal data de 1924, tendo sido inaugurado a 17 de Janeiro de 1929. Apresenta a 

forma de dois rectângulos desiguais agregados e no exterior apresenta influências do que Ernesto Korrodi designava de 

arquitectura tradicional da primeira metade do século XVIII. Constituída por três corpos é dominada por um pórtico 

grandioso coroado pelas armas nacionais e um entablamento suspendido. Sobressai o trabalho de ferro forjado ao nível 

dos portões e janelas que evidenciam uma possante riqueza. 

CENTRO HISTÓRICO 

Século XII 
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A estrutura urbana de Leiria desenvolveu-se principalmente a Sul do castelo. Chegam até aos nossos dias vestígios da 

antiga malha urbana de raiz medieval, definida por dois eixos estruturantes: a Rua Direita, actual Barão de Viamonte, e o 

Rio Lis. O centro histórico corresponde à antiga freguesia de São Martinho, cujos limites ainda se mantêm visíveis na 

parte central da urbe leiriense actual. Algumas das funções sociais dos espaços ainda se mantêm, como é o caso da 

actual Praça Rodrigues Lobo, local onde, na Idade Média, se erguia a Igreja Paroquial de S. Martinho, demolida no 

século XVI para dar lugar a uma praça com o mesmo nome. O topónimo da praça alterou-se apenas no século XIX, 

depois da implantação da estátua do Poeta Rodrigues Lobo. A Rua Direita (Barão de Viamonte) assume-se como o eixo 

de circulação mais importante, interligando os espaços públicos, acessos pedonais e rodoviários adjacentes. O centro 

histórico revela-se num malha urbana que consolida ainda a relação entre os espaços mais nobres da cidade – Rossio 

(Castelo, Largo 5 de Outubro, Jardim Luis de Camões e o Rio Lis). 

“CASA DOS PINTORES”  

(Casa da Rua Acácio Paiva, nº 5) 

Autoria desconhecida 

Século XVII 

A designação “Casa dos Pintores” deve-se à frequência com que o edifício foi retratado, em pintura e fotografia, por 

artistas plásticos, locais e visitantes, que aqui passaram ao longo dos últimos três séculos. Do lado esquerdo da varanda 

vislumbra-se a imponente arcaria gótica do Palácio do Castelo. É um dos raros edifícios que testemunham a arquitectura 

de habitação mais antiga no centro histórico de Leiria. Data do ano 1600 uma lápide embutida na parede do edifício 

que faz esquina com o Largo Paio Guterres, que assinala as cheias naquele ano. Até à domesticação do leito do 

rio (século XVII/XVIII), o Lis insurgia-se até esta zona provocando regularmente inundações. 

CASA DO ARCO E RESIDENCIAL LEIRIENSE 

(Antigo Hospital da Misericórdia e antigo Hotel Deodato) 

Autor: Ernesto Korrodi 

1912 - reconstrução 

Casa do Arco  

Projecto de Ernesto Korrodi, com modificações num prédio de habitação, cujas obras tinham como objectivo principal 

ampliar a área habitável. O arco da Rua da Misericórdia ficou transformado numa galeria envidraçada, apresentando um 

aspecto arquitectural com reminiscências no Castelo de Leiria. 

Residencial Leiriense 

Projecto de adaptação do antigo Hotel Deodato, num espaço onde outrora existiram algumas instalações da Misericórdia. 

A fachada simples e simétrica denota a funcionalidade comercial do edifício, ritmada pela decoração dos vãos e pelo 

movimento das janelas. 

IGREJA DA MISERICÓRDIA 

Autoria desconhecida 

Século XVIII 

1544 – fundação da Santa Casa da Misericórdia de Leiria (Igreja e hospital) 

1721 – referência à construção da Igreja da Misericórdia, mas ainda por terminar 

Neste local terá existido uma sinagoga, até ao século XV. Tal como noutras povoações medievais, existiu em Leiria uma 

comunidade judaica ligada às actividades de maior expressão económica. É o edifício religioso mais antigo no núcleo 

central do centro histórico, engavetado entre ruas estreitas e pouco ortogonais, resultante de um enquadramento típico 

das malhas urbanas de raiz medieval. Mesmo ao lado da igreja, no local onde actualmente se encontra a Casa do Arco e 

a Residencial Leiriense, existiu o hospital e a albergaria da Misericórdia. 

FRANCISCO RODRIGUES LOBO (ESTÁTUA) 

Autor: Joaquim Correia 

1973  

Local: Praça Rodrigues Lobo  

Materiais: bronze (escultura) | pedra lioz (pedestal) 

Foi inaugurada a 22 de Maio de 1974 no âmbito das comemorações do Dia da Cidade e inicialmente instalada no centro 

da praça. Constitui uma oferta do Ministério das Obras Públicas à cidade de Leiria.  

