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Acta n.º 11/2009 
 

 

Aos vinte e oito dias do mês de Abril 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. 
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 Período de antes da ordem do dia  
 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhã es 

 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães  entregou convites aos Senhores 

Vereadores para a inauguração da Feira de Maio, no dia 1 de Maio, pelas 15 horas. 

 
*** 

 

Pelas quinze horas e trinta minutos o executivo camarário acolheu a delegação oriunda 

da cidade geminada de Tokushima, encabeçada pelo respectivo Presidente da Câmara, 

para a comemoração dos 40 anos de geminação entre estas duas cidades.  

 

 

 Ordem do dia   

 

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

 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras parti culares  

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 2347/87 –  IMOGAMA, Sociedade de 

Gestão de Bens Imobiliários, Lda. 

DLB N.º 0659/09 | De IMOGAMA, SOCIEDADE DE GESTÃO DE BENS 

IMOBILIÁRIOS, LDA., com sede social na Quinta de Santo António, Lote 56, r/c, 

freguesia de Marrazes, acompanhado de um requerimento, em nome de Manuel de 

Jesus Cordeiro, residente na Rua das Freiras, n.º 45, na localidade de Galego, 

freguesia de Colmeias, referente ao projecto de arquitectura para legalização de 
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alteração de fracção habitacional, sita na Quinta de Santo António, Lote 65, na 

freguesia de Marrazes.  

 A proposta compreende apenas alterações interiores (que em nada alteram a 

implantação ou área de construção aprovadas inicialmente). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/04/17, constante do 

respectivo processo (folhas 240 e 241), 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; 

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; 
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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 221); 

f) livro de obra, com menção do termo de abertura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 122/90 – Maria das Neves 

DLB N.º 0660/09 | De MARIA DAS NEVES, 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 edifício de habitação unifamiliar e construção de muro, sito 

na Rua dos Paraísos, na localidade e freguesia de Pousos. 

A proposta compreende a construção no alçado principal de uma porta (que faz 

o fecho de uma passagem lateral à moradia) e de um muro com portão, de modo a 

vedar a propriedade, e que em nada alteram a área de implantação ou construção 

aprovadas inicialmente. O pedido insere-se no processo de loteamento n.º 8/75, 

encontrando-se de acordo com o mesmo. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/04/17, constante do 

respectivo processo (folha 86), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

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

1.1. esclarecimentos quanto à necessidade de apresentação de projecto de 

estabilidade; 

1.2. cópia do certificado de habilitações do técnico autor do projecto de arquitectura; 

2.º cumprir com o disposto no Código Civil relativamente às propriedades confinantes. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 967/99 – Manuel Marto Fernandes Lisboa 

e Outra 

DLB N.º 0661/09 | De MANUEL MARTO FERNANDES LISBOA E OUTRA, residente na 

Rua Principal, n.º 1126, Figueiras, freguesia dos Marrazes, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de alteração de um edifício de habitação colectiva, sem 
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aumento de área, sito em Estrada Santiago, freguesia de Marrazes, sem aumento de 

área. 

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

as áreas de implantação e construção aprovadas inicialmente. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/04/16, constante do 

respectivo processo (folha 693), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

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

do qual deve ser dado conhecimento aos requerentes (folha 674); 

2.º cumprir com as condições anteriormente impostas; 

3.º apresentar no prazo de seis meses, os seguintes elementos: 

3.1. projectos de especialidade, nomeadamente abastecimento de água, drenagem de 

águas residuais e estabilidade; 

3.2. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura, face aos últimos 

elementos entregues. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1501/03 –  Instituto de Solidariedade 

Social dos Milagres 

DLB N.º 0662/09 | De INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DOS MILAGRES, 

com sede na Rua do Centro, n.º 56, na localidade e freguesia de Milagres, referente ao 

projecto de arquitectura para construção de um edifício destinado a Lar de 3.ª Idade, 

Centro de Dia e Apoio Domiciliário e muros de vedação, sito em Olhinho, freguesia de 

Milagres.  

 As operações urbanísticas em epígrafe estão implantadas em terreno com a 

área de 51.250m2, o qual está classificado de acordo com Plano Director Municipal 

como espaço florestal, em que duas extremidades do terreno, a Nascente e a Sul, estão 

condicionadas a Reserva Ecológica Nacional. A Sul, o terreno é atravessado por linha 

eléctrica de alta tensão. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/04/16, constante do 

respectivo processo (folha 215), e na sequência do Despacho Superior datado de 

2008/04/17 (folha 195), deliberou por unanimidade  o seguinte: 

1.º considerar o empreendimento de indiscutível interesse municipal, nos termos 

previstos no n.º c4, da alínea c) do n.º 2, do artigo 62.º do Regulamento do Plano 

Director Municipal; 
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2.º aprovar o projecto de arquitectura, 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, condicionado à apresentação, no prazo de 6 meses, dos seguintes 

elementos: 

2.1. projectos de especialidades; 

2.2. elementos corrigidos de modo a cumprir com a condição do parecer do Instituto da 

Segurança Social, I.P. (folhas 211 a 213); 

2.3. Projecto de Segurança Contra o Risco de Incêndios devidamente sancionado pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil; 

2.4. Licença de Utilização de Domínio Hídrico. 

Mais deliberou  que, antes da emissão da autorização de utilização, deverão 

estar cumpridas todas as condições do parecer da Autoridade de Saúde, bem como 

ficarem garantidas as condições de acesso, integração paisagística e infra-estruturas, e 

executados os projectos de arranjos exteriores. 

Deliberou ainda  transmitir ao requerente o conteúdo dos pareceres emitidos 

pelo Instituto da Segurança Social, I.P. (folhas 211 a 213) e pela Autoridade de Saúde 

(folha 210). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 3/04 – MO SMÁQUINAS, Venda e Aluguer 

de Máquinas, Lda. 

DLB N.º 0663/09 | De MOSMÁQUINAS, VENDA E ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA., 

com sede social na Rua das Quintas, Sítio Casal da Capela, na localidade de 

Corredoura, S. Pedro, concelho de Porto de Mós, referente ao projecto de arquitectura 

para alteração de instalações de apoio a posto de combustíveis (incluindo 

estabelecimento de bebidas) e construção de muros – obra iniciada, sito na Estrada 

Nacional 109 – 9, na localidade de Salgueira, freguesia de Coimbrão, face à entrega de 

elementos no âmbito do Código do Procedimento Administrativo. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/04/16, constante do 

respectivo processo (folha 536), deliberou por  unanimidade  o seguinte: 

1.º considerar o empreendimento de indiscutível interesse municipal, nos termos 

previstos no n.º c4, da alínea c) do n.º 2, do artigo 62.º do Regulamento do Plano 

Director Municipal; 

2.º aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, 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, condicionado à apresentação, no prazo de 6 

meses, do seguinte: 

2.1. projectos de especialidades; 
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2.2. licença de Utilização de Domínio Hídrico. 

Mais deliberou  que, anteriormente à emissão da licença de utilização, deverão 

estar cumpridas todas as condições das entidades exteriores ao município. 

Deliberou ainda  transmitir à requerente o conteúdo dos pareceres emitidos pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 529), Autoridade Nacional de 

Protecção Civil (folha 509), Autoridade de Saúde (folha 533), Governo Civil (folhas 530 

e 531) e E.P. – Estradas de Portugal, SA (folha 534). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 358/04 – Isilda da Encarnação Fernandes 

DLB N.º 0664/09 | De ISILDA DA ENCARNAÇÃO FERNANDES, residente na Rua de 

Santa Clara, n.º 679, localidade e freguesia de Parceiros, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de construção de um anexo, muros e alteração de um 

edifício de habitação unifamiliar, 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 2009/04/17, 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 de arquitectura não cumpre com o disposto no artigo 1364.º do Código 

Civil relativamente à janela no lado Sul (piso da cave), devendo esta situar-se no 

mínimo a 1,80m acima do solo e devidamente gradada; 

2.º não cumpre com o disposto no n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 

de Fevereiro, devendo a parede guarda-fogo do anexo elevar-se no mínimo 0,5m 

acima da cobertura; 

3.º não apresenta elementos rectificativos de acordo com o anteriormente solicitado no 

ofício n.º 7010/08, de 2008/06/30, nomeadamente: 

3.1. alçado lateral esquerdo com indicação da totalidade de obras (anexo, muros e 

moradia), devendo este corresponder com o existente no local; 

3.2. alçados com indicação dos acabamentos pretendidos, devendo ainda esclarecer 

qual o material dos vãos aplicado no lado posterior do anexo; 

3.3. corte AB abrangendo as construções, a totalidade do terreno e o eixo do 

arruamento para esclarecimento, face à topografia do mesmo e com indicação do 

perfil existente e o proposto. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/04/17, e face ao 

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

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

a requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º 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 1044/05 –  CREINVEST, Investimentos 

Imobiliários, SA 

DLB N.º 0665/09 | De CREINVEST, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA, com sede 

social na Avenida D. João II, n.º 1.16.05 L, 6.º I, no Parque das Nações, freguesia de 

Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa, referente ao projecto de arquitectura para 

ampliação e alteração de um edifício misto destinado a habitação, comércio e serviços, 

sito na Rua Adelino Amaro da Costa, em Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes, 

em espaço abrangido pelos estudos do Plano de Pormenor de Arrabalde da Ponte. 

De acordo com o despacho do Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, 

datado de 2009/04/23 (verso da folha 1503), a acessibilidade ao edifício, 

nomeadamente às garagens a tardoz, será efectuada através da propriedade contígua, 

cujas obras e arranjos de superfície são assegurados pelo município; sendo que nas 

condições de licenciamento do respectivo edifício que se encontra a decorrer para o 

local, está igualmente prevista a existência de servidão da passagem para as 

propriedades confinantes (Processo de Obras n.º 586/06). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/04/27, constante do 

respectivo processo (folha 1537), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

Civil; 

2.º apresentar, no prazo de 6 meses, os projectos de especialidades; 

3.º dar cumprimento às restantes condições referidas aquando do licenciamento inicial: 

Despacho de 2007/04/26, (ofício n.º 6026, de 2007/05/04), nomeadamente os pontos 

9.1, 10 e 11 (folha 1387 – pasta 7); 

4.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

4.1. deverão encontrar-se executados os trabalhos de acesso indicados no despacho 

do Senhor Vereador, acima referido, restantes trabalhos de infra-estruturas junto à 
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via pública do lado Sul e restantes trabalhos de arranjos exteriores, devendo ser 

tido em conta o parecer do Gabinete do Plano de Pormenor de Arrabalde da 

Ponte; 

4.2. apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada face às 

cedências ao domínio público, registo de ónus de servidão de passagem a Norte e 

uso público dos terraços a Sul. 

Mais deliberou que, tendo em conta o pedido de certidão apresentado em 

2009/04/08, caso pretenda a instalação de um Posto de Transformação, deverá 

apresentar o pedido devidamente instruído para os devidos efeitos; bem como transmitir 

à firma requerente o conteúdo dos pareceres emitidos pela Autoridade Nacional de 

Protecção Civil (folha 1534) e Gabinete do Plano de Pormenor de Arrabalde da Ponte 

(folha 1358). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 495/07 – Aníbal Lino Lourenço da Costa 

Menino 

DLB N.º 0666/09 | De ANÍBAL LINO LOURENÇO DA COSTA MENINO, residente na 

Rua do Canto n.ºs 16/18, na localidade e freguesia de Marrazes, referente ao projecto 

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

específica destinado a estabelecimento de restauração e bebidas, sito no local supra 

mencionado. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/04/17, constante do 

respectivo processo (folha 397), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de 6 meses: 

1.1. projectos de estabilidade e isolamento acústico; 

1.2. esclarecimentos quanto à necessidade de apresentação dos projectos de 

verificação de comportamento térmico e climatização, face ao disposto no Decreto-

Lei n.º 80/2006 e n.º 79/2006, de 4 de Abril, bem como respectivas declarações de 

conformidade regulamentar; 

2.º cumprir com o disposto nos pareceres emitidos pela Autoridade de Saúde (folhas 

n.ºs 391,392 e 393), Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha n.º 326) e 

Governo Civil (folhas n.ºs 394 e 395), cujo conteúdo deverá ser transmitido ao 

requerente; 

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



880 (13) 
 

CMLeiria/Acta n.º 11, de 2009.04.28 

Im-DA-15-09_A0 

 

4.º cumprir em obra com as normas técnicas previstas no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 

de Agosto relativo a acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

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

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

danificadas durante a obra. 

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

respectivo licenciamento junto do Sector de Licenciamentos Diversos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 522/07 – CASAL VALE D'AROEIRA, 

Investimentos Imobiliários, Lda. 

DLB N.º 0667/09 | De CASAL VALE D’AROEIRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, 

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

freguesia de Azoia, referente ao projecto de arquitectura para alteração de um armazém 

para um estabelecimento de bebidas com dança, sito em Vale Grande, fracção “D”, na 

freguesia de Azóia, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal 

como Áreas de Terciário. 

O pedido de licenciamento (legalização) referente à ampliação e alteração do 

edifício para armazéns foi deferido por despacho da Senhora Vereadora Eng.º Isabel 

Gonçalves, datado de 2009/01/16, no âmbito do Processo n.º 902/01, cuja licença foi 

levantada em 2009/03/06. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/04/16, constante do 

respectivo processo (folha 393), 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 cumprir com o disposto nos pareceres emitidos pela EP – Estradas de Portugal, 

E.P.E. (folha 102), Autoridade de Saúde (folha 289), Autoridade Nacional de 

Protecção Civil ( folha 238) e Governo Civil (nomeadamente no que se refere ao 

horário de funcionamento, folhas 250 e 251), cujo conteúdo deverá ser transmitido à 

firma requerente; 

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

quanto ao cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 101/2008, nomeadamente no 

que se refere ao artigo 1.º e n. º 1 do artigo 2.º ( relativamente aos sistemas de 

segurança privada); 

3.º cumprir em obra com as normas técnicas previstas no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 

de Agosto, relativo a acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 
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4.º caso pretenda publicidade deverá ser requerido o respectivo licenciamento junto do 

Sector de Licenciamentos Diversos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 829/07 –  Adelino Bento da Fonseca 

DLB N.º 0668/09 | De ADELINO BENTO DA FONSECA, residente na Rua Nova, n.º 

227, na localidade de Casal do Pilha, freguesia de Milagres, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de um edifício destinado a centro de lavagem self-service, 

instalações industriais de alta pressão, montagem e assistência técnica de automóveis, 

sito em Lagoeiro, Covinha, freguesia de Marrazes, numa zona definida no Regulamento 

do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa 

Densidade e cujo projecto de arquitectura foi aprovado por Deliberação de Câmara de 

2008/08/20. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/04/17, com o seguinte teor: 

«Após nova análise do assunto, verificou-se que o local assinalado pelo 

requerente nas plantas de ordenamento do território às escalas 1:10 000 e 1: 25 000, 

não corresponde ao local exacto do pedido. 

Assim e verificando-se que, de acordo com a informação do Gabinete do Plano 

Director Municipal de 2009/03/25 (folhas 160 e 161), para o local em causa encontra-se 

prevista uma via no Plano Director Municipal, não sendo viável o pedido apresentado, 

propõe-se: 

1.º a revogação da Deliberação de Câmara, tomada em 2008/08/20; 

2.º 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 2009/04/17, 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. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 1211/07 – Adelino Bento da Fonseca 

DLB N.º 0669/09 | De ADELINO BENTO DA FONSECA, residente na Rua Nova, n.º 

227, na localidade de Casal do Pilha, freguesia de Milagres, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização da ampliação e alteração de uma área de apoio destinada 
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ao posto de abastecimento e muros sito na Estrada dos Pinheiros, na localidade de 

Lagoeiros, freguesia de Marrazes. 

O pedido inclui a construção de um anexo destinado a instalações sanitárias e 

as obras referentes à instalação de reservatórios de combustíveis. O pedido de 

ampliação da capacidade do posto de abastecimento encontra-se a decorrer no 

processo Licomb n.º 31/07. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/04/17, 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, e de acordo com a 

informação do Plano Director Municipal de 2009/03/25, verifica-se que o local em causa 

se encontra parcialmente abrangido por uma via no Plano Director Municipal e a 

respectiva zona de protecção, não sendo viável o deferimento do projecto apresentado. 

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 2009/04/17, e face ao 

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

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

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

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

indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou  transmitir ao requerente o conteúdo dos pareceres emitidos 

pelas entidades consultadas, a Autoridade de Saúde (folha 85), a Autoridade Nacional 

de Protecção Civil (folha 86) e o Governo Civil (folhas 87 e 88). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 91/08 – Manuel José Jorge 

DLB N.º 0670/09 | De MANUEL JOSE JORGE, residente na Rua 7 de Fevereiro, n.º 18, 

na localidade de Quintas do Sirol, freguesia de Santa Eufémia, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de alteração de um edifício para armazém, sito na Rua 13 

de Junho, na localidade de Andrinos, freguesia de Pousos, face è entrega de elementos 

no âmbito Código do Procedimento Administrativo, na sequência da deliberação de 

Câmara de 2008/11/25. 

Da análise do exposto, bem como do processo antecedente n.º 3636/79 e do 

loteamento n.º 70/79, em que o edifício se insere, verificou-se que: 
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1.º as alterações propostas incidem sobre a construção anteriormente licenciada ao 

nível da compartimentação interior (criação de instalações sanitárias), vão exteriores 

e ajustamentos na cobertura, sem qualquer aumento de área; 

2.º após análise do processo acima mencionado (3636/79, com licença emitida em 

1980/12/09), verifica-se não existirem alterações quanto à área de construção, 

sendo que no âmbito do referido processo foi emitida, em 1982/09/07, certidão, 

referindo «não haver inconveniente quanto à instalação de oficina de móveis». 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/04/17, constante do 

respectivo processo (folha 85), tendo em conta o acima indicado e o exposto pelo 

requerente, bem como a configuração da propriedade indicada no loteamento (processo 

n.º 70/79), os restantes aspectos constantes do processo de licenciamento inicial, 

verificando também que se trata de pequenas alterações no sentido da legalização de 

obras efectuadas, e ainda 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  esclarecer se pretende igualmente a legalização do anexo existente junto ao alçado 

lateral, de acordo com a informação dos Serviços de Fiscalização de 2008/03/03, 

dado que não é o mesmo indicado nos elementos gráficos apresentados. Mais se 

refere que não se encontra previsto no alvará de loteamento a construção de 

anexos. 

2.º apresentar projecto de estabilidade da cobertura, projectos de redes de águas e 

esgotos no prazo de seis meses, bem como os esclarecimentos acima indicados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 99/08 – José Pinto Coelho de Freitas, 

Lda. 

DLB N.º 0671/09 | De JOSÉ PINTO COELHO DE FREITAS, LDA., com morada para 

correspondência na Avenida Marquês de Pombal, Lote 2, 1.º, na localidade e freguesia 

de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para reabilitação de um edifício misto 

destinado a habitação e comércio / serviços, sito na Praça Rodrigues Lobo n.ºs 44 e 45 / 

Rua Gago Coutinho, n.ºs 3, 5, 7, 9, 11 e Rua Sacadura Cabral n.ºs 4 e 6, na localidade e 

freguesia de Leiria, no Centro Histórico e em área abrangida pela Zona Especial de 

Protecção do Castelo de Leiria e Capela de S. Pedro. O proposto visa a reabilitação de 

exteriores, a alteração de interiores e a ampliação da área construída. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/04/16, constante do 

respectivo processo (folha 243), tendo em conta o ponto de vista urbanístico bem como 
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os pareceres favoráveis da Direcção Regional de Cultura do Centro e Divisão de 

Habitação e Reabilitação Urbana e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

por  unanimidade  aprovar 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. projectos de especialidade; 

1.2. projecto de segurança contra incêndios aprovado pela Autoridade Nacional de 

Protecção Civil; 

1.3. planta do Piso 0 e alçado da Rua Gago Coutinho, rectificados relativamente à 

integração da porta de acesso às habitações na parede exterior (conforme o 

disposto no parecer da Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana); 

1.4. planta do sótão rectificada de modo a garantir o enquadramento no artigo 66.º do 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativamente à compartimentação 

entre a sala e cozinha; 

2.º cumprir com o disposto no parecer da Direcção Regional de Cultura do Centro, 

relativamente ao ponto n.º 4, nomeadamente: 

2.1. todos os trabalhos de escavação e movimentação de terras deverão ser 

acompanhados por um arqueólogo permanente, a cargo do dono da obra e 

salvaguardando-se as competências do Instituto Português de Arqueologia, 

devendo ainda dar conhecimento aquando do início dos trabalhos aos Serviços 

Municipais de Arqueologia (condição a constar no alvará de licença); 

3.º cumprir em obra com o disposto no Código Civil relativamente às propriedades 

confinantes; 

4.º cumprir em obra com as normas técnicas previstas no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 

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

5.º caso pretenda publicidade, deverá ser requerido o respectivo licenciamento junto do 

Sector de Licenciamentos Diversos; 

6.º previamente à emissão da autorização de utilização, proceder à reposição das infra-

estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra. 

Mais deliberou  transmitir à requerente o conteúdo dos pareceres emitidos pela 

Direcção Regional de Cultura do Centro (folhas 239 e 240), pela Autoridade Nacional de 

Protecção Civil (folha 241) e pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana (folha 

225). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.14. Processo de obras particulares n.º 516/08 –  FEU VERT PORTUGAL, Peças 

e Acessórios Automóveis, Unipessoal, Lda. 

DLB N.º 0672/09 | De FEU VERT PORTUGAL, PEÇAS E ACESSÓRIOS 

AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, LDA., com sede social na Avenida da República, n.º 32 

– 5.º Esquerdo, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa, referente 

ao projecto de arquitectura para legalização de ampliação e alteração de 

estabelecimento destinado a oficina de automóveis, com venda de peças e acessórios 

para automóveis, sito no Centro Comercial Continente, na localidade de Alto Vieiro, 

freguesia de Parceiros. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/04/17, constante do 

respectivo processo (folha 273), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado nos pareceres emitidos pela Autoridade Nacional de 

Protecção Civil (folha 156) e Autoridade de Saúde (folha 203); 

2.º cumprir em obra com as normas técnicas previstas no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 

8 de Agosto, relativamente a acessibilidade de pessoas com mobilidade 

condicionada; 

3.º cumprir com a legislação e normas ambientais aplicáveis, nomeadamente no que se 

refere ao ruído, águas, óleos usados, pilhas, acumuladores e resíduos; 

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

danificadas durante a obra; 

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

licenciamento junto do Sector de Licenciamentos Diversos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.15. Processo de obras particulares n.º 531/08 –  Trindade & Cardeira, Lda. 

DLB N.º 0673/09 | De TRINDADE & CARDEIRA, LDA., com sede social na Rua Vasco 

da Gama, n.º 3, na localidade, freguesia e concelho de Marinha Grande, referente ao 

projecto de arquitectura para legalização de alteração de edifício misto destinado a 

habitação e a estabelecimento de restauração e de bebidas, sito na Rua Barão de 

Viamonte, n.ºs 41 a 43, na localidade e freguesia de Leiria. 

