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Acta n.º 13/2010 
 

 

 

 

Ao primeiro dia do mês de Junho do ano de dois mil e dez, na Biblioteca 

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

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

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

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

Conceição Rodrigues de Oliveira, José Manuel Seabra Benzinho da Silva, Isabel Maria 

de Sousa Gonçalves dos Santos, Gastão Oliveira Neves, em substituição de Neusa 

Fernandina Sobrinho de Magalhães que esteve ausente por motivos justificados e 

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

Carlos Batista Martinho Gomes. 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Sandrina Sereno Garrucho, 

Técnica Superior. 

 

 Abertura oficial da reunião  

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

seguinte Ordem de Trabalhos:  

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

1.1.1. Processo de licenciamento de obras particulares n.º 1149/04 – Romanos e 

Gaiola - Café Bar, Lda. ................................................................................................. 10 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 389/05 - Belbloco - Construções, Lda. ......... 11 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 575/06 - Associação do Salão do Reino das 

Testemunhas de Jeová de Monte Real ........................................................................ 13 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 755/07 - Mário Graça Mendes ...................... 13 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 838/07 - UNIFATO - Confecções do Centro, 

Lda. .............................................................................................................................. 14 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 864/07 - Pedro Miguel Monteiro da Silva Viana16 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 898/07 - António Pereira Luís....................... 17 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 927/07 - Manuel dos Santos Marto .............. 18 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 856/08 - SAEMEG - Sociedade de 

Investimentos Imobiliários, Lda. .................................................................................... 19 



945 (2)  
 

CMLeiria/Acta n.º 13, de 2010.06.01 

Im-DA-15-09_A0 

 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 9/09 - Liga Social e Cultural Campos do Lis 21 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 255/09 - Centro de Bem-Estar Infantil de 

Monte Real ................................................................................................................... 22 

1.1.12. Processo de licenciamento de obras particulares n.º 258/09 – Germiplanta – 

Viveiros de Plantas, Lda. .............................................................................................. 24 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 311/09 - Maria da Conceição Quiaios ........ 25 

1.1.14. Processo de obras particulares n.º 338/09 - Estação Perfumada, Unipessoal. 

Lda. .............................................................................................................................. 26 

1.1.15. Processo de obras particulares n.º 425/09 - BANIF - Banco Internacional do 

Funchal, SA .................................................................................................................. 27 

1.1.16. Processo de licenciamento de obras particulares n.º 797/09 – Joaquim Ascenso 

Rita ............................................................................................................................... 29 

1.1.17. Processo de licenciamento de obras particulares n.º 37/10 - José Araújo 

Geraldes ....................................................................................................................... 30 

1.1.18. Processo de licenciamento de obras particulares n.º 105/10 – César Augusto 

Pereira Silva Jordão ..................................................................................................... 31 

1.1.19. Processo de obras particulares n.º 188/10 - Mónica Jorge Carvalho de 

Figueiredo .................................................................................................................... 32 

1.1.20. Processo de licenciamento de obras particulares n.º 212/10 – Manuel António 

Nazaré Frazão .............................................................................................................. 34 

1.1.21. Processo de licenciamento de obras particulares n.º 272/10 – Maria Adelina 

Silva Gomes ................................................................................................................. 35 

1.2. Análise do processo de informação prévia n.º 18/10 – BELANATUR – Indústria e 

Comércio de Cosméticos, SA ....................................................................................... 36 

1.3. Análise dos seguintes processos de loteamento ................................................... 37 

1.3.1. Processo de loteamento n.º 25/94 - Manuel da Silva (e outro) ............................ 37 

1.3.2. Processo de loteamento n.º 12/00 - JOFIMOL - Investimentos Imobiliários de 

Leiria, SA ...................................................................................................................... 40 

1.3.3. Processo de loteamento n.º 12/04 - Rui Pedro da Costa Manso ......................... 41 

Ponto dois ........................................ ........................................................................... 42 

2.1. Processo n.º T – 93/2004. Remodelação do edifício da Ex-Cadeia e construção dos 

corpos de ligação. Edifício dos Paços do Concelho, Leiria. Revisão de preços para 

aprovação..................................................................................................................... 42 

2.2. Processo n.º T – 120/2006. Projecto da variante da Caranguejeira, 2.º troço. 

Aprovação de projecto .................................................................................................. 43 