JARDIM DA CIDADE 

(Alameda Velha - antigo Rossio de Leiria) 
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Localizado no espaço do antigo “Rossio", Largo 5 de Outubro, o Jjardim Luis de Camões separa o Rio Lis do centro da 

cidade. A planta original, de forma quadrangular, é limitada por cercas de arbustos com quatro entradas principais, que 

evidenciam uma estrutura simétrica com ligação aos principais eixos pedonáveis circundantes. Recentemente, foi 

efectuada uma intervenção no âmbito do programa Polis que valorizou a área do antigo “Rossio”, incluindo o jardim e 

espaços adjacentes (Largo 5 de Outubro). O objectivo principal foi a reintegração da paisagem e do enquadramento 

estético do espaço, aumentando a relação do Rossio com os transeuntes. Desenvolveu-se uma relação com os espaços 

envolventes, com a intenção de criar mais amplitude visual e potenciar a fruição do ambiente e dos equipamentos 

públicos existentes. 

O frondoso alinhamento de tílias e outras espécies arbóreas, criteriosamente colocadas, convidam os transeuntes para 

momentos de relaxe e descontracção, mesmo no centro da cidade. 

LUÍS DE CAMÕES (ESTÁTUA) 

Autor: Fernando Marques 

1980  

Local: Jardim Luís de Camões  

Material: betão (escultura e pedestal)  

Foi inaugurado a 10 de Junho de 1980 no âmbito das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das 

Comunidades. Inicialmente numa iniciativa do escultor e, mais tarde, da Câmara Municipal de Leiria.  

O PASTOR PEREGRINO (ESTÁTUA) 

Autor: Pedro Anjos Teixeira 

1957  

Local: Jardim Luís de Camões / Largo 5 de Outubro de 1910 

Materiais: calcário (escultura) | betão (pedestal) 

A figura do “Pastor Peregrino”, instalada no Jardim Luís de Camões em 1959, é uma alusão ao poeta leiriense Rodrigues 

Lobo e constitui uma oferta do então Ministro das Obras Públicas, Eng. Arantes e Oliveira, à Câmara Municipal de Leiria.  

CASA ONDE VIVEU EÇA DE QUEIRÓS 

Século XVII   

Edifício na Tv. da Tipografia, n.º 9-13 

A cidade de Leiria foi palco de acontecimentos marcantes na vida do ilustre escritor, alguns relatados nas suas 

magníficas e envolventes obras literárias. Entre 1870 e 1871, Eça de Queirós teve residência em Leiria, onde cumpriu 

funções de Administrador do Concelho. O edifício onde viveu terá sido construído no século XVII, sujeito a remodelações 

entre os séculos XVIII e XIX. Em 1970, data do primeiro centenário do seu nascimento, foi descerrada a lápide ali 

existente e, já no início desta década, retomaram-se providências para a eventual recuperação e dignificação da casa 

onde viveu um dos mais elevados representantes da literatura realista portuguesa do final do século. 

Quiosque 4  (Largo de Santana) 

MERCADO DE SANT’ANA – CENTRO CULTURAL 

Autor: Ernesto Korrodi 

Séculos XV – XX 

Século XV - fundação do Convento Dominicano, votado a Santa Ana (Sant’Anna) 

1919/1931 - construção do Mercado de Sant’Ana 

1999/2001 - reabilitação do Antigo Mercado, agora convertido em Centro Cultural 

Situa-se no local do extinto Convento Sant’Ana, construído nos finais de quatrocentos, fundado por D. Catarina, 

Condessa de Loulé. Incorporado na Fazenda Nacional em 1834, albergou até 1880 as religiosas da Ordem de S. 

Domingos. Foi demolido em 1916, já na posse da Câmara Municipal de Leiria, com o objectivo de fazer um mercado 

coberto. A Câmara Municipal encarregou Ernesto Korrodi de elaborar o projecto, tendo sido inaugurado em 1931. Os 

motivos ornamentais do mercado estiveram a cargo do escultor Luís Reis. 

IGREJA DO ESPÍRITO SANTO 

Autoria desconhecida 

Século XVIII 

Século XIII – edificação de uma ermida da confraria do Espírito Santo 

1721 – referência à confraria e ermida do Espírito Santo 

Neste local terá existido uma ermida com o mesmo nome, associada à fundação da confraria do Espírito Santo em Leiria, 

na segunda metade do século XIII. Junto aquele local existiu também uma albergaria e um hospital. A igreja actual é uma 



1040 (81) 
 

 
 

CMLeiria/ Acta n.º 12, de 2009.05.12 

Im-DA-15-09_A0 

 

construção simples de inspiração barroca, cuja arquitectura é idêntica a outras igrejas daquela época – Igreja 

da Misericórdia e Igreja de St.º Agostinho. No interior a planta desenvolve-se numa nave, tendo à cabeceira três 

altares. 