Trata-se de pedido referente às alterações de parte de edifício existente, sem 

aumento de área, cujo processo de licenciamento antecedente decorreu através do 

processo de obras n.º 1085/99. 

Analisado o pedido, verificou-se que foi proposta a alteração do estabelecimento 

inicialmente previsto para restauração e bebidas, que se desenvolve em dois pisos (r/c 
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e piso 1), sendo agora proposta a sua subdivisão em estabelecimento de bebidas no r/c 

e restauração no piso 1, com alteração da compartimentação interior e vãos exteriores. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/04/20, constante do 

respectivo processo (folha 63), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

que se refere ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos a cargo do dono de 

obra; 

2.º cumprir com o indicado no parecer da Autoridade de Saúde; 

3.º garantir a correcta evacuação de fumos da cozinha (apresentar esclarecimentos); 

4.º esclarecer quanto ao número de utentes previstos para os estabelecimentos, nos 

termos do previsto no Decreto-Lei n.º 234/2007, de 19 de Junho; 

5.º apresentar, no prazo de 6 meses, os respectivos projectos de especialidade, 

incluindo projecto de segurança contra incêndios, face ao parecer da Autoridade 

Nacional de Protecção Civil. 

Mais deliberou  que, previamente à emissão da autorização de utilização, 

deverá apresentar relatório arqueológico a submeter à aprovação da Direcção Regional 

de Cultura do Centro, bem como transmitir à firma requerente o conteúdo dos pareceres 

emitidos pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana (folha 47), Direcção Regional 

de Cultura do Centro (folhas 59 e 60), Governo Civil (folhas 57 e 58), Autoridade 

Nacional de Protecção Civil (folha 51) e Autoridade de Saúde (folha 61). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.16. Processo de obras particulares n.º 715/08 –  Maria de Fátima Dias Castanho 

DLB N.º 0674/09 | De MARIA DE FATIMA DIAS CASTANHO, residente na Estrada de 

Casal dos Matos, Lote 4, 2.º C/I, na localidade e freguesia de Pousos, referente ao 

projecto de arquitectura para alteração de um edifício de habitação unifamiliar e muros, 

sito na Travessa das Eiras, n.º 1, na localidade de Marinheiros, freguesia de Marrazes, 

numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas 

Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade e abrangida pelos estudos do Plano 

de Pormenor Leiria Norte. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/04/17, constante do 

respectivo processo (folha 96), 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, 
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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 relativo aos últimos 

elementos entregues, devendo ainda fazer referência do cumprimento do Decreto-

Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto; 

1.2. projectos de especialidades; 

1.3. planta à escala 1/1000, com a totalidade da propriedade devidamente delimitada, 

de acordo com o indicado à escala 1/200;  

2.º o espaço do sótão não poderá ser utilizado para fins habitacionais; 

3.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; 

4.º garantir em obra disponibilidade de água e meios de extinção de incêndios junto à 

via; 

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

propriedades confinantes; 

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. 

Mais deliberou  transmitir à requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 94). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.17. Processo de obras particulares n.º 18/09 – Manuel Fernandes da Fonseca 

DLB N.º 0675/09 | De MANUEL FERNANDES DA FONSECA, residente na Rua Poeta 

Acácio Leitão, n.º 31, r/c esquerdo, na localidade e freguesia de Leiria, referente ao 

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

de vedação, numa parcela a destacar de uma propriedade situada em A-do-Velho, Rua 

25 de Abril, na localidade de Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, numa zona 

definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Baixa Densidade. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/04/17, constante do 

respectivo processo (folha 87), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção dada 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 ao domínio público uma faixa de terreno para alargamento de via, em toda a 

extensão, confrontante com o caminho público, denominado de Rua 25 de Abril, de 

acordo com o projecto de arquitectura apresentado; 
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2.º apresentar, no prazo de 6 meses: 

2.1. projectos de especialidade; 

2.2. projecto de segurança contra risco de incêndios aprovado pela Autoridade Nacional 

de Protecção Civil ou Ficha de Segurança, face ao disposto no Decreto-Lei n.º 

220/2008, de 12 de Novembro; 

2.3. Certidão da Conservatória do Registo Predial, com o ónus de não fraccionamento 

registado, bem como rectificada relativamente às cedências; 

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

4.º cumprir em obra com as normas técnicas previstas no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 

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

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

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

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

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

Municipal de Operações Urbanísticas desta Câmara, na qual deverá constar a 

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

autorização expressa da Câmara Municipal»; 

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

6.1. efectuar a pavimentação da zona de arruamento destinada a passeio e 

alargamento de via, devendo os trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de 

Fiscalização de Obras Municipais (DOM) bem como proceder à reposição das infra-

estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra; 

6.2. ceder ao domínio público o espaço destinado a passeio e alargamento de via e 

apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada em relação ao 

mesmo. 

Mais deliberou  transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 85). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.18. Processo de obras particulares n.º 19/09 – Manuel Fernandes da Fonseca 

DLB N.º 0676/09 | De MANUEL FERNANDES DA FONSECA, residente na Rua Poeta 

Acácio Leitão, n.º 31, r/c esquerdo, na localidade e freguesia de Leiria, referente ao 

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

de vedação, em parcela sobrante do destaque a efectuar em sede do processo 18/09 

numa propriedade situada em A-do-Velho, Rua 25 de Abril, na localidade de Gândara 

dos Olivais, freguesia de Marrazes, numa zona definida no Regulamento do Plano 

Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/04/17, constante do 
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respectivo processo (folha 92), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção dada 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 ao domínio público uma faixa de terreno para alargamento de via, em toda a 

extensão, confrontante com o caminho público, denominado de Rua 25 de Abril, de 

acordo com o projecto de arquitectura apresentado para a parcela confinante 

(processo de licenciamento n.º 18/09); 

2.º apresentar, no prazo de 6 meses: 

2.1. projectos de especialidade; 

2.2. projecto de segurança contra risco de incêndios aprovado pela Autoridade Nacional 

de Protecção Civil ou Ficha de Segurança, face ao disposto no Decreto-Lei n.º 

220/2008, de 12 de Novembro; 

2.3. Certidão da Conservatória do Registo Predial, com o ónus de não fraccionamento 

registado, bem como rectificada relativamente às cedências; 

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

4.º cumprir em obra com as normas técnicas previstas no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 

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

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

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

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

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

Municipal de Operações Urbanísticas desta Câmara, na qual deverá constar a 

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

autorização expressa da Câmara Municipal»; 

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

6.1. efectuar a pavimentação da zona de arruamento destinada a passeio e 

alargamento de via, devendo os trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de 

Fiscalização de Obras Municipais (DOM) bem como proceder à reposição das infra-

estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra; 

6.2. ceder ao domínio público o espaço destinado a passeio e alargamento de via e 

apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada em relação ao 

mesmo. 

Mais deliberou  transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 90). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.2. Análise dos seguintes processos de pedido de i nformação  

1.2.1. Processo de pedido de informação n.º 2/08 – Jorge Manuel Carreira Nunes 

DLB N.º 0677/09 | De JORGE MANUEL CARREIRA NUNES, residente na Rua João de 

Deus, n.º 21, na localidade e freguesia de Arrabal, referente ao pedido de informação 

prévia para a construção de um edifício destinado a Creche, Jardim de Infância, 1.º 

Ciclo e Escola de Desporto, sito em Casal de Santa Maria, freguesia de Parceiros, 

inserido parte em Espaço de Equipamento e parte em Espaço Urbanizável de Baixa 

Densidade, de acordo com o disposto no Plano Director Municipal. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/04/22, com o seguinte teor: 

«Após análise do processo verifica-se que: 

1.º foi emitido parecer desfavorável pelo Instituto do Desporto de Portugal, I.P.; 

2.º verifica-se no local que as vias envolventes do empreendimento não dispõem de 

qualquer tipo de infra-estrutura, carecendo as mesmas de ser implementadas de 

acordo com o parecer do Departamento de Obras Municipais; 

3.º o requerente não apresenta autorização prévia de localização emitida pela 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, nos termos do 

disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 317/97, de 25 de Novembro, dado as 

características do proposto se enquadrarem em instalações desportivas de base 

formativa; 

4.º não são apresentados elementos esclarecedores quanto ao número de lugares de 

estacionamento público, a prever nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 52.º e 

Capítulo IV do Regulamento do Plano Director Municipal. 

Assim e em face do acima exposto, não se considera viável o pretendido, 

propondo-se o seu indeferimento ao abrigo do disposto no n.º 1, alínea a) e c) e n.º 5 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 2009/04/22, 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  notificar o 

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

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

indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou dar conhecimento ao proprietário do prédio objecto da 

pretensão, da presente deliberação, bem como transmitir ao requerente o conteúdo dos 

pareceres emitidos pela REN - Rede Eléctrica Nacional, SA (folha 66), pela Direcção 
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Regional de Educação do Centro(folhas 53 e 54), pelo Instituto do Desporto de 

Portugal, I.P. (folha 67) e pelo Departamento de Obras Municipais (folhas 68 e 69). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2.2. Processo de pedido de informação n.º 5/09 – Imobiliária Memoriense, Lda. 

DLB N.º 0678/09 | De IMOBILIÁRIA MEMORIENSE, LDA., com escritórios na Rua Dr. 

José Gonçalves, Edifício Arcadas, n.º 15, 1.º, Escritório 1, na localidade e freguesia de 

Leiria, referente ao pedido de informação prévia acerca da construção de um edifício 

sito na localidade de Olhalvas, freguesia de Pousos. O local insere-se na Zona de 

Protecção da Força Aérea Portuguesa e Zona de Protecção ao Heliporto do Hospital de 

Santo André, bem como ainda na zona de protecção à Via de Penetração (VPL). 

Verificou-se ainda que parte da propriedade se encontra inserida parte em 

Espaço Urbano de Baixa Densidade, e parte em zona de Reserva Ecológica Nacional e 

Reserva Agrícola Nacional. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/04/17, com o seguinte teor: 

«Após análise dos elementos apresentados verifica-se que: 

1.º a delimitação da propriedade abrange parte do troço da Via de Penetração de Leiria 

já executada, pelo que carece o mesmo de ser esclarecido quanto à legitimidade do 

proposto; 

2.º verifica-se que o local não se encontra servido das infra-estruturas necessárias para 

a viabilização do empreendimento, prevendo-se a acessibilidade a partir da 

propriedade confinante do lado poente, através de arruamento a executar, não se 

considerando o mesmo de aceitar; 

3.º a firma requerente apresenta cópias de pareceres da EP – Estradas de Portugal, 

S.A. e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, não 

sendo apresentados elementos anexos aos mesmos devidamente autenticados; 

pelo que não é claro se estes se referem à proposta do requerente e se se 

encontram compatíveis com os restantes elementos do processo; 

3.1. considera-se que os referidos pareceres quer da EP – Estradas de Portugal, S.A. e 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, carecem de 

actualização face à sua data de emissão, 2007/11/09 e 2007/08/24, 

respectivamente; 

3.2. mais se refere que a comunicação da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro se refere a «Alargamento de plataforma e 

correcção de traçado de vias rodoviárias existentes», abrangendo a propriedade da 

firma requerente e a propriedade confinante; 

4.º é indicado na memória descritiva que no âmbito do presente pedido se prevê a 

cedência à EP  - Estradas de Portugal, S.A. da área ocupada pela Via de 



892 (25) 
 

CMLeiria/Acta n.º 11, de 2009.04.28 

Im-DA-15-09_A0 

 

Penetração de Leiria, bem como a elaboração de protocolo entre o Município e o 

Promotor, não dispondo estes Serviços de elementos acerca do mesmo; 

5.º tendo em conta o acima indicado, e não sendo claro se a área afecta à Via de 

Penetração de Leiria foi ou não expropriada pela EP – Estradas de Portugal, SA, 

não é possível aferir quanto aos índices urbanísticos e área bruta de construção 

máxima prevista no Plano Director Municipal; 

5.1. não se refere qual a utilização prevista para a totalidade das áreas de construção 

indicadas, pelo que não é possível avaliar quanto às necessidades de 

estacionamento público, nos termos do previsto no Cap. IV do Plano Director 

Municipal. 

Assim e em face do acima exposto, não se considera viável o pretendido 

propondo-se o seu indeferimento, ao abrigo do disposto no n.º 1, alínea a) e n.º 5 do 

artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado 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 2009/04/17, 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  notificar a requerente, nos 

termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, para no 

prazo de 30 dias dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da 

pretensão. 

Mais deliberou  que, e dadas as características do proposto, deverá o mesmo 

enquadrar-se em operação de loteamento, abrangendo a propriedade da firma 

requerente e a propriedade confinante, em sede da qual poderá efectuar-se o 

reparcelamento das mesmas, o licenciamento de obras de urbanização e eventuais 

cedências ao domínio público; devendo ser tidos e conta os aspectos acima indicados 

bem como os restantes aspectos regulamentares aplicáveis incluindo o Plano Director 

Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise do processo de vistoria n.º 13/98 – Ad algisa Novais Mota 

DLB N.º 0679/09 | De ADALGISA NOVAIS MOTA, residente na Rua Henrique Sommer, 

n.º 9, r/c, na localidade e freguesia de Leiria, referente à vistoria para efeitos de 

beneficiação higiénica do edifício de habitação onde reside. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, na sequência das vistorias efectuadas 

ao edifício supra mencionado e ainda do parecer emitido pela Divisão Jurídica em 

2008/10/30, considerando o teor do auto da vistoria efectuada em 2009/02/11, bem 

como a informação prestada pela Divisão Administrativa e de Fiscalização do 
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Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/04/16, constantes do respectivo 

processo (folhas 93 e 94), deliberou por  unanimidade  o seguinte: 

1.º ratificar o despacho proferido pela Senhora Vereadora Eng.º Isabel Gonçalves, em 

2009/01/02, o qual ordenou a realização da vistoria ao edifício acima referido, face 

ao disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

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

2.º notificar a proprietária do rés-do-chão do referido edifício, nos termos previstos no 

n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei 

n.º 60/07, de 4 de Setembro, e na alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, para solucionar a 

questão relacionada com a falta de ventilação do esquentador na cozinha, o qual 

não possui qualquer dispositivo para ventilação e evacuação completa dos gases ou 

fumos, conforme referido no Auto de Vistoria n.º 17/2009, cujo conteúdo deverá ser 

transmitido à referida proprietária; 

3.º informar os proprietários do edifício em causa, e relativamente às restantes 

situações, uma vez que o edifício não ameaça ruir e que nas actuais condições não 

põe em causa a segurança das pessoas e bens que circulam na via pública, de que 

as questões de conflito existentes entre os moradores do prédio, devem ser 

resolvidas no âmbito das relações entre privados, em sede própria para o efeito; 

4.º dar conhecimento do conteúdo do Auto de Vistoria n.º 17/2009 aos proprietários do 

edifício, e da deliberação que recair sobre o assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4. Análise do processo de participação n.º 290/08  – Polícia de Segurança Pública 

DLB N.º 0680/09 | De POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, com sede no Largo de S. 

Pedro, n.º 4, na localidade e freguesia de Leiria, referente à vistoria para verificação das 

condições de segurança e salubridade de um edifício sito na Rua Principal, n.º 1317, na 

localidade e freguesia de Parceiros, propriedade do Sr. Manuel Conceição Batista, 

residente na Rua Principal, n.º 407, na localidade de Brogal, freguesia de Parceiros. 

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

efectuada em 2009/02/19 e a informação prestada pela Divisão Administrativa e de 

Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/04/16, constantes 

do respectivo processo (folhas 12 e 13), deliberou por  unanimidade  o seguinte: 

1.º ratificar o despacho proferido pela Senhora Vereadora Eng.º Isabel Gonçalves, em 

2008/11/26, o qual ordenou a realização da vistoria ao edifício acima referido, face 

ao disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

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

2.º notificar o proprietário do imóvel, nos termos previstos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 89.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de 
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Setembro, e na alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

dias proceder às obras necessárias de modo a garantir as devidas condições de 

segurança e salubridade, apontadas no Auto de Vistoria n.º 15/2009, cujo conteúdo 

deverá ser transmitido ao dono do edifício; 

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

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

de Janeiro), por se considerar urgente a decisão tomada; 

4.º informar o proprietário do edifício, que deverá requerer o licenciamento para as 

obras sujeitas a esse controlo prévio, de acordo com a legislação em vigor, 

nomeadamente Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 

60/07, de 4 de Setembro, e ainda dar-lhe conhecimento do conteúdo do Auto de 

Vistoria e da deliberação que recair sobre o assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5. Análise dos seguintes processos de loteamento 

1.5.1. Processo de loteamento n.º 91/79 – Manuel de  Sousa Domingos 

DLB N.º 0681/09 | De CLIVEFAR, CLÍNICA VETERINÁRIA DE LEIRIA, LDA., com sede 

na Urbanização Vale das Aveias, Lote 12, r/c Esq., freguesia de Parceiros referente ao 

projecto de alteração ao loteamento situado em Vale das Aveias, freguesia de 

Parceiros. 

As alterações incidem sobre o lote 12, e consistem na mudança de uso da 

fracção B, de comércio para comércio/serviços. 

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, considerando a informação prestada 

pela Divisão de Loteamentos em 2009/04/14, constante da pasta 4 (folha 28), 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 12 (fracção B), 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. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.2. Processo de loteamento n.º 31/80 (2.ª fase) – Álvaro Gameiro Manuel 

DLB N.º 0682/09 | De ÁLVARO GAMEIRO MANUEL, residente na Quinta de Santo 

António, Lote 63, Loja 1, r/c, Apartado 504, freguesia de Marrazes, referente à vistoria 
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para efeitos de recepção definitiva das obras de urbanização do loteamento situado em 

Quinta de Santo António, freguesia de Marrazes. 

Em 12 de Janeiro de 2009 a Comissão de Recepção do Loteamento n.º 31/80 

(2.ª fase) vistoriou as obras de urbanização do referido loteamento, para efeitos da sua 

recepção definitiva, tendo verificado que as mesmas se encontravam em condições 

razoáveis, considerando os peritos do Departamento de Obras Municipais que os 

referidos trabalhos se encontravam em condições de ser recebidos definitivamente 

(veja-se o Auto de Vistoria n.º 20/09, de 12 de Janeiro). 

A Câmara, na sequência do despacho da Senhora Vereadora Eng.ª Isabel 

Gonçalves, datado de 2009/03/30, e considerando o teor do auto de vistoria n.º 20/09, 

constante do respectivo processo (folha 604), 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, 

deliberou por unanimidade  autorizar a recepção definitiva das obras de urbanização 

do loteamento designado em epígrafe e o cancelamento da hipoteca dos lotes 25, 26, 

27, 39, 40 e 62. 

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. 

 

1.5.3. Processo de loteamento n.º 1/87 – Freguesia de Santa Catarina da Serra 

DLB N.º 0683/09 | Presente o requerimento subscrito pela FREGUESIA DE SANTA 

CATARINA DA SERRA, com sede na Rua de Santa Catarina, n.º 22, na localidade e 

freguesia de Santa Catarina da Serra, a solicitar a dispensa do pagamento das taxas 

devidas pela apreciação e licenciamento das alterações ao loteamento sito em Fazarga, 

da referida freguesia, a que se refere o processo de loteamento n.º 1/87. 

O pedido de licenciamento, subscrito conjuntamente pela Freguesia de Santa 

Catarina da Serra e sete pessoas em nome individual, foi aprovado por deliberação 

tomada em reunião de Câmara datada de 2008/02/07, tendo sido notificados os 

requerentes da decisão tomada bem como das condições impostas para efeitos de 

levantamento do aditamento ao alvará. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que o pedido de 

licenciamento foi requerido por vários titulares, entre eles a Freguesia de Santa Catarina 

da Serra, tendo por conseguinte as taxas aplicadas sido calculadas sobre a totalidade 

da operação urbanística requerida, e atenta ao previsto no n.º 1 do artigo 7.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, deliberou por  unanimidade  isentar a Freguesia de 

Santa Catarina da Serra do pagamento das taxas previstas em sede do pedido de 

licenciamento do loteamento supra citado na parte que lhe corresponde, ao abrigo do 
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disposto no artigo 137.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas, 

conjugado com o n.º 1 do artigo 7.º do referido Decreto-Lei. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

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

 

Concurso Público Internacional de Concepção, Financ iamento, Construção e 

Exploração de uma Unidade Comercial de Dimensão Rel evante 

DLB N.º 0684/09 | Presente o processo de concurso referido em epígrafe. 

1 - Na sequência da deliberação n.º 130/09, de 20 de Janeiro, a Câmara depois de 

apreciar as respostas apresentadas pelos concorrentes admitidos ao concurso 

identificado em epígrafe, nos termos e para efeitos no disposto nos artigos 100.º e 

seguintes do Código do Procedimento Administrativo, deliberou por unanimidade, 

deferir o pedido formulado pela “Multi Development Portugal – Promotora Imobiliária S. 

A.” e “Lena Engenharia e Construções, S.A.” de libertação da caução por si prestada 

como bid bond, no valor de €500.000,00 (quinhentos mil euros), quando ocorrer a 

decisão de adjudicação definitiva, nos termos e com os fundamentos constantes da 

informação jurídica n.º 31/2009, que passam a fazer parte integrante da presente 

deliberação e constitui anexo à acta (ANEXO A) da reunião da Câmara Municipal de Leiria, 

de 28 de Abril de 2009. 

2 – A Câmara, atendendo a que o concorrente “Chamartin – Projectos, SGPS, S.A” se 

classificou em 2.º lugar, com a valorização final de 13,65, nos termos e com os 

fundamentos constantes das actas n.os 1 e 2 da Comissão de Análise de Propostas, nas 

quais se contêm os resultados do Concurso Público Internacional realizado, as quais 

passam a fazer parte integrante da presente deliberação e constituem anexo à acta 

(ANEXO B) da reunião da Câmara Municipal de Leiria, de 28 de Abril de 2009, deliberou 

por maioria , com o voto de abstenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro, eleito pelo 

Partido Socialista, para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 110.º do Decreto-Lei n.º 

59/99, de 2 de Março, manifestar a intenção de adjudicar, no âmbito do Concurso 

Público Internacional supra mencionado, ao concorrente “Chamartin – Projectos, SGPS, 

S.A.” a concepção, financiamento, construção e exploração de uma unidade comercial 

de dimensão relevante, mediante a alienação de parcelas de terreno, em regime de 

direito de superfície pelo Município de Leiria. 

Mais deliberou por maioria , com o voto de abstenção do Senhor Vereador Dr. 

Raul Castro, eleito pelo Partido Socialista, proceder à audiência dos concorrentes 

classificados em 2.º e 3.º lugares, nos termos e ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do 

artigo 101.º do Decreto-Lei n.º 59/99, conjugado com o disposto nos artigos 100.º e 

seguintes do Código do Procedimento Administrativo, dispondo os mesmos do prazo de 
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quinze dias úteis, contados da data em que forem notificados, para se pronunciar sobre 

o teor da presente deliberação. 