FONTE DAS 3 BICAS 

(Fonte Grande / Chafariz Grande / Fonte das Carrancas) 

Autoria desconhecida 

Século XVIII (1721 - referência documental à sua existência) 

Fonte de inspiração barroca, que terá servido a população de Leiria durante séculos, mesmo antes da estrutura 

arquitectónica que actualmente se conhece. Uma descrição documental de 1721 aponta características divergentes da 

actual, referindo a existência de brasões com as armas reais e as armas da cidade de Leiria. Apesar de nas últimas 

décadas ter sofrido algumas alterações danosas, as recentes obras de preservação e consolidação conferem-lhe bom 

estado de conservação. 

HOSPITAL D. MANUEL DE AGUIAR 

(Hospital da Misericórdia) 

Autoria desconhecida 

Início do século XIX 

1798 - mandado construir pelo Bispo D. Manuel de Aguiar 

1911 - passa a denominar-se “Hospital D. Manuel de Aguiar” 

O primeiro hospital da Misericórdia surge no século XVI, junto à igreja homónima, em pleno centro histórico. Neste local 

existiu uma capela devota a Nª Sr.ª dos Anjos, cujo nome foi adoptado para o bairro circundante. Em 1800 o novo 

hospital é inaugurado, mas só em 1911 adquire o nome do seu patrono, “D. Manuel de Aguiar”. Bispo de Leiria entre 

1790 e 1815, promoveu a edificação de vários de edifícios relacionados com o ensino (reabilitação do seminário), saúde 

(hospital) e exclusão social (casa de recolhimento de meninas – St.º Estevão). 

LIS E LENA ( CONJUNTO ESCULTÓRICO) 

Autor: Lagoa Henriques 

1973  

Local: Largo Boa Damão e Diu 

Materiais: bronze (escultura) 

O grupo escultórico da Fonte Luminosa é uma alusão aos rios Lis e Lena e foi inaugurado a 22 de Maio de 1973 no 

âmbito das comemorações da elevação de Leiria a cidade. A iniciativa foi da Comissão Municipal de Turismo, da Câmara 

Municipal de Leiria e da Federação dos Municípios» 

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

com o teor da minuta do contrato de comodato e conferir poderes à Senhora Presidente 

para proceder à outorga do referido contrato. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.2. Incentivo à fixação de indústrias e criação d e emprego no Concelho de 

Leiria. Tarifa de ligação de saneamento 

DLB N.º 0804/09 | Presente ofício dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento (ENT09/9906), para efeitos de conhecimento e aprovação da Câmara, 

segundo o qual, na sequência da deliberação tomada pelo seu Conselho de 

Administração, em sua reunião de 5 de Maio corrente, no sentido de promover a fixação 

de indústrias e a criação de emprego no Concelho de Leiria, foi deliberado por 

unanimidade que a Taxa de Ligação de Saneamento a cobrar conjuntamente com o 

ramal de saneamento seja reduzida em 50% do seu valor para os estabelecimentos 

industriais, redução essa aplicável aos processos que se encontram pendentes. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por  unanimidade  concordar 

com a redução da taxa de ligação de saneamento para os estabelecimentos industriais. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.3. Tarifa de ligação de saneamento. Campanha 200 9 (1 de Junho a 31 de 

Agosto) 

DLB N.º 0805/09 | Presente ofício dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento (ENT 09/9905), para efeitos de conhecimento e aprovação da Câmara, 

referente à implementação de uma campanha de redução de custos de ligação. 

Considerando a necessidade de sensibilização dos cidadãos/utentes para a 

questão da preservação ambiental, inerente à ligação dos prédios às Redes de 

Drenagem de Águas Residuais Domésticas (RDARD); 

Considerando o desfasamento da relação percentual cobertura/adesão e a 

repercussão nos respectivos custos económicos, devido à insuficiente recuperação dos 

elevados investimentos entretanto realizados, colocando em causa a sustentabilidade 

económico-financeira dos SMAS Leiria decorrente da construção, gestão e exploração 

dos sistemas, 

O Conselho de Administração (CA) dos SMAS, em sua reunião de 5 de Maio 

corrente, deliberou promover a implementação de uma campanha de redução de custos 

de ligação, nas seguintes condições: 

a) As áreas abrangidas referem-se às zonas dotadas de RDARD novas, entretanto 

concluídas e prontas a entrar em funcionamento, designadamente nos seguintes 

locais, de acordo com plantas em anexo: 

i. Freguesia de Caranguejeira: lugares de Caranguejeira, Casal da Cruz, 

Vale da Catarina (parte), Grinde, Palmeiria e Monte da Palmeiria; 

ii. Freguesia de Santa Catarina da Serra: Santa Catarina da Serra (parte), 

Pinheiria, Donairia e Barreiria; 

b) O intervalo de tempo de vigência da campanha decorre entre 1 de Junho de 2009 

e 31 de Agosto de 2009, incluindo as requisições de ramal efectuadas 

estritamente dentro deste período e todas as entretanto já efectuadas 

condicionadas à entrada em funcionamento das RDARD; 

A campanha refere-se à redução de 50% da tarifa de ligação de saneamento 

respectiva, a cujo valor acrescerá o custo do ramal de saneamento. 