*** 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro, eleito pelo Partido Socialista, apresentou 

uma justificação de voto,  cujo teor se transcreve: 

«Considerando o sentido de voto expresso na deliberação n.º 427/08, de 1 de Abril, 

mantenho o mesmo sentido de voto, pelas mesmas razões.» 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 

3.1. Análise do assunto relacionado com a Divisão A dministrativa 

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

Município de Leiria:  

3.1.1.1. Requerente: Fábio André Morgado da Costa S antos 

DLB N.º 0685/09 | Presente o requerimento com a entrada n.º 18201, de 18 de Julho de 

2007, de FÁBIO ANDRÉ MORGADO DA COSTA SANTOS, residente na Rua Agodim de Cima, 

freguesia de Colmeias, 2420.169 Leiria, no qual requereu ao município o pagamento de 

danos, orçamentados entre €175,00 e €185,37, causados no pneu e jante esquerdos do 

veículo automóvel, marca e modelo Alfa Romeo 147, com a matrícula 94-03-SF 

(pertencente a Alice Maria Morgado Santos), que conduzia quando, no dia 11 de Maio 

de 2007, pelas 11h45min, circulando na Rua do Barracão, freguesia de Colmeias, 

embateu num buraco existente no pavimento da citada via municipal. 

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

Administrativa a informação n.º 18.CDIA/09, de 13 de Abril, anexa à presente acta e da 

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

Senhor Director de Departamento, de 2009.04.16  a qual conclui pela proposta de 

indeferimento da pretensão do requerente, nos seguintes termos: 

I  A rua 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. 

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

sistemática, adequada e eficaz as condições em que se encontram as estradas e 

caminhos municipais, procedendo à respectiva reparação, conservação e manutenção 

como também 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.  
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III  Uma vez que os factos provados não permitem concluir que o buraco se ficou a 

dever a falta ou incúria dos serviços municipais em inspeccionar sistematicamente e 

reparar a estrada ou em sinalizar existência do buraco, pois não foi possível estabelecer 

sequer com que antecipação temporal relativamente ao embate o mesmo surgiu, não se 

mostram cumpridos os requisitos da ilicitude e da culpa. 

IV  Mas também não se mostra verificado o nexo de causalidade, porquanto os danos 

sofridos no veículo automóvel conduzido pelo requerente não são uma consequência 

normal, típica e provável da existência do buraco. 

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

manifestar a sua intenção indeferir o pedido deduzido por FÁBIO ANDRÉ MORGADO DA 

COSTA SANTOS e notificar o requerente, nos termos do disposto nos artigos 100.º e 101.º 

do Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 10 dias e querendo, se 

pronunciar por escrito sobre o projecto de decisão final, informando-o ainda das horas e 

local onde o processo poderá ser consultado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.1.2. Requerente: Jorge Alexandre Custódio Cresp o 

DLB N.º 0686/09 | Presente o requerimento com a entrada n.º 18199, de 18 de Julho de 

2007, de JORGE ALEXANDRE CUSTÓDIO CRESPO, residente na Av. Marques de Pombal, 

lote 13, 3.º B, 2410.152 Leiria, no qual requereu ao município o pagamento de danos 

danos, no valor de €1.160,54, causados no capô, tejadilho e interior do seu veículo 

automóvel, marca e modelo Opel Corsa, com a matrícula 01-39-OX, que se encontrava 

estacionado naquela via municipal, em local adequado, frente ao Banco Santander 

Totta, em virtude de queda de árvore, ocorrida no dia 24 de Novembro de 2006. 

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

Administrativa a informação n.º 20.CDIA/09, de 13 de Abril, 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 2009.04.16  a qual conclui pela proposta de 

indeferimento da pretensão do requerente, 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. 
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II  Não se mostram preenchidos os requisitos da ilicitude do facto e da culpa pois 

provou-se, desde logo, que a queda da árvore não se deveu 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, já que a Divisão 

de Espaços Verdes anualmente, por ocasião do Inverno, procede ao diagnóstico das 

respectivas condições de implantação, desenvolvimento e estado fitossanitário, a fim de 

decidir como se irá proceder à poda, que tratamentos a executar, que árvores a abater, 

etc, tendo inclusivamente procedido à poda da árvore em causa entre Janeiro e Março 

desse ano de 2006. 

III  Por outro lado, concluiu-se que a queda da árvore – com alguma idade mas sem 

apresentar sinais visíveis de mau estado de conservação - foi efeito das condições 

meteorológicas adversas, caracterizadas por ventos fortes, com rajadas até 75 km/h e 

chuva temporariamente forte durante a tarde do dia da ocorrência, circunstância que 

permite ao Município de Leiria ilidir a presunção legal de culpa in vigilando estabelecida 

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

IV  Por fim, devendo-se a queda da árvore a causas naturais de natureza meramente 

acidental ou fortuita, fundamentadas em condições naturais e meteorológicas de 

natureza excepcional, inexiste também nexo de causalidade entre o facto e o dano. 

V  Não estão assim reunidos no caso em apreço todos os pressupostos da 

responsabilidade civil extracontratual das autarquias locais, que são de verificação 

cumulativa e concomitante, pelo que não 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 citada informação 

n.º 20.CDIA/09, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por unanimidade  

manifestar a sua intenção indeferir o pedido deduzido por JORGE ALEXANDRE CUSTÓDIO 

CRESPO e notificar o requerente, nos termos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do 

Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 10 dias e querendo, se 

pronunciar por escrito sobre o projecto de decisão final, informando-o ainda das horas e 

local onde o processo poderá ser consultado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.1.3. Requerente: Figueiredo, Neves & Marques, L da. 

DLB N.º 0687/09 | Presente o requerimento com a entrada n.º 16423, de 24 de Maio de 

2004, de José Pereira dos Santos, na qualidade de gerente da «FIGUEIREDO, NEVES & 

MARQUES, LDA», com sede social na Rua Dr. Correia Mateus, n.º 22, 1.º Dtº, 2400.127 

Leiria, no qual requereu ao município o pagamento de danos causados no cárter do 

veículo automóvel, de marca Volvo, com a matrícula 26-53-VC, no valor de €943,59, 

que conduzia quando, no dia 13 de Março de 2004, em hora desconhecida, circulando 
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na Rua José de Sousa Quinta dos Reis, em Pousos, na zona que entronca com a Rua 

da Fonte, um dos paralelos da calçada se soltou, partindo o cárter do citado veículo. 

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

Administrativa a informação n.º 17.CDIA/09, de 13 de Abril, anexa à presente acta e da 

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

Senhor Director de Departamento, de 2009.04.16  a qual conclui pela proposta de 

indeferimento da pretensão da requerente, nos seguintes termos: 

I  A via municipal 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 

municipais – procedendo à respectiva reparação, conservação e manutenção – e 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  O estado do pavimento da via, tal como informaram, por duas vezes, os serviços 

municipais, resultou de intervenções em esgotos domésticos realizadas pelos SMAS - 

os quais, contudo, denegaram qualquer responsabilidade no ocorrido - tendo 

posteriormente ocorrido os abatimentos nas valas, originando a separação dos 

paralelos e formação dos buracos. Portanto, o mau estado do pavimento da via não se 

deveu a falta ou incúria dos serviços municipais em inspeccionar sistematicamente e 

reparar a estrada ou em sinalizar a existência dos buracos mas antes à intervenção de 

entidade terceira (SMAS). 

IV  Para além do mais, não se mostra verificado o nexo de causalidade, porquanto os 

danos sofridos no veículo automóvel do condutor não são uma consequência normal, 

típica e provável da existência dos buracos. 

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

manifestar a sua intenção indeferir o pedido deduzido por FIGUEIREDO, NEVES & 

MARQUES, LDA e notificar a requerente, na pessoa do respectivo representante legal, 

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 
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projecto de decisão final, informando-a ainda das horas e local onde o processo poderá 

ser consultado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.1.4. Requerente: Fernando Correia Moreira 

DLB N.º 0688/09 | Presente o requerimento com n.º 23223, de 20 de Setembro de 

2007, de FERNANDO CORREIA MOREIRA, residente na Rua das Olarias, n.º 20, r/c, 

2400.197 Leiria, em que requereu ao município o pagamento de despesas que teve em 

resultado de queda que sofreu por ter escorregado em óleo derramado no pavimento da 

Rua do Estádio, em Leiria, ocorrida no dia 23 de Julho de 2007. Mais requereu o 

apuramento de responsabilidades pela falta de limpeza do local quatro horas após ter 

decorrido o acidente que causou o derramamento de óleo na via. 

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

Administrativa a informação n.º 21.CDIA/09, de 16 de Abril, anexa à presente acta e da 

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

Senhor Director de Departamento, de 2009.04.16  a qual conclui pela proposta de 

indeferimento liminar do requerimento do particular, nos seguintes termos: 

I  O pedido não contém a quantificação dos danos cujo ressarcimento o interessado 

pediu, sendo omisso noutros aspectos. 

II  O interessado foi regularmente notificado (em 6 de Outubro e em 25 de Novembro 

de 2008), através dos ofícios n.º 15871, de 3 de Outubro, e n.º 17843, de 7 de 

Novembro, para prestar informações e apresentar documentos reputados necessários à 

apreciação do pedido por si efectuado. 

III  Na segunda notificação, cominou-se o não prosseguimento do procedimento se, 

no prazo de 8 dias contados da notificação, o interessado não prestasse a prova em 

falta. 

IV  Até ao momento, o interessado nada disse. 

V  Em conformidade com o disposto no artigo 91.º, n.º 3 do Código do Procedimento 

Administrativo (CPA), o procedimento não prosseguirá, seja por uma de duas 

alternativas: a deserção, verificando-se os pressupostos do artigo 111.º do CPA, ou o 

indeferimento da pretensão. 

VI  Acontece que o procedimento ainda não está paralisado por prazo superior a 6 

meses (tal só se verificaria em 3 de Junho de 2009). Por esse motivo, o aludido artigo 

111.º do CPA é inaplicável ao caso sub judice. 

VII  Mas por não conter a quantificação dos danos, o pedido apresentado pelo 

interessado é impreciso o que determina, nos termos do n.º 3 do artigo 76.º do CPA, o 

indeferimento liminar do requerimento. 
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 A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a citada informação n.º 

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

liminarmente o requerimento do interessado, por aplicação do disposto no artigo 76.º, 

n.º 3 do CPA, determinando o seu arquivamento e notificar o requerente da presente 

decisão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.1.5. Requerente: Élsio Marco Pereira Faro André  

DLB N.º 0689/09 | Presente o requerimento da mediadora de seguros, com a entrada 

n.º 2435, de 28 de Janeiro de 2008, de ÉLSIO MARCO PEREIRA FARO ANDRÉ, residente 

na Rua da Lameira, n.º 11, Mundão, 3505.614 Viseu, no qual requereu ao município o 

pagamento de uma indemnização, no valor de €1.284,89, por prejuízos causados no 

veículo automóvel de que este é proprietário, de marca e modelo Nissan Almera, com a 

matrícula 73-64-JD, que conduzia quando, no dia 5 de Agosto de 2008, pelas 12 horas, 

circulando na Rua da Fonte, Carvide, em direcção à Rua da Nora, foi embatido por um 

outro veículo automóvel devido a deficiente sinalização de trânsito. 

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

Administrativa a informação n.º 04.SEF/09, de 17 de Abril, anexa à presente acta e da 

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

Senhor Director de Departamento, de 2009.04.21  a qual conclui pela proposta de 

indeferimento da pretensão do requerente. 

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

n.º 04.SEF/09, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por unanimidade  

manifestar a sua intenção indeferir o pedido deduzido por ÉLSIO MARCO PEREIRA FARO 

ANDRÉ e notificar o requerente, nos termos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do 

Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 10 dias e querendo, se 

pronunciar por escrito sobre o projecto de decisão final, informando-o ainda das horas e 

local onde o processo poderá ser consultado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.1.6. Requerente: Gonçalo Pedro de Oliveira Ribe iro 

DLB N.º 0690/09 | Retirado.  

 

3.1.1.7. Requerente: Carlos Nuno Albuquerque Trigo Gonçalves 

DLB N.º 0691/09 | Presente o requerimento com a entrada n.º 2588, de 29 de Janeiro 

de 2007, em que CARLOS NUNO ALBUQUERQUE TRIGO GONÇALVES, com o NIF 

246673311, residente na Urbanização Vale Cabrita, lote 35, 2.º esquerdo, 2410 Leiria, 

vem requerer ao município o pagamento de uma indemnização, no valor orçamentado 

entre €193,42 e €219,61, por danos causados no veículo automóvel, marca e modelo 
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Citroën Berlingo, com a matrícula 59-35-RP, que conduzia quando, no dia 9 de Janeiro 

de 2008, pelas 17h45min, circulando na Rua Conde Ferreira, em frente à sede da Junta 

de Freguesia de Leiria, embateu num buraco. 

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

Administrativa a informação n.º 05.SEF/09, de 20 de Abril, constante do Processo de 

RCE n.º 05/2008, apensa à presente acta, cujo teor se dá aqui por inteiramente 

reproduzido (ANEXO H) – sobre a qual recaiu o despacho «Concordo» do Senhor Director 

do Departamento Administrativo e Financeiro, datado de 2009.04.21 – a qual dá por 

provados os factos alegados pelo requerente, concluindo pela proposta de deferimento 

da pretensão daquele, no montante correspondente ao orçamento apresentado de valor 

mais baixo. 

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

05.SEF/09, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por unanimidade  

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

NUNO ALBUQUERQUE TRIGO GONÇALVES, no valor de €193,42. 

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 1848/09, 

de 23 de Abril. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.1.8. Requerente: Ezequiel Augusto Valente. Deci são final 

DLB N.º 0692/09 | Pela deliberação n.º 399/09 tomada em sua reunião do passado dia 

17 de Março de 2009, a Câmara Municipal manifestou a sua intenção de indeferir a 

pretensão de EZEQUIEL AUGUSTO VALENTE, residente na Rua da Torre, n.º 15, r/c, 

Gândara dos Olivais, Marrazes, 2415.365 Leiria, quanto ao pagamento de 

indemnização por danos no valor orçamentado entre €297,18 e €309,49, no âmbito de 

um pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. 

 Notificado em 25 de Março de 2009, a coberto do ofício n.º 5791, de 24 de 

Março, para efeitos de se pronunciar em sede de audiência dos interessados, não veio 

o requerente, por si ou através de representante, dentro do prazo de dez dias úteis que 

lhe foi fixado, apresentar qualquer resposta, não existindo, pois, motivos para que a 

Câmara Municipal altere o sentido da sua decisão, propondo-se assim o indeferimento 

final da pretensão e consequente arquivamento do processo. 

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

pedido deduzido por EZEQUIEL AUGUSTO VALENTE, e notificar o requerente da presente 
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decisão, nos termos do disposto nos artigos 66.º, alínea a) e 68.º do Código de 

Procedimento Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.1.9. Requerente: Jorge Vila Verde Carneiro. Dec isão final 

DLB N.º 0693/09 | Retirado 

 

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

3.2.1. Pagamentos 

DLB N.º 0694/09 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

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

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 

Presidente, no período de 14 de Abril a 27 de Abril de 2009, correspondente às Ordens 

de Pagamento Gerais n.ºs: 3001, 3007, 30015, 3019, 3021, 3022, 3026, 3028,3059, 

3068, 3216, 3217, 3227, 3229, 3240, 3260, 3261, 3268, 3341, 3458, 3470, 3489, 3574, 

3576, 3577, 3578, 3580, 3582, 3583, 3586, 3587; às Ordens de Pagamento de 

Tesouraria n.ºs: 234, 250, 251, 252, 253, 254, 255, às Ordens de Pagamento de 

Facturas n.ºs 85 a 99, 1383, 1423, 1489, 1587, 1664, 1683, 1690, 1710, 1711, 1736, 

1759, 1761 a 1763, 1766, 1767, 1770, 1773, 1774, 1804, 2090, 2226, 2227, 2240, 2307, 

2359, 2362, 2364, 2372 a 2374, 2376, 2403, 2404, 2416, 2425, 2426, 2431, 2432, 2433, 

2439, 2442, 2444, 2445, 2446, 2448, 2449, 2450, 2451, 2455, 2459, 2465, 2466, a 

2470, 2472, 2478, 2494, 2497, 2500 a 2503, 2507, 2511, 2512, 2528, 2529, 2532, 2543, 

2544, 2546, 2553, 2557 a 2562, 2573, 2581, 2583, 2598, 2603, 2607, 2609, 2612, 2613, 

2614, 2619, 2622, 2623, 2625, 2626, 2632, 2634, 2636 a 2640, 2642, 2651, 2652, 2655, 

2663, 2666 a 2668, 2670, 2672 a 2675, 2677, 2678, 2679, 2681, 2695, 2724, 2733, 

2743, 2745, 2746, 2779, 2782, 2783, 2784, 2787, 2788, 2791, 2792, 2793, 2796, 2797, 

2800, 2804 a 2810, 2812, 2817, 2844, 2849, 2851, 2864, 2885, 2888 a 2890, 2894 a 

2897, 2900, 2954, 2962, 2975, 2989, 2999, 3002, 3003, 3005, 3006, 3008 a 3014, 3016, 

3017, 3018, 3020, 3023 a 3025, 3027, 3029 a 3049, 3051 a 3058, 3061 a 3067, 3069 a 

3122, 3124 a 3209, 3212 a 3215, 3218 a 3226, 3228, 3230 a 3239, 3241 a 3247, 3249 a 

3252, 3254 a 3259, 3262 a 3267, 3269, 3272 a 3278, 3281, 3287, 3288, 3292, 3318 a 

3321, 3334 a 3337, 3340, 3342, 3365, 3371, 3377, 3378, 3380 a 3389, 3392 a 3395, 

3397 a 3411, 3416, 3426, 3429, 3431, 3432, 3436, 3438, 3443 a 3447, 3449, 3450, 

3452, 3542, 3561, 3566, 3569, 3571, 3575, 3579, 3581, 3584, 3585, 3588 a 3590, 3593 

a 3595, 3597, 3598, 3600, 3602 a 3605, 3608, 3612, 3614 a 3617, 3622 a 3626, 3628, 

3630 a 3636, 3638 a 3640, 3652 a 3656, , no valor total de €1.991.885,91. 
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3.2.2. Doação de impressoras multifunções 

DLB N.º 0695/09 | Presente uma declaração remetida pela Junta de Freguesia de 

Carvide (ENT 2009/5450), na qual declara ter adquirido, para instalar no 1.º CEB 

Moinhos de Carvide, freguesia de Carvide, o seguinte equipamento: 

- 1 Impressora multifunções HP Deskjet F4180, no valor de € 76,59; 

- 1 Impressora multifunções HP Deskjet F4180, no valor de € 77,44. 

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.º169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  

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

Moinhos de Carvide, freguesia de Carvide. 

 

3.2.3. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 0696/09 |  Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo 27 de Abril de 

2009, apresentando um Total de Disponibilidades de €6.253.538,57 sendo de 

Operações Orçamentais €5.566.285,75 e de Operações de Tesouraria €687.252,82, 

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

A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

Ponto quatro 
��������  D i v i s ã o  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s  

 

Prestação de trabalho extraordinário pelos trabalha dores afectos à organização e 

funcionamento da Feira de Maio de 2009 (INT 2009/36 86) 

DLB N.º 0697/09 | Presente a informação prestada em 25.03.2009 pela Sr.ª Dr.ª Ana 

Margarida Correia, secretária da Sr.ª Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães, bem como a 

informação prestada em 20.04.2009 pelo Departamento Jurídico e de Recursos 

Humanos. A Sr.ª Vereadora acrescentou e fundamentou a necessidade de afectar mais 

doze trabalhadores, para além dos elementos da Comissão, para prestarem trabalho 

extraordinário nos meses de Março, Abril e Maio. 

No âmbito das atribuições municipais relativas à gestão de mercados e feiras 

municipais previstas na alínea a) do n.º 1 do artigo 13.º e na alínea e) do artigo 16.º 

ambos da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, a Câmara analisou o assunto e o teor das 

informações referidas em epígrafe e, ao abrigo das competências que lhe estão 

cometidas pelo disposto na alínea l) do n.º 2 e na alínea b) do n.º 4 ambos do artigo 64.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, deliberou por unanimidade  declarar o significado histórico e social e a 

importância económica e cultural da “Feira Anual de Leiria”, comummente designada 
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por “Feira de Maio”, nos termos indicados na informação prestada, em 25.03.2009, pela 

Sr.ª Dr.ª Ana Margarida Correia, cujo texto se transcreve nas partes aqui relevantes: 

«As feiras são importantes manifestações socioeconómicas e, se é inegável o 

contributo que deram ao desenvolvimento do comércio e da economia, não é menos 

importante o papel de sociabilização e aculturação que desempenham. As feiras 

sempre foram oportunidade de encontro, de relacionamento aberto onde se negoceia, 

se trocam experiências e ideias, onde se convive. A Feira Anual de Leiria é um 

património inalienável dos leirienses que encontra as suas raízes no reinado de D. Dinis 

que lhe deu carta de feira anual. Trata-se de uma importante Feira Anual com sectores 

de Diversão, Animação, Comércio e Exposição, que importa preservar como valioso 

legado histórico, manter como exigência do presente e modernizar como imposição do 

futuro. 

(…) 

A Câmara sabe que os leirienses aguardam com expectativa a sua Feira, com o 

seu comércio, as suas exposições, os seus divertimentos e a sua animação. Sabe que 

centenas de feirantes têm presença permanentemente agendada no seu plano de 

actividades, e conta com eles.» 

A Câmara deliberou ainda, por unanimidade , reconhecer a necessidade de 

prestação de trabalho extraordinário por parte dos trabalhadores municipais que 

integram a comissão da Feira de Maio de 2009, bem como por parte dos doze 

trabalhadores referidos pela Sr.ª Vereadora, nos termos e com os fundamentos 

explicitados na informação prestada em 20.04.2009 pelo Departamento Jurídico e de 

Recursos Humanos – ou seja, trabalho destinado a fazer face a acréscimos eventuais e 

transitórios de trabalho sem que se justifique a admissão de mais trabalhadores, ao 

abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 160.º do Regime do Contrato de Trabalho em 

Funções Públicas (RCTFP), aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11.09. –, bem como 

recomendar à Senhora Presidente da Câmara Municipal que autorize a realização do 

mesmo nos meses de Março, Abril e Maio de 2009 (correspondentes aos meses que 

antecedem a Feira e ao mês em que esta decorre), com a possibilidade de alargamento 

dos limites de duração do trabalho extraordinário previstos no n.º 1 do artigo 161.º do 

RCTFP ao abrigo do regime contido na alínea b) do n.º 2 do mesmo artigo 161.º. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
��������  Departamento de Planeamento e Urban ismo 
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Requalificação da margem direita do Rio Lis entre S anto Agostinho e a Ponte 

Afonso Zuquete. EPA1 

DLB N.º 0698/09 | O Projecto Requalificação da margem direita do Rio Lis, entre Santo 

Agostinho e a Ponte Afonso Zuquete, EPA1 do Programa de Acção Local para a 

Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria (PALOR), corresponde às fases 2 e 

4 do Projecto de Execução da Zona 3 da Intervenção Polis em Leiria, do qual foi apenas 

executada a fase 1. 