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

com a implementação de uma campanha de redução de custos de ligação, nos termos 

aprovados pelo CA dos SMAS. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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 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 L). 

 

 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia  

Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara 

deliberou por  unanimidade  analisar ainda os seguintes assuntos: 

 

 

Ponto um  

1.1. Plano de emergência e Protecção Civil do Munic ípio de Leiria 

DLB N.º 0806/09 | Presente o Plano de Emergência e Protecção Civil de Leiria, anexo à 

presente deliberação, dela fazendo parte integrante (ANEXO M). 

A Câmara, depois de apreciar o Plano de Emergência e Protecção Civil de 

Leiria, ao abrigo do disposto no n.º 9 do artigo 4.º da Resolução n.º 25/2008, de 18 de 

Julho, deliberou por unanimidade  sujeitar o mesmo a consulta pública, por um 

período de trinta dias contados da publicação do respectivo aviso em jornal diário 

editado na área do Município de Leiria. 

Mais deliberou  que, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 91.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada, fosse dada publicidade a esta deliberação através 

de edital a afixar nos Paços do Concelho e nos edifícios sede das freguesias do 

concelho de Leiria, e, ainda, através do sítio do Município de Leiria na Internet. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Plano de emergência externo 

DLB N.º 0807/09 | Presente o Plano de Emergência Externo da «Respol Resinas SA», 

anexo à presente deliberação, dela fazendo parte integrante (ANEXO N). 

A Câmara, depois de apreciar o Plano de Emergência Externo da «Respol 

Resinas SA», ao abrigo do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 

254/2007, de 12 de Julho, deliberou por unanimidade  sujeitar o mesmo a consulta 

pública, por um período de trinta dias contados da publicação do respectivo aviso em 

jornal diário editado na área do Município de Leiria. 

Mais deliberou que, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 91.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada, fosse dada publicidade a esta deliberação através 
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de edital a afixar nos Paços do Concelho e no edifício-sede da Freguesia de Marrazes, 

e, ainda, através do sítio do Município de Leiria na Internet. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 

Comemorações do Dia do Município 

2.1. Homenagem a personalidades do Concelho 

DLB N.º 0808/09 | Dando cumprimento ao habitualmente seguido por ocasião da 

comemoração do Dia do Município, e sob proposta da Senhora Presidente, a Câmara 

Municipal deliberou por  unanimidade  homenagear um conjunto de personalidades 

naturais ou residentes no Concelho, que se distinguiram pela sua continuada acção 

cívica em diversas vertentes da vida colectiva. 

Assim, serão contempladas com a Medalha de Prata do Município as seguintes 

pessoas: 

— Prof. Fernando Mota, pelo seu trabalho de promoção dos valores do Desporto, 

designadamente no Atletismo; mercê também do seu empenhamento, Leiria ocupa, 

no Atletismo, uma posição ímpar no panorama nacional e europeu; 

— Senhor Frederico Brasão Ferreira, pelo seu trabalho no âmbito do 

Empreendedorismo e do Associativismo, com destaque para o contributo dado na 

fundação do Nerlei-Associação Empresarial da Região de Leiria (de que foi o 

primeiro Presidente da Direcção); 

— Drª Helena Carvalhão, pela actividade docente que desenvolveu ao longo de muitas 

décadas e, mais recentemente, pela fundação da Academia de Cultura e 

Cooperação de Leiria; 

— Dr: Henrique Pinto, pelo muito que deu à Cultura da região, especialmente pelo 

trabalho desenvolvido enquanto Presidente da Direcção do Orfeão de Leiria (de que 

são símbolos maiores o Festival Música em Leiria e o Conservatório das Artes); 

— Senhor Luís António Roda, por tudo o que fez ao longo de muitas décadas no 

campo da Acção Social e da Solidariedade. 