O presente projecto enquadra-se no PP2, Plano de Pormenor de Santo 

Agostinho, publicado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 84/2006, de 30 de 

Junho de 2006, e contempla os arranjos exteriores junto ao rio, prolongando o percurso 

da margem direita desde a «Ponte Bar» através da zona da EDP, ligando, com 

passagem inferior sob a rua da ponte Hintze Ribeiro, ao Jardim da Vala Real a jusante 

da Ponte Hintze Ribeiro, permitindo através da Ponte em Y ou «T(h)ree Bridge» a 

ligação à Rua Tenente Valadim e ao Largo da Ponte dos Três Arcos. 

A Ponte em Y ou «T(h)ree Bridge», corresponde a projecto de obra de arte 

autónomo que será oportunamente apresentado. 

O Projecto de Execução da Zona 3 da intervenção Polis em Leiria, foi objecto de 

pareceres de várias entidades, nomeadamente a CCDRC, relativa ao Domínio Público 

Hídrico e à REN, sendo tituladas pelo Alvará de Licença do Domínio Público Hídrico n.º 

925/05, bem como dos SMAS e da EDP. Foi também sujeito ao parecer do IPPAR, no 

âmbito do Plano de Pormenor, bem como quanto ao Quiosque do Açude, situado na 

margem esquerda, na zona que corresponde à fase 3 da do Projecto de Execução da 

Zona 3, que corresponde à área da Cruz Vermelha, não contemplada nesta EPA 1 e 

que se encontra na zona de protecção da Igreja e antigo Convento de Santo Agostinho. 

Submeteu-se, pois, à aprovação o presente projecto que corresponde à 

ocupação das zonas da EDP disponibilizadas, bem como ao arranjo do Jardim da Vala 

Real e Praça da Ponte dos Três Arcos, que irão permitir o fecho do percurso ao longo 

do Rio Lis iniciado com o Programa Polis e que a actual aprovação da candidatura ao 

Eixo-2 do QREN permitirá completar. 

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

Projecto Requalificação da margem direita do Rio Lis, entre Santo Agostinho e a Ponte 

Afonso Zuquete, EPA1 do Programa de Acção Local para a Regeneração Urbana do 

Centro Histórico de Leiria (PALOR), corresponde às fases 2 e 4 do Projecto de 

Execução da Zona 3 da Intervenção Polis em Leiria, e submeter a fase 4 (Zona da 

EDP), ao parecer do IGESPAR por se encontrar na zona de protecção da Igreja e 

antigo Convento de Santo Agostinho 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto seis 
��������  Depar tamento de Desenvolv imento Económico,  Espaços Verdes e Ambiente  

 

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

Desenvolvimento 

6.1.1. Publicidade (intenção de remoção) 

DLB N.º 0699/09 | No seguimento de vários processos de licenciamento de publicidade, 

foram os locais de afixação visitados 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 02/13328 Pingo Doce – Distribuição 
Alimentar, SA 

Um anúncio luminoso com as 
dimensões de 1,50mX0,50m; 

Av. Marquês de Pombal, Lt. 9, 
Leiria 

ENT 05/13477 
Medi-Visage Formação 
Profissional, Importação e 
Distribuição, Lda. 

Um anúncio iluminado 
perpendicular biface; 

Edifício 2000, Av. D. João III, 
Leiria 

ENT 00/28515 Gualter Veiga de Morais, Lda. 
(Escola de Condução Morais) 

Três anúncios luminosos na 
fachada do seu 
estabelecimento; 

Av. Combatentes da Grande 
Guerra, nº 48, Edifício Lena, 
2º Piso, Leiria 

INT 03/12512 
PT PRO, Serviços 
Administrativos e de Gestão 
Partilhados, SA  

Um anúncio luminoso aplicado 
na fachada; 
Um anúncio luminoso 
perpendicular biface; 

Av. Heróis de Angola, Leiria 

ENT 07/1183 Cassiano Gouveia, Lda. 

Um anúncio luminoso 
monoface; 
Dois anúncios luminosos 
biface; 
Dois Toldos; 

Rua da Europa – Exterior do 
Centro Comercial 2000, Leiria 

ENT 06/11758 Adelino J. Morais das Neves 
& Filhos, Lda. 

Um anúncio luminoso 
monoface; 

Rua de Tomar, Leiria 

ENT 04/21192 Telecolio, Equipamentos e 
Telecomunicações, Lda. 

Três anúncios luminosos; Edifício Terraços do Lis, Piso 
0, Lj. 5 - Leiria 

ENT 02/30481 
AECOPS – Associação de 
Empresas de Construção e 
Obras Públicas 

Um painel iluminado Rua Paulo VI, Loja 2 – R/c 
Esq., Edifício Milénio - Pousos 

ENT 03/21467 Álvaro Albino – Comércio de 
Pronto a Vestir, Lda. 

Duas sequências de letras 
soltas; 

Av. Heróis de Angola, nº 33, 
R/c, Leiria 

ENT 03/21466 Álvaro & Filhos, Lda. 
Duas sequências de letras 
soltas;  
Uma Tabuleta em plástico; 

Av. Heróis de Angola, nº 31 -  
Leiria 

ENT 04/17801 Urbiface – Meios Publicitários, 
Lda. 

Um painel publicitário, a 
publicitar o estabelecimento 
comercial “AKI”; 

Junto ao IC2, lugar da 
Vagueira, freguesia de Azoia 

ENT 04/17802 Salvador Caetano – IMVT, S. 
A .  

Um painel publicitário 
(8mX3m); 

Junto ao IC2, lugar da 
Vagueira, freguesia de Azoia  

ENT 03/39738 Fernando Marta & Filha, 
Mediação Imobiliária, Lda. 

Um anúncio luminoso 
monoface 

Av. Dr. Francisco Sá 
Carneiro, Loja 7, freguesia de 
Marrazes 

ENT 04/9623 Maria Helena dos Santos Diversa publicidade 
Av. Dr. Francisco Sá 
Carneiro, Lt. 6 (fracção E), 
freguesia de Marrazes 



909 (42) 
 

CMLeiria/Acta n.º 11, de 2009.04.28 

Im-DA-15-09_A0 

 

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

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

supra mencionados, em cumprimento dos n.ºs 2 e 3, do artigo 20.º do Regulamento 

Municipal de Publicidade, uma vez que os mesmos estão afixados e não se encontram 

licenciados.  

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

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

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

Mais deliberou  notificar aos requerentes o 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. 

 

6.1.2. Remoção de publicidade (decisão final) 

DLB N.º 0700/09 | 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. 

ENT 
01/32188 

Vodafone 
Telecel – 
Comunicações 
Pessoais, SA 

2008/12/09 
2008/11/17 
(Fiscais 
Municipais) 

Um anúncio 
luminoso 
(4290mmXA 
500mmXAV275
0mm) 

Av. Heróis de 
Angola, 117 – 
Leiria 

Exerceu o direito 
de audição, pela 
carta datada de 
29/12/2008, a 
solicitar a 
prorrogação do 
prazo por mais 8 
dias, tendo-lhe 
sido concedido e 
comunicado pelo 
ofício nº 1069, de 
2009/01/21. No 
entanto 
decorrido esse 
prazo, o 
requerente não 
apresentou os 
elementos 
solicitados. 

ENT 
07/11003 

Cardoso & 
Irmão, SA 2008/11/25 

2009/04/16 
(Fiscais 
Municipais) 

Um anúncio 
luminoso 

Av. Nª Sr.ª de 
Fátima, 28, 
Leiria 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
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remoção, pelo 
ofício nº 3807, de 
2009/02/25. 

ENT 
06/7841 

Domus Gomes 
– Mediação 
Imobiliária, Lda. 

2008/11/25 
2008/10/13 
(Fiscais 
Municipais) 

Anúncio 
luminoso 
monoface 

Av. 25 de Abril, 
Lt. 12, R/c 
frente, 
freguesia de 
Leiria 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 4415, de 
2009/03/09. 

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. 

 

6.1.3. Publicidade. Extinção de procedimento por in utilidade superveniente da 

decisão de remoção 

DLB N.º 0701/09 | Presente processos para ser deliberado manifestar intenção de 

ordenar a remoção da publicidade afixada sem o licenciamento, sem que os mesmos 

tenham 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 os processos abaixo indicados, 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 

extintos os processos supra referidos, uma vez que o objecto da decisão de remoção se 

tornou inútil. 

 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

  

Registo Entidade Responsável 
Deliberação da 

intenção de 
Remoção (Data) 

Observ. 

ENT 08/15580 HIC Imobiliária, Lda. 2008/12/23 

O requerente informa pela ENT 09/2465, 
que iria proceder à retirada da 
publicidade, o que se confirma pela 
informação da Fiscalização Municipal de 
2009/04/09. 

ENT 08/25329 CSOutdoors 2009/03/17 

O requerente informa pela ENT 09/7472, 
que removeu a publicidade, tendo sido 
confirmado pela Fiscalização Municipal 
em 2009/04/17. 
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6.1.4. Publicidade. Anulação de guias de recebiment o 

DLB N.º 0702/09 |  Tendo sido feitos pedidos para licenciamento de publicidade e 

emitidas as respectivas guias de recebimento, as quais não foram recebidas, propôs-se 

a respectiva anulação, conforme mapa infra: 

Proc. 
Ent. Entidades Guias de 

Recebimento Montante (€) Motivos de Anulação 

ENT 08/15580 HIC Imobiliária, 
Lda.  

23663/08 € 10.213,56 

O requerente informa pela carta ENT 
09/2465 que ia proceder à remoção 
da publicidade, tendo sido 
confirmado pela fiscalização 
municipal em 2009/04/09. 

ENT 08/11151 Comumspace, 
Lda. 

19187/08 € 1.421,16 

Este documento de receita foi 
substituído pelo documento de 
receita nº 30220/08 e que já foi pago, 
por o painel ser apenas de uma face. 

ENT 07/19662 
Jacinto 
Fernandes 
Marques, Lda. 

23340/07 € 233,60 

O requerente solicitou novo pedido 
de licenciamento de publicidade, 
uma vez que a mesma sofreu 
alterações, conforme registo ENT 
09/7470.  

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

documentos de recebimento mencionados no mapa supra, conforme motivos 

invocados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.5. Horário de funcionamento do estabelecimento «Snack-bar do Liz» (ENT 

2009/3487)  

DLB N.º 0703/09 | Presente o requerimento de MARIA JOSÉ MANUEL, residente na 

Rua da Matinha, Lote 22, cave, Quinta da Matinha, Marrazes, a solicitar o horário de 

funcionamento, a título excepcional do estabelecimento de bebidas «Snack-bar do Liz», 

sito no Largo Camilo Castelo Branco, n.º 2, Leiria, todos os dias da semana, com 

antecipação para abertura às 5 horas e encerramento às 2 horas do referido 

estabelecimento. 

Foram solicitados pareceres à Freguesia de Leiria e ao Comando da PSP de 

Leiria. A Freguesia de Leiria respondeu, através da ENT 2009/5590, o seguinte: 

«deliberou, em reunião de 5 de Março, Acta n.º 4/09, não concordar com o alargamento 

de horário solicitado, dadas as características da localização de estabelecimento, 

nomeadamente dado se tratar de zona residencial e hospitalar. O Executivo sugere que, 

à semelhança do que é praticado na zona histórica da cidade, o estabelecimento esteja 

aberto das 7 horas até às 2 horas». 

O Comando da PSP de Leiria respondeu, através da ENT 2009/6497, o 

seguinte: «até à presente data o horário licenciado para o “Snack-bar do Liz” não 

originou qualquer reclamação de ruído e/ou de ordem pública, contudo o horário das 5 

horas às 2 horas poderá originar reclamações de ruído, por parte da vizinhança, bem 

como dar origem a alterações da Ordem Pública». 
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Deste modo, sendo os pareceres desfavoráveis, quer do Comando da PSP de 

Leiria, quer da Freguesia de Leiria, referindo que o horário de funcionamento deste 

estabelecimento poderá ser autorizado entre as 7 horas e as 2 horas, todos os dias da 

semana, propôs-se manifestar a intenção de indeferir o presente pedido, conforme 

motivos invocados.  

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

manifestar a intenção de indeferir o pedido de antecipação do horário de abertura, a 

título excepcional, das 5 horas até às 2 horas, todos os dias da semana, do seu 

estabelecimento, conforme motivos expostos pelo Comando da PSP e freguesia de 

Leiria, podendo, no entanto, praticar o horário de funcionamento das 7 horas às 2 horas, 

todos os dias da semana, notificando a proprietária do teor da presente deliberação, 

para, no prazo de 10 dias se pronunciar, 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. 

 

6.1.6. Licença especial de ruído (ENT 2009/7164) 

DLB N.º 0704/09 | Presente o requerimento de ILÍDIO BRITES ESTRADA, residente na 

Rua dos Novos, n.º 31, Bajouca, na qualidade de representante do Grupo Alegre e 

Unido, com sede na Rua do Campo de Futebol, n.º 18, Bajouca, a solicitar licença 

especial de ruído, para a realização nos dias 4 e 5 de Julho do corrente ano, da Festa 

de Verão com música ao vivo, a ter lugar na Rua Campo de Futebol, n.º 18 (no Parque 

de Estacionamento do Pavilhão Gimnodesportivo), no horário compreendido entre as 12 

horas e 1 hora. 

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

pedido, mediante a emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.7. Licença especial de ruído (ENT 2009/7166) 

DLB N.º 0705/09 | Presente o requerimento de ILÍDIO BRITES ESTRADA, residente na 

Rua dos Novos, n.º 31, Bajouca, na qualidade de representante do Grupo Alegre e 

Unido, com sede na Rua do Campo de Futebol, n.º 18, Bajouca, a solicitar licença 

especial de ruído, para a realização nos dias 26 e 27 de Junho do corrente ano, da 

Festa de Verão com música ao vivo, a ter lugar na Rua Campo de Futebol, n.º 18 (no 

Parque de Estacionamento do Pavilhão Gimnodesportivo), no horário compreendido 

entre as 19 horas e as 2 horas. 

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

pedido, mediante a emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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6.1.8. Licença especial de ruído. Ratificação de de spacho (ENT 2009/8273) 

DLB N.º 0706/09 | No seguimento do pedido de licença especial de ruído, por ser 

urgente a tomada de decisão, face às datas pretendidas, foi o mesmo objecto de 

despacho de deferimento conforme mapa infra, sujeito a ratificação da Câmara 

Municipal, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

e republicada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro:  

 
Ent. 

 
Requerente 

 
Objecto do Pedido: 

Dias/ Evento/Local da Realização/ Horário 

 
Data do despacho 

sujeito a 
ratificação 

ENT 
09/8273 

Fábrica da 
Igreja 
Paroquial de 
Milagres 

No dia 25 de Abril do corrente ano, para a realização da festa 
“Spring” com música ao vivo, a ter lugar no Largo do 
Santuário, 71 (no Salão Paroquial), freguesia de Milagres, 
entre as 22 horas e as 4 horas. 

2009/04/21 
(Presidente da 
Câmara) 

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

despacho da Senhora Presidente que deferiu o pedido, conforme mapa supra, mediante 

a emissão da licença especial de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  
 

6.1.9. Licenças especiais de ruído. Ratificação de despachos  

DLB N.º 0707/09 | No seguimento dos pedidos de licenças especiais de ruído, foram os 

mesmos objecto de despacho de indeferimento, conforme mapa infra, uma vez que a 

sede desta Associação não tem licença de utilização, tendo já sido alvo de participação 

da PSP por excesso de ruído no dia 8 de Março de 2009, às 5.32 horas, conforme 

consta do registo ENT 2009/5860. Tais despachos ficaram, no entanto, sujeitos a 

ratificação da Câmara Municipal, nos termos do artigo 68.º, n.º 3 da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro:  

Ent. Requerente Objecto do Pedido: 
Dias/ Evento/Local da Realização/ Horário 

Data do despacho 
sujeito a ratificação 

ENT 
09/6940 

Associação 
Columbófila de 
Leiria 

Nos dias 10 a 12 de Abril do corrente ano, para a 
realização de baile com música ao vivo/gravada, a 
ter lugar no Salão da sua sede, sita na Quinta do 
Alçada, Leiria, entre as 21.30 horas e as 4 horas. 

2009/04/07 
(Exma. Sr.ª Presidente 
da Câmara) 
 

ENT 
09/6941 

Associação 
Columbófila de 
Leiria 

Nos dias 17 a 19 de Abril do corrente ano, para a 
realização de baile com música ao vivo/gravada, a 
ter lugar no Salão da sua sede, sita na Quinta do 
Alçada, Leiria, entre as 21.30 horas e as 4 horas. 

2009/04/07 
(Exma. Sr.ª Presidente 
da Câmara) 
 

ENT. 
09/6942 

Associação 
Columbófila de 
Leiria 

Nos dias 24 a 26 de Abril do corrente ano, para a 
realização de baile com música ao vivo/gravada, a 
ter lugar no Salão da sua sede, sita na Quinta do 
Alçada, Leiria, entre as 21.30 horas e as 4 horas. 

2009/04/07 
(Exma. Sr.ª Presidente 
da Câmara) 
 

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

os despachos da Senhora Presidente, de 7 de Abril de 2009, que indeferiram os 

pedidos de licenças especiais de ruído, para os referidos dias, uma vez que a sede da 

Associação Columbófila de Leiria, não tem licença de utilização e foi objecto de 

reclamação por excesso de ruído, conforme participação da PSP com registo ENT. 

2009/5860. 
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Assim, por ser urgente a tomada de decisão fica dispensada a realização da 

audiência de interessados ao abrigo do disposto no artigo 103.º, n.º 1, alínea a) do 

Código do Procedimento Administrativo.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  
 

6.1.10. Publicidade. Rectificação (ENT 2004/9623) 

DLB N.º 0708/09 | Retirado. 

 

6.1.11. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Troc a dos lugares n.º 72 e 73 

para os lugares n.º 216 e 217 (ENT 2009/3667) 

DLB N.º 0709/09 | Presente o requerimento de ANTÓNIO SALVADOR PAIVA MAIA, 

residente na Urb. Cerrado, Rua 11, n.º 145, Paços Brandão, a solicitar a troca dos 

lugares cativos n.ºs 72 e 73 que já ocupa, pela atribuição dos lugares cativos n.ºs 216 e 

217, que se encontram vagos para venda de têxteis, no Mercado de Venda por Grosso 

do Falcão. 

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

direito de ocupação dos lugares cativos n.ºs 216 e 217, a António Salvador Paiva Maia, 

deixando vagos os lugares n.ºs 72 e 73, uma vez que o requerente reúne os requisitos 

expressos no artigo 13.º do Regulamento do Mercado Falcão, na alteração aprovada 

pela Assembleia Municipal, em 17 de Abril de 2003.  

A atribuição dos lugares de venda é franca, não sujeitando o vendedor a 

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

foi aprovado pela Assembleia Municipal, em sessão realizada em 23 de Fevereiro de 

2007, na alteração temporária do artigo 15.º, n.ºs 1.2 e 1.3 do Regulamento do referido 

mercado, publicitada pelo Edital n.º 47/2007, de 5 de Março. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.12. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Tran sferência do lugar do 

terrado n.º 126 para o lugar n.º 133 (ENT 2009/6281 ) 

DLB N.º 0710/09 | Presente o requerimento de CRUZFILISA – COMÉRCIO DE 

LINGERIE, LDA., com sede na Rua da Fé, n.º 1, Matas, Marinha das Ondas, concelho 

da Figueira da Foz, a solicitar a troca do lugar cativo de terrado n.º 126 para o lugar 

cativo de terrado n.º 133, no Mercado de Venda por Grosso do Falcão – Têxteis, 

Calçado e outros, que se encontra vago.  

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

a troca do lugar cativo n.º 126 para o lugar cativo de terrado n.º 133, do Mercado de 

Venda por Grosso do Falcão, em nome de Cruzfilisa – Comércio de Lingerie, Lda., nos 

termos do n.º 2, do artigo 16.º do Regulamento do Mercado Falcão, uma vez que a 

requerente reúne os requisitos expressos no artigo 13.º do mesmo Regulamento, na 

alteração aprovada pela Assembleia Municipal, em 17 de Abril de 2003.  
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A atribuição do lugar de venda é franca, não sujeitando o vendedor a qualquer 

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

aprovado pela Assembleia Municipal em sessão realizada em 23 de Fevereiro de 2007, 

na alteração temporária do artigo 15.º, n.ºs 1.2 e 1.3 do Regulamento do referido 

mercado, publicitada pelo Edital n.º 47/2007, de 5 de Março. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2. Análise do assunto relacionado com a Divisão d e Ambiente e Serviços 

Urbanos 

6.2.1. Não Actualização do Tarifário de Resíduos Só lidos Urbanos 

DLB N.º 0711/09 | Decorre do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro 

que «Os preços e demais instrumentos de remuneração a fixar pelos municípios 

relativos aos serviços prestados e aos bens fornecidos (...) não devem ser inferiores aos 

custos directa e indirectamente suportados com a prestação desses serviços». 

O Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos II – 2006 a 2016 – PERSU II, 

que atribui grande importância à necessidade de adequar os tarifários por forma a 

desincentivar a produção de resíduos indiferenciados, reflectir clara e correctamente as 

despesas de gestão e incentivar os esforços de adesão ao sistema de 

deposição/recolha selectiva de materiais e a outras formas de valorização e eliminação 

de resíduos, reforçando como orientação fundamental da política ambiental o princípio 

do «Poluidor-Pagador». 

No entanto, face à actual conjuntura económica financeira que afecta todo o 

país, propôs-se que, no presente ano, não seja efectuada qualquer actualização ao 

tarifário de RSU em vigor, mantendo-se os valores de 2008. 

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

presente proposta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
��������  Divisão da Acção Socia l  e  Famí l ia  

 

Protocolo do Projecto da Conciliação Vida Profissio nal/Trabalho. Rectificação da 

deliberação 

DLB N.º 0712/09 | Na deliberação n.º 0346/09, de 3 de Março, verificou-se um lapso 

que importa rectificar. 

Assim, onde se lê: Maria Teresa Santos, deverá ler-se: Teresa de Jesus 

Monteiro Santos.  
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  aprovar a 

rectificação acima referida. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
��������  Departamento de Cul tura,  Desporto  e  Juventude  

 

8.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão da Cultura 

8.1.1. Feira do Livro 

DLB N.º 0713/09 | Presente informação da Divisão da Cultura e Gestão de Espaços 

Culturais, dando conhecimento que a XI Feira do Livro de Leiria inaugura no próximo 

dia 21 de Maio na Praça Rodrigues Lobo, prolongando-se até ao dia 1 de Junho. 