Também, sob proposta da Senhora Presidente, a Câmara Municipal deliberou 

convidar o Senhor Prof. Dr. Guilherme d’Oliveira Martins, Presidente do Centro Nacional 

de Cultura e da Associação Menuhim Portugal, para proferir a locução de encerramento 

da sessão solene. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2. Medalha comemorativa dos 25 anos de serviço no  Município 
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DLB N.º 0809/09 | Presente a relação do pessoal da Câmara Municipal bem como dos 

Serviços Municipalizados, que completa 25 anos de serviço no Município: 

LISTA DOS FUNCIONÁRIOS QUE COMPLETARAM 25 ANOS AO SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

TEMPO DE SERVIÇO NOME CATEGORIA DATA DE 
ENTRADA AO 

SERVIÇO ANOS MESES 

Filomena Silva Parente Assist. Técnica 03-01-1984 25 4 

Jaime Marques Gomes Assist. Operacional 13-02-1984 25 2 

Joaquim da Silva Ferreira Assist. Operacional 06-06-1983 25 11 

Júlia Pereira Sousa Alves Fernandes Assist. Operacional 03-01-1984 25 4 

Maria Isabel Vieira Cardoso Assist.  Operacional 03-08-1983 25 8 

LISTA DOS FUNCIONÁRIOS QUE COMPLETARAM 25 ANOS AO SERVIÇO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E 

SANEAMENTO DE LEIRIA 

TEMPO DE 
SERVIÇO 

NOME CATEGORIA DATA DE ENTRADA AO 
SERVIÇO 

ANOS MESES 

Maria de Fátima Rosário Moço 
Caçador 

Coordenadora 
Técnica 

01-08-1983     

Maria Preciosa Carv. Rodrigues 
Machado 

Assist. Técnica 09-04-1984     

Maria do Rosário Resoluto B. 
Confraria 

Assist. Técnica 09-04-1984     

Diamantino Gomes Moreira Assist. Operacional 01-09-1983     

Manuel Pedrosa da Silva Fiscal Leit. Cobr. 01-07-1983     

Maria Adelina Bastos Vieira 
Faustino 

Assist. Operacional 29-03-1982     

José Daniel Cova Caseiro Encarr. Operacional 01-03-1984     

Fernando Fonseca Silva Lopes Assist. Operacional 07-12-1983     

A Câmara, depois de analisar o assunto, na sequência das suas deliberações 

anteriores e tendo em conta os serviços prestados ao Município ao longo de mais de 25 

anos, deliberou por  unanimidade  atribuir a cada um dos trabalhadores acima 

mencionados a medalha comemorativa desse evento e cunhada expressamente para o 

efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 

Apoio à Associação Obras Sociais do Pessoal da Câma ra Municipal de Leiria 

DLB N.º 0810/09 | Presente o pedido da Associação Obras Sociais do Pessoal da 

Câmara Municipal de Leiria (ENT 09/10081) a solicitar um apoio para a assunção dos 

custos referentes ao trabalho desenvolvido pelos trabalhadores, Regina Maria Pedrosa 

Correia, Maria Júlia Ferreira Lourenço e Fernando Carreira Oliveira, todos com a 

categoria de Assistente Operacional, na confecção de pratos da gastronomia regional 

para serem servidos na «Barraquinha» desta Associação no âmbito da «Feira de Maio», 

evento que já se tornou uma referência para a região e em especial para o concelho de 

Leiria. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea e) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea g) do n.º 2 do artigo 20.º, ambas da Lei 

n.º 159/99, de 14 de Setembro, e das 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  apoiar a Associação Obras 

Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria assumindo os custos referentes ao 

trabalho desenvolvido pelos assistentes operacionais Regina Maria Pedrosa Correia, 

Maria Júlia Ferreira Lourenço e Fernando Carreira Oliveira. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 

Torneio Internacional de Futebol «Fête de la Pentec ôte» 

DLB N.º 0811/09 | Realizando o Clube de Futebol «Os Lusitanos de Saint-Maur U.S.», 

sediado em Saint-Maur-des-Fossés, um Torneio Internacional de Futebol, nos próximos 

dias 30, 31 de Maio e 1 de Junho, que contará com a presença da União Desportiva de 

Leiria, o Presidente da Câmara Municipal de Saint-Maur-des-Fossés, Henri Plagnol, em 

convite endereçado à Senhora Presidente, datado de 13 de Fevereiro de 2009, 

informava ser com grande prazer que a acolheria para honrar, com a sua presença, tão 

valiosa manifestação desportiva. 

Referia ainda o ofício do município de Saint-Maur-des-Fossés, que na 

eventualidade de ser impossível a deslocação da Senhora Presidente, dada a presença 

da equipa mais representativa de Leiria naquele torneio, que de bom grado aceitaria 

igualmente a sua representatividade por outro elemento do Executivo Camarário. 

Face à impossibilidade da deslocação da Senhora Presidente, foi delegada na 

Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, a deslocação a Saint-Maur-des-

Fossés, para assistir ao Torneio Internacional de Futebol «Fête de la Pentecôte» em 

representação deste município. 

Para a deslocação a Saint-Maur-des-Fossés apenas é necessário o dispêndio 

correspondente às viagens, dado que as despesas inerentes à estada (alojamento e 

alimentação) serão suportadas pela Câmara daquela cidade.  