O evento é uma organização conjunta da ACILIS e Câmara Municipal de Leiria e 

encontra-se inscrito no Plano de Actividades, rubrica 12/0602039902- 0301-A-219, com 

uma dotação inicial de €25.000,00.   

Na edição deste ano, apostou-se na animação idêntica ao ano anterior, por ter 

resultado, tendo sido solicitado a duas Associações locais o apoio técnico e artístico 

para a concepção da mesma.  

Assim, a Eco-Associação Cultural de Leiria terá a seu cargo as animações 

destinadas ao público infantil/juvenil e o Te-Ato, Grupo-Teatro de Leiria, orientará as 

acções destinadas ao público adulto. 

Como vem sendo habitual, o programa de animação conta com diversos apoios 

de entidades que se associaram ao certame, nomeadamente IPL, Junta de Freguesia 

de Leiria e Inatel. 

Este ano decidiu-se que todas as edições terão um padrinho ou madrinha, 

sendo eleito, por unanimidade, pela Comissão de Organização, para a edição de 2009, 

o nome da Senhora Dra. Amélia Pais, notável escritora leiriense. 

A Câmara tomou conhecimento  e, depois de analisar o assunto, deliberou po r 

unanimidade  autorizar as actividades referentes à iniciativa em causa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.2. Representação do Município de Leiria na Asse mbleia-Geral do CEPAE 

DLB N.º 0714/09 | Presente informação da Divisão da Cultura e Gestão de Espaços 

Culturais, dando conhecimento de que esteve presente uma Técnica desta Divisão na 

Assembleia Geral do Centro de Património da Alta Estremadura no passado dia 30 de 

Março de 2009, em representação do Município de Leiria, conforme solicitado pelo 

Vereador da Cultura. Foram apreciados os 3 pontos da respectiva Ordem de Trabalhos, 

nomeadamente: 
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1 – Informações – Actividades desenvolvidas pelo CEPAE em 2008; 

2 – Relatório de Actividades e Contas de 2008 – Apresentação e votação; 

3 – Orçamento e Plano para 2009 – Apreciação e votação. 

Todos os documentos apresentados se encontram anexos ao registo INT 

2009/4083. 

A Câmara tomou conhecimento . 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.3. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva 

DLB N.º 0715/09 | Solicitou o GRAP – Grupo Recreativo Amigos da Paz a cedência das 

instalações do Teatro José Lúcio da Silva, no dia 9 de Junho, para realização da sua I 

Gala, destinada a homenagear os seus atletas e todos os intervenientes da 

colectividade. 

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

a cedência onerosa do Teatro José Lúcio da Silva à entidade requerente, nos termos 

das Normas de Funcionamento em vigor. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.4. Equipamento tipográfico doado ao Município d e Leiria pela Tipografia Lis 

DLB N.º 0716/09 | Presente proposta de doação de equipamentos tipográficos 

pertencentes à antiga Tipografia Lis para o acervo do Município a integrar no futuro 

Moinho do Papel e do Cereal: 

a) 4 cavaletes tipográficos; 

b) 1 armário tipográfico; 

c) 1 prateleira tipográfica; 

d) 1 máquina de impressão manual; 

e) material de composição (filete, tipos e espaços); 

f) prelo. 

O Município de Leiria compromete-se a assegurar a sua conservação e 

divulgação como património técnico-industrial de interesse para a história da cidade e 

da região, uma vez que Leiria terá sido o primeiro local do país a fabricar papel e uma 

das primeiras regiões portuguesas onde a arte de imprimir (tipografia) se implantou. 

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

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

unanimidade  aceitar a doação dos equipamentos e materiais acima descritos para 

instalação no Moinho do Papel e do Cereal, agradecendo à Tipografia Lis a sua amável 

e generosa oferta que decerto irá valorizar o acervo do Município. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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8.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão do Desporto e 

Juventude 

8.2.1. Protocolo de Colaboração «Leiria Cidade Anfi triã do Campeonato da Europa 

de Equipas SPAR», a celebrar entre o Município de L eiria e a Federação 

Portuguesa de Atletismo  

DLB N.º 0717/09 | Presente a minuta de Protocolo em epígrafe, que abaixo se 

transcreve: 

“P ROTOCOLO DE COLABORAÇÃO  

LEIRIA CIDADE ANFITRIÃ DO CAMPEONATO DA EUROPA DE EQUIPAS SPAR 

Considerando que: 

1) A European Athletics (EA) confiou à Federação Portuguesa de Atletismo e ao 

Município de Leiria a missão de acolher o Campeonato da Europa de Equipas 

SPAR, o que representa uma oportunidade exclusiva para Leiria, como cidade 

anfitriã; 

2) O Campeonato da Europa de Equipas SPAR se realizará em Leiria nos dias 20 

e 21 de Junho de 2009, no Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa, 

de acordo com o Programa Horário constante do anexo I ao presente protocolo 

e que dele faz parte integrante; 

3) O evento em epígrafe é uma competição europeia de selecções, estando 

qualificados para disputar a mesma doze países (conforme consta do anexo II 

ao presente protocolo e que dele faz parte integrante), que participarão com uma 

selecção masculina e feminina, sendo a pontuação de cada selecção, em 

termos globais, obtida adicionando os pontos obtidos pelos atletas masculinos e 

femininos no conjunto das 40 provas (20 masculinas e 20 femininas); 

4) Portugal participa no Campeonato da Europa de Equipas SPAR; 

5) Este evento constitui a principal e única competição colectiva a nível continental 

para os atletas nacionais; 

6) Esta competição assume um impacto desportivo muito importante, já que 

corresponde à primeira edição deste Campeonato, no qual foram introduzidos 

Regulamentos específicos, que serão testados nesta primeira edição; 

7) Em todas as equipas participantes existem atletas com resultados significativos 

em grandes competições internacionais, nomeadamente a participação de cerca 

de 30 atletas masculinos e femininos medalhados nos Jogos de Olímpicos de 

2008, no Campeonato do Mundo de 2007 e nos Europeus de Pista Coberta e de 

Ar Livre de 2006.  

8) A par daqueles atletas, participarão os melhores e mais representativos atletas 

nacionais, também eles medalhados e com resultados de relevo; 
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9) Existe a possibilidade de participação de atletas do Concelho de Leiria na 

selecção nacional, com destaque para Vânia Silva, Paulo Bernardo, Cátia 

Ferreira e Irina Rodrigues; 

10) Acolher uma competição desportiva desta índole constitui uma oportunidade 

ímpar para a promoção da cidade de Leiria, sua cultura e património, junto dos 

milhares de pessoas com interesse no evento, designadamente atletas, 

comitivas, familiares, adeptos da modalidade, telespectadores, comunicação 

social e todos os visitantes que escolherem Leiria neste período; 

11) É essencial, para garantir o sucesso do evento, desenvolver um conjunto de 

actividades e acções de promoção do mesmo junto da população; 

12) É fundamental, para o sucesso nacional e internacional do evento, que se 

estabeleça uma parceria forte entre as entidades envolvidas na organização do 

Campeonato da Europa de Equipas SPAR, nomeadamente o Município de Leiria 

e a Federação Portuguesa de Atletismo, para que, em conjunto, possam 

cooperar e coordenar as suas competências, com vista ao bom desenvolvimento 

da competição e de forma a alcançar os objectivos, em concordância com os 

termos deste Protocolo de Colaboração. 

Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, n.º 1, 2414-006, Leiria, 

N.I.P.C. 505 181 266, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leira, 

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, como primeiro outorgante; 

e 

A Federação Portuguesa de Atletismo, com sede no Largo da Lagoa, 15B, 2799-538, 

Linda-a-Velha, N.I.P.C. 501 136 517, adiante abreviadamente designada por FPA, 

representada pelo Presidente da Direcção, Fernando Manuel Serrador Fonseca da 

Mota, como segunda outorgante; 

ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, é celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual passará a reger-se 

pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objectivo 

O presente protocolo tem por objectivo apoiar a organização e o desenvolvimento do 

evento “Campeonato da Europa de Equipas SPAR”, a realizar nos dias 20 e 21 de 

Junho de 2009, no Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa, na cidade de 

Leiria. 

Cláusula Segunda 

Objecto 
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O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de procedimentos 

destinados a assegurar a boa colaboração entre o Município de Leiria e a FPA com 

vista ao cumprimento do seu objectivo. 

Cláusula Terceira 

Obrigações do Município de Leiria 

No âmbito do presente protocolo, o Município de Leiria compromete-se a: 

a) Proceder à nomeação dos seus representantes junto do Comité Organizador e a 

garantir a participação dos mesmos nas reuniões sectoriais; 

b) Assegurar a disponibilização das infra-estruturas necessárias à preparação e 

realização do evento, designadamente, além do Estádio Municipal Dr. 

Magalhães Pessoa, as relativas ao aquecimento, no período de 12 a 22 de 

Junho de 2009, no Centro Nacional de Lançamentos, garantindo: 

1. A disponibilização, no âmbito de contrato a estabelecer entre o Município 

de Leiria e a Leirisport, EM, do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa 

e do Centro Nacional de Lançamentos com todas as valências 

necessárias à realização do evento e com a pista de atletismo 

devidamente apetrechada com o material e equipamento necessários 

para a realização das várias provas desta competição, incluindo o que for 

necessário para a concretização de uma “Apresentação da Competição“ 

(Event Presentation) que cumpra os Regulamentos e indicações dos 

Representantes da EA;  

2. O planeamento e concretização de todas as operações e actividades 

relacionadas com a segurança e emergência interna do Estádio e do 

Centro Nacional de Lançamentos, e a coordenação da segurança e 

emergência externas com as diversas entidades e forças de segurança; 

3. O desenvolvimento de diligências, em articulação com a FPA, com vista 

à transmissão televisiva da prova e, nesse caso, assegurando a logística 

referente à montagem de todos os equipamentos necessários, bem como 

garantir a ligação com o “host broadcaster”; 

4. A instalação de uma bancada específica e a disponibilização dos pontos 

de acesso à internet para os “media”; 

5. Cobertura com o material apropriado do edifício localizado na curva 

Norte do Estádio, tendo em conta as Regras e Regulamentos da IAAF 

para a publicidade; 

c) Proporcionar ao público em geral e às equipas espaços destinados à mostra de 

produtos tradicionais e de animação, no perímetro da zona desportiva; 

d) Assegurar os transportes dos voluntários com actividade em Fátima;  

e) Apoiar a Área do Marketing e Promoção do Comité Organizador, através de: 
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1. Definição, concepção e maquetização da imagem gráfica e do “layout” do 

evento, associando o logótipo oficial do Campeonato da Europa de 

Equipas SPAR, de acordo com os princípios enunciados no “Design 

Manual da EA”; 

2. Produção, distribuição e colocação de todos os elementos publicitários e 

de decoração da cidade relativos ao evento, bem como as publicações 

“Bulletin”, Information Folder”, “Team Manual”, “Official Programme”, 

Event Guide”, “Media Guide” e “Statistics Manual”; 

3. Realização de acções de promoção, junto da população e dos “media”, 

de acordo com a programação constante do anexo III ao presente 

protocolo; 

f) Assegurar no âmbito da Área de Protocolo do Comité Organizador: 

1. A organização do jantar do Comité Organizador e respectiva animação, 

para cerca de 120 pessoas, a realizar no dia 20 de Junho de 2009; 

2. A co-organização das cerimónias de abertura e encerramento, 

garantindo os contactos com os participantes/animadores locais (para 

efeitos de transporte de placas identificativas e porta estandartes das 

equipas), bem como a animação musical e logística necessária às 

mesmas cerimónias; 

3. As ofertas institucionais para as equipas, atletas, delegados da EA, 

representante dos “media” e representantes das entidades 

organizadoras; 

4. A definição do programa turístico dirigido aos delegados, dirigentes e 

oficiais, a realizar nas manhãs de 20 e 21 de Junho de 2009, na 

sequência de confirmação da FPA transmitida até ao dia 12 de Junho de 

2009; 

5. A coordenação conjunta entre a entidade gestora do Estádio e a FPA da 

“Hospitality” no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa; 

g) Garantir os serviços de transporte permanente e regular entre o Centro Nacional 

de Lançamentos e o Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, bem como para o 

programa turístico; 

h) Colaborar com a FPA na Área dos “Media” do Comité Organizador, 

designadamente através da produção de um “dossier de imprensa” (e/ou outra 

documentação) a distribuir antes da prova e onde constem: 

1. Todas as informações técnicas relativas à prova; 

2. Informações relativas à Cidade, ao Concelho e à Região que possam ser 

úteis aos jornalistas durante a sua permanência na cidade; 

Cláusula Quarta 

Obrigações da FPA 
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No âmbito do presente protocolo, a FPA compromete-se a: 

a) Proceder à constituição do Comité Organizador de acordo com o anexo IV 

constante do presente protocolo e que dele faz parte integrante; 

b) Assegurar a organização técnica do evento; 

c) Dirigir todas as questões relacionadas com o planeamento e concretização da 

competição, designadamente: definição de locais de treino, realização da 

reunião técnica e visita ao Estádio Municipal de Leiria, ligação ao delegado 

técnico, coordenação do ajuizamento e gestão de resultados;  

d) Gerir todas as questões decorrentes da organização técnico-desportiva do 

evento; 

e) Assegurar no âmbito da Área do Marketing e Promoção do Comité Organizador: 

1. A Gestão do Web Site criado para o evento; 

2. O fornecimento atempado de todos os conteúdos necessários para a 

produção dos elementos publicitários e de decoração da cidade, bem 

como para as publicações discriminadas na cláusula 3.ª, alínea f), ponto 

n.º 2; 

f) Em articulação com o Município de Leiria, coordenar a Área dos “Media” do 

Comité Organizador, através de: 

1. Estabelecimento de todos os contactos com a Comunicação Social, 

fornecendo-lhes a informação necessária; 

2. Recepção, encaminhamento e acolhimento dos representantes da 

Comunicação Social, nos locais de alojamento, acreditação e centro de 

imprensa; 

g) Assegurar no âmbito da Área de Protocolo do Comité Organizador: 

1. A co-organização das cerimónias de abertura e encerramento, 

garantindo as bandeiras dos países participantes necessárias para a 

realização das mesmas; 

2. A coordenação conjunta entre o Município de Leiria e a entidade gestora 

do Estádio da “Hospitality” no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa; 

3. Indicação do número e das entidades a participar no conjunto de 

actividades que compõem o programa social, nomeadamente para o 

programa turístico; 

h) Assegurar no âmbito da Área de Serviço de Apoio a Participantes e 

Espectadores/Voluntários do Comité Organizador: 

1. A selecção e coordenação dos voluntários necessários, de acordo com 

um perfil geral e específico adequados às características de cada função, 

em articulação com a Associação Distrital de Atletismo de Leiria; 

2. Assegurar a alimentação dos voluntários; 
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3. O acompanhamento de cada equipa pelo menos por um “attaché”, 

durante a sua estadia, desde a recepção no aeroporto até à sua partida;  

i) Coordenar o funcionamento da Área dos Serviços Médicos do Comité 

Organizador, garantindo: 

1. O seu dispositivo de emergência médica, assistência médica e 

fisioterapia aos atletas, dentro da pista e “Área de Aquecimento”, em 

consonância com os planos de emergência interno e externo definidos 

pela entidade gestora dos espaços desportivos; 

2. A ligação à área de controlo de anti-dopagem nos vários locais de 

actividade (treino, aquecimento e competição); 

j) Desenvolver na Área da Acreditação e Segurança do Comité Organizador: 

1. O planeamento do processo de acreditações, nomeadamente, ao nível 

das listagens sobre códigos, áreas de acesso, categorias e número de 

cartões de acreditação a emitir, em parceria com a entidade gestora dos 

espaços desportivos; 

2. A oficialização junto das diversas forças de segurança da solicitação de 

colaboração dessas entidades, de forma a cumprir os planos de 

emergência internos e externos; 

k) Coordenar as áreas dos Alojamentos e Transportes do Comité Organizador, 

através da: 

1. Reserva e garantia do alojamento das Equipas, Delegados da EAA, 

Comunicação Social e Organização, bem como proceder à sua 

distribuição pelos hotéis; 

2. Gestão dos horários de refeição e o “Welcome Desks” nos hotéis; 

3. Garantia dos transportes, designadamente: aeroporto/hotéis/aeroporto, 

hotéis/estádios municipais de Leiria e Fátima/hotéis. 

Cláusula Quinta 

Obrigações conjuntas dos Outorgantes 

1. Os Outorgantes obrigam-se a encetar todos os contactos necessários, bem como a 

participar nas reuniões periódicas das diversas áreas do Comité Organizador, de 

modo a garantir o bom desenvolvimento do projecto aqui regulado. 

2. Os Outorgantes obrigam-se a garantir os meios financeiros necessários à 

organização desta competição: 

2.1 – Os meios financeiros angariados especificamente para a realização desta 

competição são repartidos pelos outorgantes para fazerem face às despesas 

inerentes; 

2.1.1 – O departamento financeiro do Comité Organizador Local (LOC), 

composto por um representante do Município de Leiria e por um representante da 

Federação Portuguesa de Atletismo, propõe ao LOC a afectação das verbas; 
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2.1.2. – Compete ao LOC fazer a afectação das verbas; 

3. Os Outorgantes obrigam-se a manter um processo da gestão financeira respectiva 

e a remeter ao LOC cópias de toda a documentação, a fim de o Comité possuir 

também um processo próprio e centralizado com toda a informação, quer da receita 

quer da despesa, de ambos os outorgantes. 

Cláusula Sexta 

Estrutura do Comité Organizador 

O Comité Organizador do Campeonato da Europa de Equipas SPAR encontra-se 

estruturado conforme documento constante do anexo IV ao presente protocolo e que 

dele faz parte integrante. 

Cláusula Sétima 

Funcionamento do Comité Organizador 

1. O Comité Organizador promoverá reuniões periódicas das diversas áreas que o 

integram; 

2. De todas as reuniões promovidas pelo Comité Organizador será redigida uma acta 

para conhecimento e homologação de cada outorgante. 

Cláusula Oitava 

Vigência e caducidade 

O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e caduca na data de 

conclusão do evento. 

Cláusula Nona 

Dúvidas e Omissões 

As dúvidas e omissões decorrentes da aplicação deste protocolo de colaboração serão 

resolvidas por acordo das partes. 

 

Cláusula Décima 

Imposto do selo 

Este protocolo está isento de imposto do selo, por força no disposto na alínea a) do art.º 

6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do art.º 3.º do 

Código do Imposto do Selo. 

O presente protocolo é feito em duplicado, composto por 12 páginas incluindo os 

anexos I. II. III e IV, devidamente assinado por ambas as partes, depois de declararem 

ter lido, compreendido e aceite todas as suas cláusulas. 

Leiria, ___ de ___________ de 2009 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Isabel Damasceno Vieira de Campos 

O Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo | Fernando Manuel Serrador 

Fonseca Mota 

Anexo I 

Programa Horário 
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Sábado, 20 Junho   Domingo, 21 Junho  

15.30 Martelo  M  15.15 Martelo F 

15.32 100m extra (série 1) F  15.20 Vara M 

15.35 Vara F  15.24 4 x 100m extra (série 1) F 

13.39 100m extra (série 2) F  15.27 Triplo M 

15.40 Triplo F  15.31 4 x 100m extra (série 2) F 

15.46 100m extra (série 1) M  15.38 4 x 100m extra (série 1) M 

15.53 100m extra (série 2) M  15.45 4 x 100m extra (série 2) M 

16.00 400m Bar. (série 1) M  15.55-
16.00 

Martelo (4 ensaios finais) F 

16.07 400m Bar. (série 2) M  16.05 Altura F 

16.10-15 Martelo (4 ensaios finais) M  16.13 Peso F 

16.20 Altura M  16.17-23 Triplo (4 ensaios finais) M 

16.21 100m (série 1) F  16.25 110m Bar. (série 1) M 

16.28 100m (série 2) F  16.30 Disco M 

16.30 Peso M  16.32 110m Bar. (série 2) M 

16.30-36 Triplo (4 ensaios finais) F  16.40 200m (série 1) F 

16.40 400m (série 1) M  16.47 200m (série 2) F 

16.45 Disco F  16.53-58 Peso (ensaios finais) F 

16.46 400m (série 2) M  17.00 800m M 

16.53 800m F  17.06 100m Bar. (série 1) F 

17.01 100m (série 1) M  17.13 100m Bar. (série 2) F 

17.08 100m (série 2) M  17.15-20 Disco (ensaios finais) M 

17.10-15 Peso (ensaios finais) M  17.23 3.000m M 

17.19 3.000m F  17.35 Comprimento F 

17.30-35 Disco (ensaios finais) F  17.37 1.500m F 

17.37 400m Bar. (série 1) F  17.52 200m (série 1) M 

17.43 400m Bar. (série 2) F  17.55 Dardo M 

17.48 1.500m M  17.58 200m (série 2) M 

17.50 Comprimento M  18.04 5.000m F 

17.57 3.000m obstáculos F  18.23-29 Comprimento (ensaios 
finais) 

F 

18.10 Dardo F  18.31 3.000m obstáculos M 

18.13 400m (série 1) F  18.42 4 x 400m (série 1) F 

18.19 400m (série 2) F  18.47-51 Dardo (ensaios finais) M 

18.25 5.000m M  18.53 4 x 400m (série 2) F 

18.40-46 Comprimento (ensaios 
finais) 

M  19.02 4 x 400m (série 1) M 

18.48 4 x 100m (série 1) F  19.11 4 x 400m (série 2) M 

18.55 4 x 100m (série 2) F     

18.58-
19.04 

Dardo (ensaios finais) F     
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19.06 4 x 100m (série 1) M     

19.13 4 x 100m (série 2) M     

Anexo II 

Países Participantes 

República 

Checa     Polónia    

 França     Portugal    

 Alemanha     Rússia    

 Grã-Bretanha     Espanha    

 Grécia     Suécia    

 Itália     Ucrânia    

Anexo III 

Acções de Promoção 

JANEIRO 

DIA ACÇÃO LOCAL 

21-26 
28-30 

Bolsa de Turismo de Lisboa 
Expo-Eventos 

Lisboa 
Lisboa 

FEVEREIRO 

DIA ACÇÃO LOCAL 

1 
1 
14-15 
20 

Campeonato Nacional Clubes (pc) – Ap. 
Masc. 
Campeonato Nacional Clubes (pc) – Ap. 
Fem. 
Campeonato Nacional Clubes (pc) – 
Final 
Campeonato Nacional Marcha (estrada)  

Pombal  
Espinho 
Pombal 
Porto 

MARÇO 

DIA ACÇÃO LOCAL 

5 
21 
30-31 

Mega Sprint/Salto/Km Escolar 
Campeonato Nacional Corta-Mato 
(curto) 
Abril Juvenil 

Leiria 
Figueira da Foz 
Leiria 

ABRIL 

DIA ACÇÃO LOCAL 

1-9 
4 
4 
11 
12 
18-19 
18-30 
19 
24 
25-26 

Abril Juvenil 
Atleta Completo Distrital 
Challenge Marcha 
Camp. das Beiras e Distrital 10.000 e 
5.000 mts 
Mega Sprint/Salto/Km Escolar  
Olímpico Jovem Distrital 
Exposição “Novos Criadores” 
1º Corta Mato do G. D. Pedreiras 
23ª Milha de Cristal 
Atleta Completo das Beiras 

Leiria 
Marinha Grande 
Rio Maior 
Luso 
Oeste 
Leiria 
Leiria 
Pedreiras 
Marinha Grande 
Guarda 
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MAIO 

DIA ACÇÃO LOCAL 

1-31 
1 
2 
3 
9 
9-31 
10 
16-17 
17 
23 
23-24 
23-24 

Front Event 
Olímpico Jovem e Km Beiras 
Taça FP Marcha 
18º Grande Prémio da Bajouca 
Campeonatos Distritais Provas 
Combinadas 
Feira de Maio 
18º Grande Prémio da Barreira 
Campeonato Distrital de Infantis 
Milha Cidade de Pombal 
Campeonato Distrital de Montanha 
Campeonato Distrital Iniciados 
Campeonato Nacional Desporto Escolar 

Leiria 
Coimbra 
Luso 
Bajouca 
Lisboa 
Leiria 
Barreira 
Marinha Grande 
Pombal 
Porto Mós 
Marinha Grande 
Setúbal 

JUNHO 

DIA ACÇÃO LOCAL 

1-15 
1-18 
1-19 
5 
6-7 
9-10 
11 
13-14 
14 
19 
21 

Concurso Montras (ACILIS) 
Super Menu Restaurantes (ACILIS) 
Front Event 
Meeting Cidade de Leiria 
Campeonato Distrital Juniores 
Leiriathletics 
Meeting de Abrantes 
Camp. Nacional Clubes–Final (1ª/2ª 
Divis.) 
10º G. P. Pedreiras 
Cerimónia de Abertura / Concerto 
Leiriathletics - Caminhada Rumo à ETC 
2009 

Leiria 
Leiria 
Leiria 
Leiria 
Caldas Rainha 
Leiria 
Abrantes 
Leiria 
Pedreiras 
Leiria 
Leiria 

Nota: Mapa sujeito a possíveis alterações  

Anexo IV 

Comité Organizador Local (LOC) 

Presidente do LOC Jorge Salcedo FPA 

Coordenação do Evento LOC Célia Mendes FPA 

Carlos Valente Leirisport Acreditação & Segurança 

Paulo Pinheiro CML 

Alojamento & Transportes Fátima Neves FPA 

Competição Pedro Santos FPA 

 José Paulo Moreira FPA 

 Paulo Pinto ADAL 

Carciano Domingues FPA 

Sérgio Silva CML 

Finanças 

Pedro Nogueira Leirisport 

Media Isabel Amado FPA 

 Pedro Kay FPA 

 Franscisco Figueiredo CML 

 Lucio Gomes Leirisport 

TV Jorge Lopes RTP  

Instalações & Equipamentos Luís Leite FPA 

 Ricardo Marques Leirisport 

 Manuel Monteiro ADAL 

Promoção & Marketing Fernando Boquinhas FPA 

 Daniel Pereira CML 

 António Costa FPA 

 Catarina Rafael CML 

Protocolo Norberto Correia FPA 
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 César Santos CML 

 Estrela Neiva ADAL 

Serviços Médicos & Doping Pedro Branco FPA 

Voluntários & Serviços às Equipas Fernando Tavares FPA 

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

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, deliberou por  unanimidade  autorizar a celebração do Protocolo de 

Colaboração «Leiria Cidade Anfitriã do Campeonato da Europa de Equipas SPAR», a 

celebrar entre o Município de Leiria e a Federação Portuguesa de Atletismo e conferir 

poderes à Senhora Presidente para proceder à sua outorga. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2.2. Contrato-Programa a celebrar entre o Municíp io de Leiria e a Leirisport – 

Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M, para a re alização do Campeonato da 

Europa de Equipas SPAR 

DLB N.º 0718/09 | Presente a minuta de Contrato-Programa em epígrafe, que abaixo se 

transcreve: 

“CONTRATO-PROGRAMA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A 

LEIRISPORT – DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, E .M, PARA A 

REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DA EUROPA DE EQUIPAS SPAR 

Considerando: 

a) que a Associação Europeia de Atletismo (EAA) confiou à Federação Portuguesa de 

Atletismo (FPA) e ao Município de Leiria (ML) a missão de acolher o Campeonato 

da Europa de Equipas SPAR, o que representa uma oportunidade exclusiva para 

Leiria, como cidade anfitriã; 

b) que o Campeonato da Europa de Equipas SPAR se realizará em Leiria nos dias 20 

e 21 de Junho de 2009, no Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa, de 

acordo com o Programa Horário constante do anexo I ao presente contrato e que 

dele faz parte integrante; 

c) que o evento em epígrafe é uma competição europeia de selecções, estando 

qualificados para disputar a mesma doze países, entre as quais a portuguesa, que 

participarão com uma selecção masculina e outra feminina; 

d) que o Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa dispõe de uma das 

melhores Pistas de Atletismo não só a nível nacional, mas também internacional; 

e) que a LEIRISPORT é a entidade responsável pela gestão e exploração do Estádio 

Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa e do Centro Nacional de Lançamentos; 
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f) que se pretende a existência de uma dinâmica na utilização do Estádio e do Centro 

Nacional de Lançamentos, nomeadamente com a organização e realização de 

eventos desportivos de alto nível,  de âmbito nacional e internacional; 

g) a importância em continuar a dinamizar, social e comercialmente, o Estádio 

Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa e o Centro Nacional de Lançamentos, o 

Concelho e a Região, conferindo-lhe vida e animação; 

h) que acolher uma competição desportiva desta índole constitui uma oportunidade 

ímpar para a promoção da cidade de Leiria, sua cultura e património, junto dos 

milhares de pessoas com interesse no evento, designadamente atletas, comitivas, 

familiares, adeptos da modalidade, comunicação social e todos os visitantes que 

escolherem Leiria neste período; 

i) a relevância em promover actividades de índole recreativa e desportiva, extensiva a 

todas as camadas etárias e sociais; 

j) que o Município de Leiria pretende que a LEIRISPORT desenvolva um conjunto de 

iniciativas na organização e realização do referido evento, utilizando, para o efeito, o 

Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa e o Centro Nacional de 

Lançamentos, os materiais e equipamentos quer existentes quer a reunir, bem como 

os recursos humanos afectos à empresa e a contratar; 

k) que a LEIRISPORT, de acordo com o seu objecto social, está vocacionada para a 

organização de actividades no âmbito do desporto, lazer e turismo; 

ENTRE, DE UMA PARTE, 

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da 

República, em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara 

Municipal, Drª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por 

Município; 

E, DE OUTRA PARTE, 

A “LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M.”, pessoa colectiva n.º 505 

183 692, com sede no Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa, Porta 7, sito 

em Leiria, representada neste acto pelo Presidente do Conselho de Administração, José 

Manuel Seabra Benzinho da Silva, e os seus administradores João Paulo Baixinho 

Empadinhas e Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos, adiante designada por 

LEIRISPORT. 

No termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 23.º da Lei n.º 53-F/2006, de 

29 de Dezembro, é celebrado o Contrato-Programa, e reciprocamente aceite, a seguir 

transcrito, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

(Objecto) 

1. O presente Contrato-Programa tem por objecto definir as condições em que se 

fará a utilização do Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa e do 
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Centro Nacional de Lançamentos para a preparação, o acolhimento, a 

organização e a realização do Campeonato da Europa de Equipas SPAR, de 

acordo com as obrigações assumidas pelo Município de Leiria e identificadas no 

Protocolo de Colaboração entre o Município e a Federação Portuguesa de 

Atletismo e a desenvolver/assumir pela LEIRISPORT; 

2. O evento em causa e as suas actividades desportivas terão lugar no Estádio 

Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa e no Centro Nacional de 

Lançamentos, cuja gestão é da responsabilidade da LEIRISPORT. 

Cláusula Segunda 

(Obrigações da LEIRISPORT) 

1. A LEIRISPORT, como entidade responsável pela execução do objecto do 

presente Contrato-Programa, obriga-se a: 

a) garantir a disponibilização das infra-estruturas necessárias à realização do 

evento, designadamente, além do Estádio Municipal – Dr. Magalhães Pessoa, as 

relativas ao aquecimento, no período de 12 a 22 de Junho de 2009, no Centro 

Nacional de Lançamentos;  

i) assegurar e disponibilizar todos os meios necessários ao bom funcionamento do 

Estádio Municipal – Dr. Magalhães Pessoa antes, durante e após o evento, 

constantes do anexo II ao presente Contrato e que dele faz parte integrante; 

j) assegurar e disponibilizar todos os meios necessários ao bom funcionamento do 

Centro Nacional de Lançamentos antes, durante e após o evento, constantes do 

anexo II ao presente Contrato e que dele faz parte integrante. 

k) garantir : 

i. a participação dos representantes da LEIRISPORT designados para o 

Comité Organizador nas reuniões que forem promovidas; 

ii. a coordenação com o Município e a FPA da “Hospitality” no Estádio 

Municipal – Dr. Magalhães Pessoa; 

iii. a colaboração no planeamento do processo de acreditações, 

nomeadamente, ao nível das listagens sobre códigos, áreas de acesso, 

categorias e número de cartões de acreditação a emitir, em parceria com 

a FPA; 

2. Promover a concretização dos trabalhos de revestimento do edifício do topo norte 

do Estádio Municipal – Dr. Magalhães Pessoa, decorrentes das exigências da 

Associação Europeia de Atletismo (EAA), conforme exposto e descrito no anexo 

III ao presente Contrato e que dele faz parte integrante. 

Cláusula Terceira 

(Obrigações do Município)  

O Município, como contrapartida do serviço recebido, obriga-se a compensar a 

LEIRISPORT com: 
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1.     a verba de €105.200,00 (cento e cinco mil e duzentos euros), acrescida de IVA à 

taxa legal em vigor, para cobertura das despesas decorrentes da 

cedência/utilização do Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa e do 

Centro Nacional de Lançamentos e todos os serviços descritos no ponto 1 da 

Cláusula Segunda e a ela associados, a ser paga nas condições expressas na 

cláusula quarta;  

2.    a verba de €135.000,00, (cento e trinta e cinco mil euros), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor, para cobertura das despesas decorrentes dos trabalhos definidos 

no ponto 2 da Cláusula Segunda, a ser paga nas condições expressas na cláusula 

quarta. 

Cláusula Quarta 

(Condições de Pagamento) 

1. A verba referida no ponto 1 da Cláusula Terceira será paga no prazo de trinta dias 

após a conclusão do Campeonato da Europa de Equipas SPAR; 

2. A verba referida no ponto 2 da Cláusula Terceira será paga na data de assinatura do 

presente contrato;  

3. Para efeitos do número anterior, a LEIRISPORT emitirá nota de débito no valor 

correspondente. 

Cláusula Quinta 

(Alterações) 

Qualquer alteração ao presente Contrato-Programa deverá revestir a forma de 

documento escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Sexta 

(Princípio de boa fé) 

Ambas as partes comprometem-se a executar o presente Contrato-Programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Sétima  

(Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente 

Contrato-Programa serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Oitava  

(Imposto de Selo) 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto no n.º 1 e na alínea s) do n.º 3 do 

artigo 3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Nona  

(Vigência) 

O presente Contrato-Programa vigora desde a data da sua assinatura até à data de 

conclusão do evento.  
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Leiria, _____ de ________ de 2009 

Pelo Município de Leiria | A Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa 

Pela LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM | O Presidente do 

Conselho de Administração | José Manuel Seabra Benzinho da Silva 

O Administrador | João Paulo Baixinho Empadinhas 

A Administradora | Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos 

ANEXO I 
Programa horário  
 

Sábado, 20 Junho   Domingo, 21 Junho  

15.30 Martelo  M  15.15 Martelo F 

15.32 100m extra (série 1) F  15.20 Vara M 

15.35 Vara F  15.24 4 x 100m extra (série 1) F 

13.39 100m extra (série 2) F  15.27 Triplo M 

15.40 Triplo F  15.31 4 x 100m extra (série 2) F 

15.46 100m extra (série 1) M  15.38 4 x 100m extra (série 1) M 

15.53 100m extra (série 2) M  15.45 4 x 100m extra (série 2) M 

16.00 400m Bar. (série 1) M  15.55-
16.00 

Martelo (4 ensaios finais) F 

16.07 400m Bar. (série 2) M  16.05 Altura F 

16.10-15 Martelo (4 ensaios finais) M  16.13 Peso F 

16.20 Altura M  16.17-23 Triplo (4 ensaios finais) M 

16.21 100m (série 1) F  16.25 110m Bar. (série 1) M 

16.28 100m (série 2) F  16.30 Disco M 

16.30 Peso M  16.32 110m Bar. (série 2) M 

16.30-36 Triplo (4 ensaios finais) F  16.40 200m (série 1) F 

16.40 400m (série 1) M  16.47 200m (série 2) F 

16.45 Disco F  16.53-58 Peso (ensaios finais) F 

16.46 400m (série 2) M  17.00 800m M 

16.53 800m F  17.06 100m Bar. (série 1) F 

17.01 100m (série 1) M  17.13 100m Bar. (série 2) F 

17.08 100m (série 2) M  17.15-20 Disco (ensaios finais) M 

17.10-15 Peso (ensaios finais) M  17.23 3.000m M 

17.19 3.000m F  17.35 Comprimento F 

17.30-35 Disco (ensaios finais) F  17.37 1.500m F 

17.37 400m Bar. (série 1) F  17.52 200m (série 1) M 

17.43 400m Bar. (série 2) F  17.55 Dardo M 

17.48 1.500m M  17.58 200m (série 2) M 

17.50 Comprimento M  18.04 5.000m F 

17.57 3.000m obstáculos F  18.23-29 Comprimento (ensaios 
finais) 

F 
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18.10 Dardo F  18.31 3.000m obstáculos M 

18.13 400m (série 1) F  18.42 4 x 400m (série 1) F 

 
Nota: Programa sujeito a alterações 

ANEXO II 
Disponibilização de infra-estruturas, meios e demai s recursos 

Disponibilização Infra-Estruturas Necessárias (Estádio e CNL) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Valor dia Valor Total

Espaços

Areas de Publico (bancadas) 3 5.000,00 €   15.000,00 €       

Areas VIP (camarotes incluindo presidencial) 7 1.000,00 €   7.000,00 €        

Pista de Atletismo e Equipameto de Atletismo 14 850,00 €      11.900,00 €       

Balneários Poente 8 520,00 €      4.160,00 €        

Balneários Nascente 8 520,00 €      4.160,00 €        

Estudios (4) 11 400,00 €      4.400,00 €        

Auditório 14 560,00 €      7.840,00 €        

Centro Médico 9 350,00 €      3.150,00 €        

Postos Médicos (8) 4 350,00 €      1.400,00 €        

Corporate Club 9 750,00 €      6.750,00 €        

Sala Reuniões 14 560,00 €      7.840,00 €        

Sala Camara de chamada 4 350,00 €      1.400,00 €        

Ginásio de atletismo 4 350,00 €      1.400,00 €        

Arrecadações 14 75,00 €        1.050,00 €        

Sala de Cronometragem 8 350,00 €      2.800,00 €        

Sala de controlo e segurança 8 350,00 €      2.800,00 €        

Sala de Event presentation 8 350,00 €      2.800,00 €        

Sala de Cópias 13 150,00 €      1.950,00 €        

Centro de imprensa 8 350,00 €      2.800,00 €        

Sala Technical partners 14 350,00 €      4.900,00 €        

Sala fotografos 6 450,00 €      2.700,00 €        

Centro Nacional de Lançamentos 14 500,00 €      7.000,00 €        

105.200,00 €   

Período ocupação (JUNHO 2009)

 
 

ANEXO III 
 

Trabalhos de revestimento do edifício do topo norte do Estádio Municipal – Dr. Magalhães Pessoa  

 

 

 

 
Valor Orçamentado - €135.000, 00, mais IVA à taxa legal em vigor.” 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, e ao abrigo do disposto no n.º 1 do 

artigo 23.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, deliberou por  unanimidade  

aprovar a celebração do Contrato-Programa entre o Município de Leiria e a Leirisport – 

Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM para a realização do Campeonato da Europa 

de Equipas SPAR e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2.3. Apoio para o desenvolvimento da disciplina d e Práticas Desportivas e 

Recreativas do Curso Tecnológico de Desporto no Com plexo Municipal de 

Piscinas de Leiria. Escola Secundária/3 Afonso Lope s Vieira 

DLB N.º 0719/09 | Presente a solicitação da ESCOLA SECUNDÁRIA/3 AFONSO 

LOPES VIEIRA (ENTFE 09/1175, de 12 de Março), para apoio ao desenvolvimento da 

disciplina de Práticas e Recreativas do Curso Tecnológico de Desporto, durante o 

terceiro período do ano lectivo 2008/2009. 

Considerando que as actividades a incrementar têm como objectivos contribuir 

para o desenvolvimento integral dos alunos e proporcionar um conjunto de vivências e 

habilidades motoras inerentes à prática de actividades aquáticas.  

Propôs a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves a atribuição de um apoio 

financeiro no valor total de €217,73 à Escola Secundária/3 Afonso Lopes Vieira, para 

fazer face às despesas inerentes à utilização do Complexo Municipal de Piscinas de 

Leiria, designadamente no desenvolvimento da disciplina de Práticas e Recreativas do 

Curso Tecnológico de Desporto, durante o terceiro período do ano lectivo 2008/2009. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

CAE 12/040701 (2009-A-257 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto da 

proposta de cabimento n.º 1832/09, de 22 de Abril. 

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

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, deliberou por  unanimidade  atribuir um apoio financeiro no valor total de 

€217,73 (duzentos e dezassete euros e setenta e três cêntimos) à Escola Secundária/3 

Afonso Lopes Vieira, para fazer face às despesas inerentes à utilização do Complexo 

Municipal de Piscinas de Leiria, designadamente no desenvolvimento da disciplina de 

Práticas e Recreativas do Curso Tecnológico de Desporto, durante o terceiro período do 

ano lectivo 2008/2009, mediante a apresentação do respectivo comprovativo de 

despesa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto nove 
��  Gabinete de Apoio ao Vereador Eng. º  Fernando Carva l ho  

 

9.1. Acordo de colaboração entre a Agência para a M odernização Administrativa, 

I.P., a Estrutura de Missão Lojas do Cidadão de Seg unda Geração e o Município 

de Leiria 

DLB N.º 0720/09 | Retirado. 

 

9.2. Parceria Local para a Regeneração Urbana do Ce ntro Histórico de Leiria 

(REGEURB). Proposta de Regulamento Interno 

DLB N.º 0721/09 |  Considerando a aprovação, em deliberação de Câmara do dia 14 de 

Abril de 2008, do conjunto de normas e regras pelas quais se rege a Parceria Local 

para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria (REGEURB), criada nos 

termos e para os efeitos do Regulamento específico que estabelece as condições de 

acesso ao Instrumento de Política «Parcerias para a Regeneração Urbana» inscrito no 

Eixo 2. – Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas Urbanos, do Programa 

Operacional Regional do Centro. 

 Considerando que, no dia 30 de Junho de 2008, foi outorgado pela Senhora 

Presidente o Protocolo de Financiamento para implementação do Programa de Acção 

Local para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria (PALOR). 

 Foram presentes as minutas dos Regulamentos Internos dos órgãos da Parceria 

Local para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria (REGEURB), 

respectivamente a Assembleia de Parceiros e o Núcleo Executivo. 

PROPOSTA DE REGULAMENTO  INTERNO DA ASSEMBLEIA  DE PARCEIROS DA 

PARCERIA  LOCAL  PARA  A REGENERAÇÃO  URBANA  DO CENTRO HISTÓRICO DE 

LEIRIA 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.º 

Âmbito 

O presente regulamento estabelece as normas de funcionamento da Assembleia de 

Parceiros, órgão deliberativo da Parceria Local para a Regeneração Urbana do Centro 

Histórico de Leiria, abreviadamente designada por REGEURB, criada nos termos e para 

os efeitos do Regulamento específico que estabelece as condições de acesso ao 

Instrumento de Política “Parcerias para a Regeneração Urbana” inscrito no Eixo 2. – 

Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas Urbanos, do Programa Operacional 

Regional do Centro. 
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Artigo 2.º 

Noção 

A Assembleia de Parceiros é um órgão de natureza colegial deliberativo.  

Artigo 3.º 

Objectivos 

A Assembleia de Parceiros tem por objectivos a concretização dos da REGEURB e 

ainda assegurar a articulação entre todas as entidades e instituições de âmbito 

municipal julgadas imprescindíveis à criação de condições de desenvolvimento e 

implementação do Programa de Acção Local para a Regeneração Urbana do Centro 

Histórico de Leiria (PALOR). 

Artigo 4.º 

Presidente da Assembleia de Parceiros 

A Assembleia de Parceiros é presidida pelo Presidente da Câmara Municipal de Leiria. 

Artigo 5.º 

Competências do Presidente 

Compete ao presidente da Assembleia de Parceiros da REGEURB: 

a) Representar a REGEURB; 

b) Convocar sessões ordinárias e extraordinárias da Assembleia de Parceiros; 

c) Dirigir os trabalhos da mesa, tendo em conta a ordem de trabalhos previamente 

estabelecida; 

d) Dar oportuno e resumido conhecimento à Assembleia de Parceiros das 

informações, explicações e convites que lhe forem dirigidos; 

e) Tornar públicas as deliberações aprovadas pela Assembleia de Parceiros; 

f) Informar a Assembleia de Parceiros de todos os pareceres emitidos pelo Núcleo 

Executivo; 

g) Assegurar em geral o cumprimento do Regulamento Interno e das deliberações. 

CAPÍTULO II 

COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Artigo 6.º 

Composição da Assembleia de Parceiros 

1. Integram a Assembleia de Parceiros: 

a) O Presidente da Câmara Municipal de Leiria; 

b) Um representante da Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de 

Mós; 

c) Um representante do Instituto Politécnico de Leiria; 

d) Um representante da Região de Turismo Leiria/Fátima; 

2. A Assembleia de Parceiros pode aprovar, por a integração de outros membros. 
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Artigo 7.º 

Membros da Assembleia de Parceiros 

1. Os representantes dos Parceiros que integram a Assembleia de Parceiros são por 

estes designados, mediante comunicação escrita dirigida ao presidente da Assembleia 

de Parceiros, a qual deve mencionar a respectiva identificação e os elementos 

necessários para a realização de comunicações. 

2. Os representantes dos Parceiros na Assembleia de Parceiros têm, obrigatoriamente, 

de estar mandatados com poder de decisão. 