Assim, será da responsabilidade desta Câmara o montante de €278,18, 

correspondente às viagens de ida e volta, sendo tal valor isento de IVA. 

A Câmara, após analisar o assunto, atendendo a que se trata de um Torneio 

Internacional de Futebol que anualmente é organizado pelo Clube de Futebol «Os 

Lusitanos de Saint-Maur U.S.» e que suscita um inusitado interesse na vasta região 

parisiense e, particularmente na comunidade portuguesa, ainda com a particularidade 

de, pela primeira vez, dele fazer parte a equipa de maior nomeada da região de Leiria, a 

União Desportiva de Leiria, deliberou por  unanimidade  delegar na Vereadora do 
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Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves a sua representatividade, suportando as despesas 

inerentes às viagens, no valor de €278,18. 

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

1994/09, de 7 de Maio, correspondente à classificação do Plano 2009 A 337, sendo a 

respectiva classificação orçamental a 0103/0602039999. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 

5.1. Análise dos seguintes pedidos de responsabilid ade civil extracontratual do 

Município de Leiria:  

5.1.1. Requerente: Manuel Rolo Ferreira 

DLB N.º 0812/09 | Presente o requerimento, com o registo de entrada n.º 10055, de 29 

de Abril de 2008, de MANUEL ROLO FERREIRA, residente na Rua da Igreja, n.º 158, 2400-

441 Parceiros, em que requereu ao município o pagamento de uma indemnização, no 

valor de €169,40, por prejuízos causados no veículo de que é proprietário, em virtude 

de embate em buraco existente no pavimento de via municipal. 

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

Administrativa a informação n.º 08.SEF/2009, de 4 de Maio, que se encontra junta ao 

Processo RCE n.º 14/08  sobre a qual recaiu o despacho «Concordo» do Senhor 

Director de Departamento, de 2009.05.07, sob proposta favorável da Chefe da Divisão 

Administrativa  a qual conclui pela proposta de deferimento da pretensão do 

requerente, considerando o seguinte: 

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

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

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

Dezembro do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual, o que vale por dizer 

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

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

dano. 

No dia 19.04.2008, por volta das 20h, o requerente conduzia o seu veículo, na 

Rua Dom Álvaro Abranches Noronha, junto à Rotunda D. Dinis, e embateu num buraco, 

não sinalizado, com a roda do lado direito do seu veículo, o que lhe causou danos 

materiais no pneu e jante. 

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

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

Compete ao Município de Leiria a regulamentação, ordenamento e fiscalização 

do trânsito nas vias de comunicação sob a sua jurisdição e a sua sinalização 
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permanente, de modo a que se concretize o regular funcionamento do trânsito para se 

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

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

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

Serviços Municipais). 

Ora, tratando-se de um dano provocado pela existência de um buraco, não 

sinalizado, existente no pavimento de uma via pública, desta cidade, do qual resultaram 

danos numa viatura particular - uma vez que compete Município de Leiria o dever de 

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

culpa estabelecida no artigo 10.º do RRCE. 

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

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

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

347.º do Código Civil). 

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

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

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

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

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

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

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

FERNANDES CADILHA, Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, Coimbra 

Editora, 2008, pág. 133). 

Os Serviços confirmam que se trata de uma «via com alguns problemas no 

pavimento, formando buracos quando ocorrem chuvas mais frequentes (como foi o 

caso)». 

De acordo com a participação da PSP de Leiria «(…) na faixa direita da referida 

estrada, no sentido Sul/Norte, se encontrava um buraco, com cerca de 80 cm de 

comprimento, com 40 cm de largura, por 15 cm de profundidade, não existindo qualquer 

sinalização». 

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

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

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

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

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

Considerando que os danos sofridos no veículo do requerente são uma 

consequência normal, típica e provável da existência do referido buraco, estão reunidos 

todos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das autarquias locais, 
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razão pela qual existe responsabilidade do Município de Leiria e consequente obrigação 

de indemnização. 

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

n.º 08.SEF/09, prestada pela Divisão Administrativa deliberou por unanimidade  

manifestar a sua intenção deferir o pedido de indemnização deduzido por MANUEL ROLO 

FERREIRA, no valor de €169,40. 

Mais deliberou  notificar o requerente, dispensando a audiência dos 

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

Procedimento Administrativo, uma vez que os elementos constantes do procedimento 

conduzem a uma decisão que lhe é inteiramente favorável.  