Artigo 8.º 

Competências da Assembleia de Parceiros 

Compete à Assembleia de Parceiros da REGEURB: 

a) Aprovar o seu Regulamento Interno; 

b) Proceder à eleição do parceiro que integrará o Núcleo Executivo; 

c) Criar grupos de trabalho temáticos, de carácter sectorial ou territorial, sempre que 

considerados necessários para o tratamento de assuntos específicos; 

d) Fomentar a articulação entre organismos públicos e entidades privadas, visando uma 

actuação concertada na prevenção e resolução dos problemas locais de regeneração 

urbana; 

e) Deliberar sobre a associação da REGEURB, com organizações de âmbito municipal, 

regional, nacional ou internacional; 

f) Promover a participação dos parceiros; 

g) Deliberar sobre qualquer parecer emitido pelo Núcleo Executivo; 

h) Apreciar os problemas e propostas que sejam apresentadas pelas entidades 

competentes representadas, ou não, na REGEURB; 

i) Avaliar, periodicamente, a execução do PALOR. 

j) Promover acções de informação e outras iniciativas que visem uma melhor 

consciência colectiva dos problemas relacionados com a regeneração urbana; 

l) Submeter à decisão das entidades competentes as questões e propostas que não se 

enquadrem na sua área de intervenção. 

Artigo 9.º 

Funcionamento da Assembleia de Parceiros 

A Assembleia de Parceiros funciona em plenário.  

Artigo 10.º 

Periodicidade das reuniões 

1. A Assembleia de Parceiros reúne em sessão ordinária quatro vezes por ano, nos 

meses de Março, Junho, Setembro e Dezembro e extraordinariamente, sempre que o 

presidente da Assembleia de Parceiros assim entenda necessário ou quando solicitado 

por um terço dos parceiros que a compõem. 
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2. As reuniões são coordenadas por uma mesa, constituída pelo presidente da 

Assembleia de Parceiros e por um primeiro e segundo secretários a eleger pelo plenário 

de entre os seus membros presentes. 

3. Na falta de qualquer dos titulares da mesa da Assembleia de Parceiros, compete à 

Assembleia eleger os respectivos substitutos de entre os parceiros presentes, os quais 

cessarão as suas funções no termo da reunião. 

Artigo 11.º 

Convocação das reuniões 

1. As reuniões ordinárias são convocadas pelo presidente da Assembleia de Parceiros, 

mediante comunicação escrita, com a antecedência mínima de quinze dias, constando 

da respectiva convocatória o dia, hora e local em que esta se realizará. 

2. As convocatórias das reuniões serão assinadas pelo presidente da Assembleia de 

Parceiros com a indicação da ordem de trabalhos. 

3. Quaisquer alterações ao dia, hora e local fixados para as reuniões serão 

comunicadas a todos os membros da Assembleia de Parceiros. 

Artigo 12.º 

Convocatória das reuniões extraordinárias 

As reuniões extraordinárias são convocadas pelo presidente da Assembleia de 

Parceiros, ou quando solicitado por um terço dos parceiros que o compõem, por 

qualquer meio que garanta o seu conhecimento seguro e oportuno, com a antecedência 

de cinco dias ficando dispensado do prazo fixado no n.º 1 do artigo anterior. 

Artigo 13.º 

Ordem de Trabalhos 

1. Cada reunião terá uma ordem de trabalhos estabelecida pelo presidente da 

Assembleia de Parceiros. 

2. O presidente Assembleia de Parceiros deve incluir na ordem de trabalhos, os 

assuntos que para esse fim lhe forem indicados por qualquer membro da Assembleia de 

Parceiros, desde que se incluam na competência da Assembleia e o pedido seja 

apresentado por escrito com a antecedência mínima de vinte dias sobre a data da 

reunião. 

3. Antes do início dos trabalhos inscritos na ordem de trabalhos, haverá um período não 

superior a trinta minutos, destinado a tratar de assuntos de índole informativa e/ou de 

esclarecimento ou recomendação ao plenário. 

4. A ordem de trabalhos deve ser entregue a todos os membros do Conselho com a 

antecedência de, pelo menos, oito dias seguidos sobre a data da reunião. 

Artigo 14.º 

Deliberações e Quórum 

1. A Assembleia de Parceiros delibera com a presença de mais de metade dos seus 

membros. 
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2. Não se verificando na primeira convocação o quórum previsto no número anterior, 

será convocada nova reunião, com o intervalo de, pelo menos, meia hora, que poderá 

realizar-se com qualquer número de presenças. 

3. As deliberações são tomadas por votação nominal e por maioria absoluta dos votos 

presentes. 

4. O presidente da Assembleia de Parceiros tem voto de qualidade. 

Artigo 15.º 

Actas das reuniões 

1. De cada reunião será lavrada acta, na qual se registará o resumo de tudo o que nela 

tiver ocorrido, indicando, designadamente a data e local da reunião, os membros 

presentes, os assuntos apreciados, as deliberações tomadas, a forma e o resultado das 

respectivas votações. 

2. As actas são postas à aprovação de todos os membros no final da respectiva reunião 

ou no início da reunião seguinte. 

3. As actas serão elaboradas sob a responsabilidade do presidente da Assembleia de 

Parceiros, pelo primeiro secretário, que após a sua aprovação, as assinará 

conjuntamente com o presidente. 

4. Qualquer membro ausente na reunião de aprovação de uma acta, de onde constem 

ou se omitam tomadas de posições suas, pode posteriormente juntar à mesma uma 

declaração sobre o assunto. 

5. A Assembleia de Parceiros pode deliberar que a acta ou qualquer das suas 

deliberações sejam aprovadas em minuta, caso em que estas são eficazes após a 

assinatura da respectiva minuta, pelo presidente da Assembleia de Parceiros e pelo 

primeiro secretário, independentemente da ulterior aprovação da acta. 

Artigo 16.º 

Alterações ao Regulamento 

O regulamento da Assembleia de Parceiros pode ser alterado por proposta do 

presidente ou por proposta de pelo menos um terço dos seus membros, a qual terá de 

ser aprovada por, pelo menos, dois terços dos seus membros. 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 17.º 

Direito subsidiário 

Os casos omissos serão resolvidos por recurso à legislação aplicável em função da 

matéria. 

Artigo 18.º 

Entrada em vigor 

Este regulamento entrará em vigor logo após a sua aprovação pela Assembleia de 

Parceiros. 
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*** 

PROPOSTA DE REGULAMENTO  INTERNO DO NÚCLEO EXECUTIVO DA 

PARCERIA  LOCAL  PARA  A REGENERAÇÃO  URBANA  DO CENTRO HISTÓRICO DE 

LEIRIA 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.º 

Âmbito 

O presente regulamento estabelece as normas de funcionamento da Núcleo Executivo, 

órgão operativo da Parceria Local para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de 

Leiria, abreviadamente designada por REGEURB, criada nos termos e para os efeitos 

do Regulamento específico que estabelece as condições de acesso ao Instrumento de 

Política “Parcerias para a Regeneração Urbana” inscrito no Eixo 2. – Desenvolvimento 

das Cidades e dos Sistemas Urbanos, do Programa Operacional Regional do Centro. 

Artigo 2.º 

Noção 

O Núcleo Executivo é um órgão de natureza executiva.  

Artigo 3.º 

Objectivos 

O Núcleo Executivo tem por objectivos a concretização dos da REGEURB e ainda 

enquanto sua entidade operativa, dando forma a uma intervenção e planificação 

participada, promover a dinamização de toda a parceria local para o desenvolvimento e 

implementação do Programa de Acção Local para a Regeneração Urbana do Centro 

Histórico de Leiria (PALOR). 

Artigo 4.º 

Coordenação do Núcleo Executivo 

O Núcleo Executivo é coordenado pelo representante da Câmara Municipal de Leiria. 

Artigo 5.º 

Competências do Coordenador 

Compete ao coordenador do Núcleo Executivo da REGEURB: 

a) Representar o Núcleo Executivo; 

b) Convocar sessões ordinárias e extraordinárias do Núcleo Executivo; 

c) Dirigir os trabalhos, tendo em conta a ordem de trabalhos previamente 

estabelecida; 

d) Elaborar as actas das reuniões; 

e) Dar oportuno e resumido conhecimento ao Núcleo Executivo das informações, 

explicações e convites que lhe forem dirigidos; 

f) Tornar públicos os pareceres aprovados pelo Núcleo Executivo; 

g) Garantir toda a gestão administrativa e logística da REGEURB; 
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h) Assegurar em geral o cumprimento do Regulamento Interno e das deliberações. 

CAPÍTULO II 

COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO  

Artigo 6.º 

Composição do Núcleo Executivo 

Integram o Núcleo Executivo: 

a) Um representante da Câmara Municipal de Leiria; 

b) Um representante da Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e 

Porto de Mós; 

c) Um representante de um parceiro, eleito em Assembleia de Parceiros; 

Artigo 7.º 

Membros da Assembleia de Parceiros 

Os representantes dos parceiros que integram o Núcleo Executivo são por estes 

designados, mediante comunicação escrita dirigida ao presidente da Assembleia de 

Parceiros, a qual deve mencionar a respectiva identificação. 

Artigo 8.º 

Competências do Núcleo Executivo 

Compete ao Núcleo Executivo da REGEURB: 

a) Executar as deliberações tomadas pela Assembleia de Parceiros da 

REGEURB; 

b) Assegurar a coordenação técnica das acções realizadas no âmbito da 

REGEURB; 

c) Proceder à montagem do Sistema de Informação e Comunicação que 

favoreça a actualização permanente e a partilha da informação indispensável à 

circulação da informação entre os parceiros e a população em geral; 

d) Dinamizar os diferentes grupos de trabalho que a Assembleia de Parceiros 

da REGEURB delibere constituir; 

e) Promover acções de formação para os parceiros, de acordo com as 

necessidades existentes; 

f) Acompanhar a execução dos Planos de Acção anuais; 

g) Elaborar os pareceres e relatórios que lhe sejam solicitados pela Assembleia 

de Parceiros da REGEURB; 

h) Estimular a colaboração activa de outras entidades, públicas ou privadas, na 

prossecução dos fins da REGEURB; 

i) Emitir pareceres sobre candidaturas e programas nacionais ou comunitários 

fundamentados no Plano de Acção para a Regeneração do Centro Histórico de Leiria. 
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Artigo 9.º 

Periodicidade das reuniões 

O Núcleo Executivo reúne em sessão ordinária uma vez por mês, podendo ainda reunir 

extraordinariamente sempre que necessário. 

Artigo 10.º 

Convocação das reuniões 

1. As reuniões ordinárias são convocadas pelo coordenador do Núcleo Executivo, 

mediante comunicação enviada via correio electrónico, fax ou telefone, com a 

antecedência mínima de cinco dias, constando da respectiva convocatória o dia, hora e 

local em que esta se realizará, bem como toda a documentação necessária à 

prossecução dos trabalhos na reunião. 

2. As convocatórias das reuniões serão assinadas pelo coordenador do Núcleo 

Executivo, com a indicação da ordem de trabalhos. 

3. Quaisquer alterações ao dia, hora e local fixados para as reuniões serão 

comunicadas a todos os membros do Núcleo Executivo. 

Artigo 11.º 

Convocatória das reuniões extraordinárias 

As reuniões extraordinárias são convocadas pelo coordenador do Núcleo Executivo, por 

qualquer meio que garanta o seu conhecimento seguro e oportuno, com a antecedência 

mínima de um dia, ficando, assim, dispensado do prazo fixado no n.º 1 do artigo 

anterior. 

Artigo 12.º 

Ordem de Trabalhos 

1. Cada reunião terá uma ordem de trabalhos estabelecida pelo coordenador do Núcleo 

Executivo. 

2. O coordenador do Núcleo Executivo deve incluir na ordem de trabalhos os assuntos 

que para esse fim lhe forem indicados por qualquer dos seus membros, desde que se 

incluam na competência do Núcleo Executivo e o pedido seja apresentado, por escrito, 

com a antecedência mínima de cinco dias sobre a data da reunião. 

3. Antes do início dos trabalhos inscritos na ordem de trabalhos, haverá um período 

destinado a tratar de assuntos de índole informativa e/ou de esclarecimento. 

4. A ordem de trabalhos deve ser entregue a todos os membros do Conselho com a 

antecedência de, pelo menos, três dias seguidos sobre a data da reunião. 

Artigo 13.º 

Deliberações 

1. O Núcleo Executivo delibera com a presença de todos os seus membros. 

2. As deliberações são tomadas por unanimidade. 
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Artigo 14.º 

Actas das reuniões 

1. De cada reunião será lavrada acta, na qual se registará o resumo de tudo o que nela 

tiver ocorrido, indicando, designadamente a data e local da reunião, os membros 

presentes, os assuntos apreciados, as deliberações tomadas, a forma e o resultado das 

respectivas votações. 

2. As actas são postas à aprovação de todos os membros no final da respectiva reunião 

ou no início da reunião seguinte. 

3. O Núcleo Executivo pode deliberar que a acta ou qualquer das suas deliberações 

sejam aprovadas em minuta, caso em que estas são eficazes após a assinatura da 

respectiva minuta, pelo coordenador do Núcleo, independentemente da ulterior 

aprovação da acta. 

Artigo 15.º 

Alterações ao Regulamento 

Todas as alterações ou aditamentos ao presente Regulamento Interno deverão ser 

sujeitas à aprovação em reunião do Núcleo Executivo, podendo ser propostas pela 

maioria das entidades nele representadas. 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES GERAIS DO REGULAMENTO INTERNO 

Artigo 16.º 

Entrada em vigor 

Este regulamento entrará em vigor logo após a sua aprovação por decisão de todos 

representantes no Núcleo Executivo e, posteriormente, com conhecimento da 

Assembleia de Parceiros. 

De acordo com o disposto na alínea m) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, compete à câmara municipal, no âmbito do planeamento e do 

desenvolvimento, assegurar, em parceria ou não com outras entidades públicas ou 

privadas, nos termos da lei, o levantamento, classificação, administração, manutenção, 

recuperação e divulgação do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico do 

município, incluindo a construção de monumentos de interesse municipal. 

Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade  o seguinte: 

— Aprovar as propostas dos Regulamentos Internos dos órgãos da Parceria Local 

para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria (REGEURB), 

respectivamente a Assembleia de Parceiros e o Núcleo Executivo, as quais 

poderão sofrer alterações de natureza formal a introduzir por votação dos 

respectivos órgãos; 

— Conferir poderes à Senhora Presidente para representar a Câmara Municipal de 

Leiria na Assembleia de Parceiros; 
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— Designar como representante da Câmara Municipal de Leiria no Núcleo 

Executivo, o Senhor Arq.º António Moreira Figueiredo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.3. Alterações ao trânsito na Avenida 22 de Maio. Feira de Maio 

DLB N.º 0722/09 | A Feira de Maio é um evento de grande tradição no nosso concelho, 

movimentando diariamente milhares de visitantes. O afluxo ao recinto é particularmente 

elevado durante a noite de sexta-feira e o fim-de-semana. 

Considerando que a necessidade de estacionamento é suprimida pelos parques 

da Zona Desportiva e que o tráfego gerado pela feira causa situações de risco e 

congestionamento na Avenida 22 de Maio, foram propostas as seguintes alterações ao 

trânsito: 

• Fecho ao trânsito da Avenida 22 de Maio, no sentido Rotunda da Almuinha Grande - 

Rotunda do Arrabalde de Além. Os condutores têm, como alternativas, o trajecto 

definido pela Ponte EURO 2004 e Avenida Bernardo Pimenta e o trajecto definido 

pela Rua da Figueira da Foz; 

• Promover ambos os sentidos em toda a extensão da Rua da Figueira da Foz; 

• Período, 1 a 24 de Maio; 

• Horário: 

Sextas-feiras, entre as 19h00 e o horário de encerramento do recinto; 

Sábados, Domingos e Feriados, entre as 14h00 e o horário de encerramento do 

recinto.  

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

com o exposto, encarregando os serviços responsáveis de proceder aos cortes de 

trânsito em conjugação com a PSP e dar conhecimento à Rodoviária do Tejo, 

Bombeiros Municipais, INEM, SMAS, concessionárias de serviço público e taxistas. 

A deliberação é aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 
��  Gabinete de Apoio à Vereadora Dra.  Neusa Magalhães 

 

Protocolos de Vigilância e Segurança Balnear da Pra ia do Pedrógão 

DLB N.º 0723/09 |  Foram presentes pela Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães as 

minutas de Protocolos abaixo transcritas: 

«(Minuta de) PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO  

COM A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁR IOS DE LEIRIA 

Entre o Município de Leiria representada pela sua Presidente, Dr.ª Isabel Damasceno 

Vieira de Campos Costa, como primeiro outorgante, e a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Leiria, representada pelo Presidente da Direcção, Sr. Jorge 
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Baptista e/ou o Sr. Comandante José Carlos Fonseca Almeida Lopes, como segundo 

outorgante, é celebrado o presente Protocolo de Colaboração, nos termos seguintes: 

Artigo 1.º 

Objecto do Protocolo 

O presente Protocolo tem por objecto a vigilância e assistência na Praia do Pedrógão, 

incluindo a prestação de Primeiros Socorros, durante a época balnear de 2009, entre 15 

de Junho e 15 de Setembro, sendo de 1 de Junho a 14 de Junho assegurados os fins-

de-semana e feriados. 

Artigo 2.º 

Direitos e obrigações das partes 

1 – Compete ao Município de Leiria: 

a) conceder à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria uma verba 

no valor de €31.000,00 (trinta e um mil euros), como contrapartida dos serviços de 

assistência que o segundo outorgante se compromete a prestar na Praia do 

Pedrógão, durante a época balnear de 2009, cujo pagamento será feito em duas 

prestações, 50% até 20 de Junho e restante até 20 de Agosto; 

b) disponibilizar, durante a vigência deste protocolo, um espaço no edifício do 

aquartelamento dos bombeiros municipais existente no Pedrógão; 

c) instalar um espaço na praia (torre de vigia). 

2 – Compete à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria: 

a) assegurar, 7 dias por semana, a assistência na Praia do Pedrógão, durante a época 

balnear 24 horas por dia; 

b) disponibilizar os 3 elementos (bombeiros) necessários ao cumprimento do disposto 

na alínea anterior, das 0h00m às 24h00m, com especial incidência no período 

diurno das 09h.00m às 20h00m junto da praia, assegurando a cobertura do período 

diurno da época balnear; 

c) garantir, no período da época balnear, a assistência na Torre da Praia, durante o dia 

e no edifício do aquartelamento durante a noite, todos os dias da semana, incluindo 

sábados, domingos e feriados, sempre com um enfermeiro ou T.A.S. em 

permanência e contemplará a cedência, por parte dessa Corporação, de todos os 

materiais e equipamentos de socorro necessários, como suporte mínimo de socorro 

e assistência, sendo os Serviços prestados pagos pelos utentes; 

d) garantir, em permanência, na praia do Pedrógão, durante 24 horas/dia e durante o 

mesmo período semanal – todos os dias incluindo sábados, domingos e feriados, 1 

ambulância, 1 pronto socorro ligeiro;  

e) aplicar as verbas recebidas aos fins para os quais foram concedidas; 

f) zelar pela manutenção, conservação e funcionamento do espaço a que se refere a 

alínea b) do número anterior. 

Artigo 3.º 
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Funcionamento 

A coordenação dos serviços decorrentes do presente Protocolo é da responsabilidade 

do Comandante dos Bombeiros Voluntários de Leiria, em articulação com a Senhora 

Vereadora do Desenvolvimento Económico.  

Artigo 4.º 

Resolução do Protocolo 

1 - No caso de incumprimento pelo segundo outorgante das obrigações indicadas no 

número dois do artigo 2.º, o primeiro outorgante a reserva-se o direito de resolver o 

presente protocolo sem a atribuição de qualquer indemnização. 

2 – No caso de incumprimento pelo primeiro outorgante das obrigações indicadas no 

número um do artigo 2.º, o segundo outorgante reserva-se o direito de suspender a 

prestação dos seus serviços. 

Artigo 5.º 

Imposto do Selo 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) 

do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 

3.º do Código do Imposto do Selo. 

Artigo 6.º 

Período de vigência do Protocolo 

Este Protocolo vigorará durante a presente época balnear, entre 15 de Junho e 15 de 

Setembro de 2009». 

A Câmara, depois de analisar o assunto, em conformidade com a alínea a) do 

n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  

concordar com o teor da minuta do Protocolo acima transcrita e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

rubrica 2009-A-8, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 1841/2009, de 23 de Abril. 

*** 

«(Minuta de) PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO  

COM A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁR IOS DE LEIRIA 

Entre o Município de Leiria representada pela sua Presidente, Dr.ª Isabel Damasceno 

Vieira de Campos Costa, como primeiro outorgante, e a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Leiria, representada pelo Presidente da Direcção, Sr. Jorge 

Baptista e/ou o Sr. Comandante José Carlos Fonseca Almeida Lopes, como segundo 

outorgante, é celebrado o presente Protocolo de Colaboração, nos termos seguintes: 

Artigo 1.º 

Objecto do Protocolo 
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O presente protocolo tem por objecto a assistência, coordenação e segurança na Praia 

do Pedrógão, durante a época balnear de 2009, entre 15 de Junho e 15 de Setembro, 

sendo de 1 de Junho a 14 de Junho assegurados os fins-de-semana e feriados. 

Artigo 2.º 

Direitos e obrigações das partes 

1 – Compete ao Município de Leiria: 

a) ceder, por empréstimo, ao segundo outorgante, uma Moto 4 e duas bóias torpedo 

servindo os fins a que este protocolo se destina, pelo que, cessando esta utilização 

os mesmos reverterão a favor do município; 

b) atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria, um subsídio 

no montante de €22.000 (vinte e dois mil euros), destinado a despesas de 

funcionamento, incluindo a manutenção do equipamento referido na alínea a); 

c) disponibilizar, durante a vigência deste protocolo, um espaço no edifício do 

aquartelamento dos bombeiros municipais existente no Pedrógão, para guarda do 

material referido na alínea a); 

d) fiscalizar o cumprimento, pelo segundo outorgante, das obrigações assumidas com 

o presente protocolo. 

2 – Compete à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria: 

a) assumir a responsabilidade pela assistência, coordenação e segurança balnear da 

Praia do Pedrógão, nas áreas não concessionadas. Esta prestação será realizada 

através de 5 nadadores salvadores, sendo que 3 deles farão rondas constantes na 

orla marítima até à rotunda norte do Pedrógão e um no posto de vigia; 

b) aplicar as verbas recebidas aos fins para os quais foram concedidas; 

c) zelar pela manutenção, conservação e funcionamento do material e do espaço, a 

que se referem as alíneas a) e c) do número anterior; 

d) colocar ao serviço da Câmara, durante a presente época balnear e seguintes, a 

Moto 4 e o equipamento referido na alínea a) do n.º 1 deste artigo, do presente 

Protocolo, bem como a Mota de Água cuja aquisição foi subsidiada nos termos da 

alínea b) do n.º 1 do protocolo de colaboração realizado no ano de 2000. 