Relativamente a esta despesa foi emitida a proposta de cabimento n.º 2016/09, 

de 11 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.2. Requerente: Maria Benevenuta Schultz Loup 

DLB N.º 0813/09 |  Presente o requerimento, com o registo de entrada n.º 10730, de 8 

de Maio de 2008, de MARIA BENEVENUTA SCHULTZ LOUP, residente na Estrada dos 

Marinheiros, n.º 51, 1.º, 2415-381 Leiria, em que requereu ao município o pagamento de 

uma indemnização, no valor de €182,15, por prejuízos sofridos em virtude de acidente 

de automóvel motivado por embate em buraco existente no pavimento de via municipal. 

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

Administrativa a informação n.º 09.SEF/2009, de 5 de Maio, que se encontra junta ao 

Processo RCE n.º 16/08  sobre a qual recaiu o despacho «Concordo» do Senhor 

Director de Departamento, de 2009.05.07, sob proposta favorável da Chefe da Divisão 

Administrativa  a qual conclui pela proposta de deferimento da pretensão do 

requerente, considerando o seguinte: 

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

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

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

Dezembro do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual (RRCE), o que vale por 

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

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

dano. 

No dia 19.04.2008, por volta das 20h, a requerente conduzia o seu veículo, na 

Rua Dom Álvaro Abranches Noronha, junto à Rotunda D. Dinis, embateu num buraco 

que estava aberto no pavimento e danificou os dois pneus do lado direito do seu 

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

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

Compete ao Município de Leiria a regulamentação, ordenamento e fiscalização 

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

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

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

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

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

Serviços Municipais). 

Ora, tratando-se de um dano provocado pela existência de um buraco, não 

sinalizado, existente no pavimento de uma via pública, desta cidade, do qual resultaram 

danos numa viatura particular - uma vez que compete Município de Leiria o dever de 

vigiar e sinalizar essa via, em concreto - tem a lesada a seu favor a presunção legal de 

culpa estabelecida no artigo 10.º do RRCE. 

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

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

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

347.º do Código Civil). 

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

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

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

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

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

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

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

FERNANDES CADILHA, Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, Coimbra 

Editora, 2008, pág. 133). 

Os Serviços confirmam que se trata de uma «via com alguns problemas no 

pavimento, formando buracos quando ocorrem chuvas mais frequentes (como foi o 

caso)». 

De acordo com a participação da PSP de Leiria «(…) na faixa direita da referida 

estrada, no sentido Sul/Norte, se encontrava um buraco, com cerca de 80 cm de 

comprimento, com 40 cm de largura, por 15 cm de profundidade, não existindo qualquer 

sinalização». 

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

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

que esclarecessem sobre as providências que, em concreto, foram tomadas pelos 
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Serviços para evitar acidentes como o que ocorreu ou de que este se deveu a caso 

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

Considerando que os danos sofridos – quer no veículo da requerente quer os 

resultantes da despesa com o táxi - são uma consequência normal, típica e provável da 

existência do referido buraco, estão reunidos todos os pressupostos da 

responsabilidade civil extracontratual das autarquias locais, razão pela qual existe 

responsabilidade do Município de Leiria e consequente obrigação de indemnização. 

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

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

manifestar a sua intenção deferir o pedido de indemnização deduzido por MARIA 

BENEVENUTA SCHULTZ LOUP, no valor de €187,15. 

Mais deliberou  notificar a requerente, dispensando a audiência dos 

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

Procedimento Administrativo, uma vez que os elementos constantes do procedimento 

conduzem a uma decisão que lhe é inteiramente favorável.  

Relativamente a esta despesa foi emitida a proposta de cabimento n.º 2014/09, 

de 11 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.3. Requerente: Rui Miguel Marques Faria  

DLB N.º 0814/09 | Presente o requerimento, com o registo de entrada n.º 11338, de 15 

de Maio de 2008, em que RUI MIGUEL MARQUES FARIA, residente na Rua Padre António 

Dias Almeida, em Fradelos, 3850-570 Branca, Albergaria-a-Velha, veio requereu ao 

município o pagamento de uma indemnização, no valor de €98,01, por prejuízos 

causados no veículo de que é proprietário. 

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

Administrativa a informação n.º 10.SEF/2009, de 6 de Maio, que se encontra junta ao 

Processo REC n.º 18/08  sobre a qual recaiu o despacho «Concordo» do Senhor 

Director de Departamento, de 2009.05.11, sob proposta favorável da Chefe da Divisão 

Administrativa  a qual conclui pela proposta de deferimento da pretensão do 

requerente, considerando o seguinte: 

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

autarquias locais, decorrente do preceituado nos artigos 18.º, n.º 1 e 266.º, n.º1 da 

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

Dezembro do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual (RRCE), o que vale por 

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

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

dano. 
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No dia 19.04.2008, por volta das 20h, o requerente conduzia o seu veículo, na 

Rua Dom Álvaro Abranches Noronha, junto à Rotunda D. Dinis, e embateu num buraco, 

não sinalizado, com a roda do lado direito do seu veículo, o que lhe causou danos 

materiais no pneu e jante. 