Artigo 3.º 

Funcionamento 

A coordenação funcional e operacional é feita com o Comandante da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria, sendo que a fiscalização dos serviços 

decorrentes do presente Protocolo cabe à Câmara Municipal de Leiria. 

Artigo 4.º 

Resolução 

No caso de incumprimento pelo segundo outorgante das obrigações indicadas no 

número dois do artigo 2.º, o primeiro outorgante reserva-se o direito de resolver o 

presente protocolo sem a atribuição de qualquer indemnização. 
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Artigo 5.º 

Imposto do Selo 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) 

do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 

3.º do Código do Imposto do Selo. 

Artigo 6.º 

Período de vigência do Protocolo 

Este protocolo vigorará durante a presente época balnear, entre 15 de Junho e 15 de 

Setembro de 2009». 

A Câmara, depois de analisar o assunto, em conformidade com a alínea a) do 

n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  

concordar com o teor da minuta do Protocolo acima transcrita e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

rubrica 2009-A-8, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 1842/2009, de 23 de Abril. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze 
��  Gabinete de Apoio à Senhora  Pres idente  

 

Relatório de Execução Orçamental relativo ao 1.º Tr imestre de 2009 da 

LEIRISPORT, EM 

DLB N.º 0724/09 | Em cumprimento do dever especial de informação consagrado na 

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

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

2009, da Leirisport, EM, tendo em vista o acompanhamento e controlo da sua actividade 

por parte da Câmara Municipal, no âmbito da função de accionista (ANEXO L). 

A Câmara tomou conhecimento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.» 

 

 

 

 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 M). 
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 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 

Apoio à Associação de Solidariedade Académico de Le iria. Comemorações do 

35.º aniversário e comemorações do 25 de Abril 

DLB N.º 0725/09 | Presente pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães um pedido 

formulado pela ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE ACADÉMICO DE LEIRIA, para 

realização de um programa de animação comemorativo do 35.º aniversário e também 

do 25 de Abril (ENT 2009/5551). 

As actividades a desenvolver serão dirigidas a toda a comunidade infantil, 

criando um espaço de diversão com o objectivo de contribuir para o desenvolvimento 

integral dos participantes. 

Considerando o inegável interesse da iniciativa, propôs-se que a Câmara 

Municipal de Leiria cooperasse na realização desta iniciativa com a atribuição de um 

apoio financeiro no valor de €500,00 para desenvolvimento das citadas actividades. 

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 à Associação de Solidariedade Académico de Leiria, um apoio financeiro no 

valor de €500,00 (quinhentos euros), para desenvolvimento de actividades 

comemorativas do 35.º Aniversário e também das comemorações do 25 de Abril.  

Relativamente a esta despesa foi emitida a proposta de cabimento n.º 1838/09, 

de 23 de Abril. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto dois 

Análise dos seguintes pedidos de responsabilidade c ivil extracontratual do 

Município de Leiria 

2.1. Requerente: Filipe Cardoso Lopes 

DLB N.º 0726/09 |  Retirado. 

 
2.2. Requerente: David Pedrosa Cabecinhas  

DLB N.º 0727/09 | Presente o requerimento com a entrada n.º 31203, de 20 de 

Dezembro de 2007, em que DAVID PEDROSA CABECINHAS, residente na Av. Marquês de 

Pombal, lote 6 Sul, 2.º dt.º, 2410.152 Leiria, requereu ao município o pagamento de 

danos, no valor de €1.201,47, causados no tejadilho, antena e interior do seu veículo 

automóvel, marca e modelo Renault Clio, com a matrícula 27-08-RS, que se encontrava 
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estacionado naquela via municipal, em local adequado, em virtude de queda de árvore, 

ocorrida no dia 19 de Dezembro de 2007. 

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

Administrativa a informação n.º 23.CDIA/09, de 23 de Abril, anexa à presente acta e da 

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

Senhor Director do Departamento Administrativo e Financeiro, de 2009.04.24  a qual 

conclui pela proposta de indeferimento da pretensão do requerente, 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  Não se mostram preenchidos os requisitos da ilicitude do facto e da culpa pois 

provou-se, desde logo, que a queda da árvore não se deveu 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, já que a Divisão 

de Espaços Verdes podou a árvore sete dias antes do acidente ocorrer (e nessa data a 

árvore apresentava bom estado de conservação), datando da véspera deste a última 

manutenção efectuada. 

III  Por outro lado, concluiu-se que a queda da árvore – de idade desconhecida mas 

sem apresentar sinais visíveis de mau estado de conservação - foi efeito das condições 

meteorológicas adversas e anómalas, de precipitação moderada a forte e ventos  com 

rajadas até 90km/h no litoral, circunstância que permite ao Município de Leiria ilidir a 

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

IV  Por fim, devendo-se a queda da árvore a causas naturais de natureza meramente 

acidental ou fortuita, fundamentadas em condições naturais e meteorológicas de 

natureza excepcional, inexiste também nexo de causalidade entre o facto e o dano. 

V  Não estão assim reunidos no caso em apreço todos os pressupostos da 

responsabilidade civil extracontratual das autarquias locais, que são de verificação 

cumulativa e concomitante, pelo que não 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 citada informação 

n.º 23.CDIA/09, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por unanimidade  

manifestar a sua intenção indeferir o pedido deduzido por DAVID PEDROSA CABECINHAS 

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

Procedimento Administrativo, para no prazo de 10 dias e querendo, se pronunciar por 
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escrito sobre o projecto de decisão final, informando-o ainda das horas e local onde o 

processo poderá ser consultado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.3. Requerente: António Gonçalves Fartaria. Decisã o Final. 

DLB N.º 0728/09 | Presente a resposta de ANTÓNIO GONÇALVES FARTARIA, com a ENT 

09/2620, de 2 de Fevereiro, proferida em sede de audiência de interessados, 

relativamente à intenção de indeferir o seu pedido de indemnização por danos 

patrimoniais, no valor de €2.240,84, causados no veículo automóvel de marca e modelo 

Mercedes Benz, com a matrícula 01-48-IC, propriedade de Manuel Ferreira Gonçalves, 

que conduzia no dia 9 de Setembro de 2005, pelas 07h 30min, quando circulando na 

E.N. 113, ao km 4,600, na intersecção com a Travessa do Casal Novo, Pousos, no 

sentido Norte-Sul, foi embatido por um outro veículo automóvel, em virtude da falta de 

um sinal de STOP (DLB n.º 0048/09, de 20 de Janeiro). 

 Analisada a resposta e com base na informação n.º 22.CDIA/09, de 23 de Abril, 

anexa à presente acta e que dela faz parte integrante, e cujo teor se dá aqui por 

inteiramente reproduzido (ANEXO O), entendeu-se não haver motivos para que a Câmara 

Municipal altere o sentido da sua decisão, propondo-se assim o indeferimento da 

pretensão, uma vez que a pronúncia do requerente não permite obstar aos motivos que 

estiveram na base do projecto de decisão final, notificado a coberto do ofício n.º 1210, 

de 22 de Janeiro do corrente ano.  

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

22.CDIA/09, de 23 de Abril, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por 

unanimidade  indeferir o pedido deduzido por ANTÓNIO GONÇALVES FARTARIA, notificar o 

requerente da presente decisão, nos termos do disposto nos artigos 66º, alínea a) e 68º 

do Código de Procedimento Administrativo e determinar o arquivamento do processo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.4. Requerente: Antero José Soares Faria 

DLB N.º 0729/09 | Presente o requerimento com o n.º 25620, de 19 de Novembro de 

2008, em que ANTERO JOSÉ SOARES FARIA, residente na Av. Victor Gallo, n.º 36, 4.º C 

Dtº, 2430.173 Marinha Grande, requereu ao município o pagamento de danos, no valor 

de €169,36, causados nos pneus e jantes do lado direito do veículo automóvel, marca e 

modelo Renault Clio, com a matrícula 67-07-QF, que conduzia quando, no dia 15 de 

Novembro de 2008, pelas 21h25min, circulando na Estrada dos Guilhermes, no sentido 

Sul-Norte, ao km 4, embateu num buraco não sinalizado existente no pavimento da 

citada via municipal. 

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

Administrativa a informação n.º 25.CDIA/09, de 23 de Abril, anexa à presente acta e da 

qual faz parte integrante (ANEXO P)  sobre a qual recaiu o despacho «Concordo» do 
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Senhor Director do Departamento Administrativo e Financeiro, de 2009.04.24  a qual 

conclui pela proposta de indeferimento da pretensão do requerente, nos seguintes 

termos: 

I  A Estrada dos Guilhermes, caminho vicinal 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 o dever de vigiar e fiscalizar de forma sistemática, 

adequada e eficaz as condições em que se encontram as estradas e caminhos 

municipais, procedendo à respectiva reparação, conservação e manutenção, e o dever 

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  Ficou provado nos autos que o Município de Leiria sinalizou adequadamente a 

Estrada dos Guilhermes, com os sinais verticais A29 (outros perigos) e C13 (proibição 

de circular a velocidade superior à indicada no sinal), de forma visível e que permitia 

aos utentes da via tomar as precauções necessárias para evitar acidentes, empregando 

assim todas as medidas exigidas pelas circunstâncias a fim de prevenir a ocorrência 

dos danos. 

IV  Inexiste omissão ilícita e culposa do Município de Leiria na ocorrência do acidente. 

Mas também não se mostra verificado o nexo de causalidade, porquanto os danos 

sofridos no veículo automóvel conduzido pelo requerente não são uma consequência 

normal, típica e provável da existência do buraco: i.é, não se pode concluir pela 

correlação entre a existência do buraco e a manobra que o requerente efectuou e que o 

levou a embater nele, uma vez que estando a via devidamente sinalizada tal era 

suficiente para alertar os condutores para a necessidade de darem cumprimento às 

regras constantes do Código da Estrada.  

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

manifestar a sua intenção indeferir o pedido deduzido por ANTERO JOSÉ SOARES FARIA e 

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

Procedimento Administrativo, para no prazo de 10 dias e querendo, se pronunciar por 

escrito sobre o projecto de decisão final, informando-o ainda das horas e local onde o 

processo poderá ser consultado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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2.5. Requerente: António de Sampaio Paiva Marques d a Cruz 

DLB N.º 0730/09 | Presente o requerimento com o n.º 6786, de 8 de Março de 2008, em 

que ANTÓNIO DE SAMPAIO PAIVA MARQUES DA CRUZ, residente na Rua Henrique 

Sommer, n.º 22, 3.º esquerdo, 2410.107 Leiria, requereu ao município o pagamento de 

danos, no valor de €73,81 causados no pneu da frente do lado direito do veículo 

automóvel, marca e modelo Fiat Punto, com a matrícula 16-85-PB, que conduzia 

quando, no dia 12 de Fevereiro de 2008, pelas 15h45min, circulando na Rua Luís de 

Camões, embateu num buraco existente no pavimento da citada via municipal. 

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

Administrativa a informação n.º 24.CDIA/09, de 23 de Abril, anexa à presente acta e da 

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

Senhor Director do Departamento Administrativo e Financeiro, de 2009.04.24  a qual 

conclui pela proposta de indeferimento da pretensão do requerente, nos seguintes 

termos: 

I  A rua 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. 

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

adequada e eficaz as condições em que se encontram as estradas e caminhos 

municipais, procedendo à respectiva reparação, conservação e manutenção.  

III  Considerando que o Município reparava regularmente a via municipal em causa e 

que as obras particulares que ocupavam a hemi-faixa de rodagem por onde circulava o 

requerente estavam sinalizadas nos termos regulamentares, inexiste omissão ilícita e 

culposa do Município de Leiria na ocorrência do acidente. 

IV  Mas também não se mostra verificado o nexo de causalidade, porquanto os danos 

sofridos no veículo automóvel conduzido pelo requerente não são uma consequência 

normal, típica e provável da existência do buraco: i.é, não se pode concluir pela 

correlação entre a existência do buraco na calçada e a manobra que o requerente 

efectuou e que o levou a embater nele, uma vez que estando as obras particulares 

sinalizadas temporariamente tal era suficiente para alertar os condutores para a 

necessidade de darem cumprimento às regras constantes do Código da Estrada.  

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

manifestar a sua intenção indeferir o pedido deduzido por ANTÓNIO DE SAMPAIO PAIVA 

MARQUES DA CRUZ e notificar o requerente, nos termos do disposto nos artigos 100.º e 
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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 ainda das 

horas e local onde o processo poderá ser consultado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.6. Requerente: Fernando Nuno Paraíso Araújo 

DLB 0731/09 | Presente a carta com a entrada n.º 5948, de 10 de Março de 2008, em 

que FERNANDO NUNO PARAÍSO ARAÚJO, residente na Travessa de Santo António, n.º 8, 

2410.238 Pousos, veio requerer ao município o pagamento de uma indemnização no 

valor de €167,49, por prejuízos causados no veículo de que é proprietário, 

fundamentando a sua pretensão no facto de o acidente, ocorrido no dia 29.02.2008, por 

volta das 20h, na Travessa dos Paraísos, na freguesia de Pousos, se dever à existência 

de uma tampa de ferro mais alta do que o pavimento da via. 

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

Administrativa a informação n.º 07.SEF/2009, de 23 de Abril, que se encontra junta ao 

respectivo Processo n.º 09/2008  sobre a qual recaiu o despacho «Concordo» do 

Senhor Director do Departamento Administrativo e Financeiro, de 2009.04.24, sob 

proposta favorável da Chefe da Divisão Administrativa  a qual conclui pela proposta 

de indeferimento 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 da 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. 

De acordo com declarações do condutor, no dia 29.02.2008, por volta das 20h, 

«quando circulava com a minha viatura na Travessa dos Paraísos, na freguesia de 

Pousos, concelho de Leiria, embati com o pneu da frente no lado direito numa tampa de 

ferro das telecomunicações. Pelo facto de o piso desta estrada, há muito tempo, se 

encontrar em degradação, a tampa – que pertence à Telecom – está mais alta do que o 

pavimento. O que significa que é uma armadilha para quem ali passa diariamente (…) a 

rua em causa é estreita o que nos impede de desviar a viatura da tampa já referida 

(…)». 

Relativamente ao ónus da prova, conforme se infere da parte inicial do n.º 2 do 

artigo 10.º do RRCE, «sem prejuízo da demonstração de dolo ou culpa grave», cabe ao 

lesado, em primeiro lugar, a prova da culpa do autor da lesão, o que vale por dizer que 

compete ao requerente a prova dos factos alegados, por serem constitutivos do seu 

direito à indemnização.  
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A existência na via de uma tampa de ferro mais alta do que o pavimento não é 

de desconsiderar e, uma vez que compete ao Município de Leiria o dever de vigiar e 

sinalizar as suas artérias rodoviárias, o lesado passará a ter a seu favor a presunção 

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

Não obstante a presunção de culpa que impede sobre o município, ao 

requerente incumbia, antes de mais, o ónus da prova da base da presunção, ou seja, a 

prova de que a existência de um defeito de construção, manutenção ou conservação da 

via foi relevante na produção de um dano (cfr. Ac. do STA, Proc. n.º 1094/08, de 

26.03.2009, Proc. n.º 958/07, de 02.04.2008 e Proc. n.º 837/03, de 09.03.2006). 

Acontece que o requerente, através das fotografias apresentadas, não logrou 

provar os pressupostos de facto que condicionam a presunção legal de culpa, isto é, 

não existe, nos autos, prova fotográfica dos danos no veículo e mais concretamente no 

respectivo pneu (cfr. orçamento a fls. 3). 

Assim sendo, poder-se-á, no caso, admitir que o facto presumido ou não se 

verificou ou o direito à indemnização não existe.  

Além do mais, não é apenas a existência do dever de vigilância, mas a efectiva 

violação desse dever, a existir, que integra a ilicitude enquanto pressuposto necessário 

da responsabilidade civil por acto ilícito. 

Assim, face aos elementos juntos ao processo, não é possível apurar se o 

acidente terá ocorrido, nem estabelecer nexo de causalidade adequada entre o facto 

ilícito e os danos que o requerente alega ter sofrido. 

Pelo exposto, considerando que os pressupostos de responsabilidade civil 

extracontratual das autarquias locais são de verificação cumulativa, basta que não se 

cumpra um deles para ser excluída a responsabilização do Município de Leiria, bem 

como a consequente obrigação de indemnização. 

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

n.º 07.SEF/2009, prestada pela Divisão Administrativa deliberou por  unanimidade  

manifestar a sua intenção indeferir o pedido deduzido pelo requerente e notificá-lo, 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 ainda das horas e local onde o processo poderá ser 

consultado.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 

Apoio à Associação Recreativa e Desportiva Outeiros  da Gândara para a 

realização do 7.º Concurso de Pesca de Mar 
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DLB 0732/09 | Presente a carta da Associação Recreativa e Desportiva Outeiros da 

Gândara (ENTFE.09/1337, de 20 de Março), solicitando apoio para a organização do 

concurso em epígrafe, a decorrer na Praia do Pedrógão, no dia 10 de Maio de 2009. 

Propôs a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves que a Câmara Municipal 

de Leiria atribuísse um apoio financeiro no valor total de €250,00 para fazer face às 

despesas inerentes à aquisição de prémios a conceder no 7.º Concurso de Pesca de 

Mar. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

CAE 12/040701 (2009-A-257 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto da 

proposta de cabimento n.º 1870/09, de 27 de Abril. 

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

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, deliberou por  unanimidade  atribuir à Associação Recreativa Desportiva 

Outeiros da Gândara um apoio financeiro no valor total de €250,00 (duzentos e 

cinquenta euros), para fazer face às despesas inerentes à aquisição de prémios a 

conceder no 7.º Concurso de Pesca de Mar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 

Apoio para o 2.º troféu de BTT Vila de Caranguejeir a. Ratificação de despacho 

DLB 0733/09 | Presente o ofício do Agrupamento de Escolas Dr. Correia Alexandre 

(ENT. 09/7890, de 9 de Abril), no qual solicita à Câmara Municipal de Leiria um apoio 

financeiro para custear as despesas do 2.º Troféu BTT. 

Tendo em conta o despacho proferido pela Senhora Presidente da Câmara em 

27 de Abril de 2009, propôs então a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves um 

apoio pontual ao Agrupamento de Escolas Dr. Correia Alexandre – Caranguejeira, no 

valor de €500,00, para ajudar a custear as despesas com a organização do 2.º Troféu 

BTT. 

A despesa a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 

2009, CAE 12/040701 (2009-A-257 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi 

objecto da proposta de cabimento n.º 1867/09, de 27 de Abril. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos do disposto no n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, deliberou por  unanimidade ratificar o despacho proferido pela Senhora 

Presidente em 27 de Abril de 2009, com vista à atribuição de um apoio financeiro de 
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€500,00 (quinhentos euros), ao Agrupamento de Escolas Dr. Correia Alexandre – 

Caranguejeira.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

 

Ponto cinco 

Acções de silvicultura preventiva a realizar pela « EDP, Distribuição – Energia, 

S.A» nas faixas das linhas de Alta Tensão e de Médi a Tensão instaladas nas 

freguesias de Barosa, Monte Redondo, Ortigosa, Parc eiros e Souto da 

Carpalhosa, do concelho de Leiria 

DLB 0734/09 | Presente a informação prestada pelo Gabinete Técnico Florestal da 

Câmara Municipal de Leiria relativas às acções de silvicultura preventiva a realizar no 

ano de 2009. 

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

informação prestada pelo Gabinete Técnico Florestal, deliberou por unanimidade  

mandar proceder à divulgação das acções de silvicultura preventiva que serão 

promovidas pela «EDP, Distribuição – Energia, S.A», a partir de Maio de 2009, nas 

freguesias de Barosa, Monte Redondo, Ortigosa, Parceiros e Souto da Carpalhosa, em 

cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro. 

Com vista à sua concretização, os proprietários ou outros produtores florestais 

de terrenos situados nas faixas das linhas de Alta Tensão e Média Tensão instaladas 

naquelas freguesias, conforme plantas anexas à presente deliberação, são obrigados a 

facultar os necessários acessos à entidade responsável pelos trabalhos de limpeza, nos 

termos do n.º 5 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 Janeiro, bem como 

proceder à remoção do material resultante das acções de silvicultura no prazo máximo 

de 24horas e, querendo, acompanhar os referidos trabalhos. Em alternativa, poderão, 

ainda, proceder à gestão de combustível (limpeza de matos, silvas e vegetação diversa, 

bem como a redução de densidades excessivas de arvoredo) nas faixas de Alta Tensão 

e Média Tensão identificadas em planta, dando conhecimento do facto ao Gabinete 

Técnico Florestal da Câmara Municipal de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

 

Ponto seis 

Estudo de Impacte Ambiental da ampliação da Pedreir a 6246 «Pinhal da 

Pardaleira», sita em Fonte Cova, Monte Redondo, exp lorada por Litoareias, SA 

DLB 0735/09 | Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, e no âmbito da 

consulta pública do Estudo de Impacte Ambiental em apreço, foi elaborado um parecer 

técnico conjunto entre a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, Departamento de 
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Planeamento e Urbanismo, Departamento de Operações Urbanísticas e Divisão de 

Museus e Património, anexo à presente acta (ANEXO R). 

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

com o parecer técnico apresentado em anexo à presente acta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 

Festa dos Povos AMIGrante 2009 

DLB 0736/09 |  Presente, pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, a proposta 

abaixo transcrita: 

«A Festa dos Povos é uma iniciativa da AMIGrante – Associação de Apoio ao 

Cidadão Migrante, que tem como objectivo proporcionar, através de um ambiente 

festivo, o intercâmbio de culturas e promover o encontro entre os imigrantes e a 

comunidade em geral. 

Pela AMIGrante – Associação de Apoio ao Cidadão Migrante foi presente o 

documento com o número de Entrada 1340/2009, através do qual solicitam apoio 

institucional e logístico para a realização do evento, no próximo dia 31 de Maio. 

De acordo com o solicitado, e considerando o inegável interesse da iniciativa, 

propõe-se que a Câmara Municipal de Leiria coopere na realização desta iniciativa, 

assegurando o apoio logístico necessário, designadamente: 

a) Autorização para utilização do espaço público interior do Mercado de Sant’Ana, no 

dia 31 de Maio; 

b) Cedência de uma loja do Mercado de Sant’Ana, que está disponível, para a 

organização, durante a iniciativa; 

c) Cedência de 12 bancas metálicas (tendinhas); 

d) Cedência de 100 cadeiras e de 10 mesas. 

Solicitam ainda, e no contexto das celebrações do Ano Internacional da 

Reconciliação, espaço para celebrar a 25 de Maio, o Dia de África, com a projecção de 

um filme/documentário, pelo que se propõe igualmente a cedência gratuita do Teatro 

José Lúcio da Silva, no dia 25 de Maio, às 21h30.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e nos termos da alínea b) do n.º 6 do 

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

concordar com a proposta acima apresentada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  
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 Encerramento da reunião  

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezasseis horas 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) 

�� 

 