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

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

Compete ao Município de Leiria a regulamentação, ordenamento e fiscalização 

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

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

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

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

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

Serviços Municipais). 

Ora, tratando-se de um dano provocado pela existência de um buraco, não 

sinalizado, existente no pavimento de uma via pública, desta cidade, do qual resultaram 

danos numa viatura particular - uma vez que compete Município de Leiria o dever de 

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

culpa estabelecida no artigo 10.º do RRCE. 

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

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

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

347.º do Código Civil). 

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

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

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

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

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

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

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

FERNANDES CADILHA, Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, Coimbra 

Editora, 2008, pág. 133). 

Os Serviços confirmam que se trata de uma «via com alguns problemas no 

pavimento, formando buracos quando ocorrem chuvas mais frequentes (como foi o 

caso)». 

De acordo com a participação da PSP de Leiria «(…) na faixa direita da referida 

estrada, no sentido Sul/Norte, se encontrava um buraco, com cerca de 80 cm de 

comprimento, com 40 cm de largura, por 15 cm de profundidade, não existindo qualquer 

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

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

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

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

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

Considerando que os danos sofridos no veículo do requerente são uma 

consequência normal, típica e provável da existência do referido buraco, estão reunidos 

todos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das autarquias locais, 

razão pela qual existe responsabilidade do Município de Leiria e consequente obrigação 

de indemnização. 

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

n.º 10.SEF/09, prestada pela Divisão Administrativa deliberou por  unanimidade  

manifestar a sua intenção deferir o pedido de indemnização deduzido por RUI MIGUEL 

MARQUES FARIA, no valor de €98,01. 

Mais deliberou  notificar o requerente, dispensando a audiência dos 

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

Procedimento Administrativo, uma vez que os elementos constantes do procedimento 

conduzem a uma decisão que lhe é inteiramente favorável.  

Relativamente a esta despesa foi emitida a proposta de cabimento n.º 2013/09, 

de 11 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 

Centro de Apoio ao Ensino Superior. Apoio 

DLB N.º 0815/09 | Presente o ofício do Centro de Apoio ao Ensino Superior (ENT 

09/8365), no qual é solicitado o apoio da Câmara Municipal de Leiria para a impressão 

do guião da «Bênção dos Finalistas». 

Considerando que: 

a) a actividade representa um marco importante na vida de centenas de jovens que 

estão a concluir o seu percurso de formação; 

b) a iniciativa é conjunta entre o Centro de Apoio ao Ensino Superior e as 

Comissões de Finalistas de todas as Escolas do Ensino Superior de Leiria; 

c) à semelhança do ano anterior, devido ao elevado número de finalistas, ocorrem 

2 momentos celebrativos em 16 e 23 de Maio; 

d) o envolvimento de tão elevado número de jovens e suas famílias traduz o 

expressivo significado que a actividade tem vindo a assumir, anualmente, na 

comunidade leiriense, 
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e) a Câmara tem apoiado a iniciativa em anos anteriores; 

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

das alíneas e) do n.º 1 do artigo 13.º e g) do n.º 2 do artigo 20.º da Lei n.º 159/99, de 14 

de Setembro, com a 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 iniciativa assumindo a concepção e 

impressão do guião «Bênção dos Finalistas» (1.400 exemplares - valor estimado: 

€1.000,00 + IVA à taxa legal em vigor). 

O valor implicado foi objecto da proposta de cabimento n.º 2008/09, de 8 de 

Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 

Processo n.º T – 112/2006. Reabilitação da Casa dos  Pintores. Leiria 

DLB N.º 0816/09 | Presente pela firma BETONIT – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, 

LDA. e confirmado pelo Departamento de Obras Municipais para aprovação o Estudo 

de Revisão de Preços definitivo referente aos autos n.ºs 1, 2, 3, 4, 5 e 6, no valor de 

€7.741,98 + IVA. 

Em 2007/05/16 a obra em epígrafe foi adjudicada pelo valor de €194.206,30 + 

IVA conforme deliberação tomada em reunião da Câmara Municipal. 

Em 2008/06/24 foi aprovada a realização dos trabalhos a mais a preços 

acordados no valor de €10.567,82 + IVA e trabalhos a menos no valor de €5.385,77 + 

IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade  aprovar o Estudo 

de Revisão de Preços definitivo referente aos autos n.ºs 1, 2, 3, 4, 5 e 6, no valor de 

€7.741,98 + IVA. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 Encerramento da reunião  

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezasseis horas e dez minutos mandando que, de tudo para constar, se 

lavrasse a presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão Administrativa, 

mandei escrever e subscrevo. 

 

A Presidente da Câmara Municipal___________________ ______________________ 

A Chefe da Divisão Administrativa__________________ _______________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 
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