2.3. Processo n.º T – 54/2009. EPA – 1, requalificação da margem direita do Rio Lis, 

entre St.º Agostinho e a Ponte Afonso Zúquete, Leiria. Aprovação da lista de erros e 

omissões ...................................................................................................................... 43 



946 (3)  
 

CMLeiria/Acta n.º 13, de 2010.06.01 

Im-DA-15-09_A0 

 

2.4. Processo n.º T – 76/2009. Elaboração de estudo prévio da variante de Capuchos e 

via distribuidora local, Leiria. Aprovação do estudo prévio ............................................ 43 

2.5. Processo n.º T – 112/2009. Ampliação do edifício sede da Junta de Freguesia do 

Arrabal. Aprovação do projecto de arquitectura ............................................................ 43 

2.6. Processo n.º T – 16/2010. Construção da variante da Caranguejeira, 2.º troço. 

Informação para abertura de concurso. Nomeação de júri de procedimento ................ 44 

2.7. Processo n.º T – 47/2010. Projecto de rede ciclável da cidade de Leiria. Aprovação 

de projecto.................................................................................................................... 45 

2.8. Processo n.º T – 34/2010. Requalificação da marginal da frente marítima da Praia 

do Pedrógão. Abertura de concurso público ................................................................. 45 

2.9. Processo n.º T – 32/2010. Reconversão do Convento de Santo Agostinho, Leiria. 

Informação para abertura de concurso. Nomeação de júri de procedimento. ............... 46 

Ponto três ........................................ ............................................................................ 47 

3.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Financeira ............... 47 

3.1.1. Pagamentos ....................................................................................................... 47 

3.1.2. IX Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. I Revisão .......... 47 

3.1.3. X Modificação ao orçamento e às Grandes Opções do Plano ............................ 48 

3.1.4. Abertura de conta. Programa PRODER .............................................................. 48 

3.1.5. Rectificações ao Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Leiria .......... 49 

3.1.6. Reparação da mota do Colector de Monte Redondo (Vale do Lis) – cheias de 

Outubro de 2006 – despesa de intervenção ................................................................. 54 

3.1.7. Resumos de tesouraria ....................................................................................... 55 

Ponto quatro ...................................... ......................................................................... 55 

4.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão de Recursos Humanos55 

4.1.1. Designação dos representantes da administração na comissão paritária ........... 55 

4.1.2. Voto de pesar ..................................................................................................... 57 

Ponto cinco ....................................... .......................................................................... 57 

5.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Promoção do 

Desenvolvimento .......................................................................................................... 57 

5.1.1. Publicidade (intenção de remoção) ..................................................................... 57 

5.1.2. Remoção de Publicidade (decisão final) ............................................................. 58 

5.1.3. Publicidade. Anulação de guias de recebimento ................................................. 59 

5.1.4. Atribuição de lugar no Mercado de Venda por Grosso do Falcão para venda de 

comidas e bebidas ........................................................................................................ 59 

5.1.5. Protocolo de colaboração com a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Leiria. .................................................................................................... 60 

5.1.6. Indiscutível interesse municipal. Pedreira Pinhal da Pardaleira, Monte Redondo, 

Litoareias, Lda. ............................................................................................................. 63 



947 (4)  
 

CMLeiria/Acta n.º 13, de 2010.06.01 

Im-DA-15-09_A0 

 

5.1.7. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Antecipação do Mercado de Têxteis do 

dia 3 para o dia 2 de Junho e realização no dia 10 de Junho de 2010 .......................... 65 

5.1.8. Restauro do barco da rotunda do Pescador da Praia do Pedrógão .................... 65 

Ponto seis ........................................ ........................................................................... 67 

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

Municipal ...................................................................................................................... 67 

6.1.1. Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos 

do 1.º CEB e Componente de Apoio à Família – Pré-escolar. Ano lectivo 2009/2010. 

Alteração de valores ..................................................................................................... 67 

6.1.2. Apoio à Freguesia de Santa Eufémia – EB1 Quintas do Sirol ............................. 69 

6.1.3. Programa de Fornecimento de Refeições Escolares ao 1.º CEB e Componente 

de Apoio à Família do Pré-escolar - Contratação de serviços para acompanhamento do 

fornecimento de refeições escolares; e Componente de Apoio à Família do Pré-escolar. 

 Concurso Público ........................................................................................................ 69 

6.1.4. Programa de fornecimento de refeições escolares - 1.º CEB e pré-escolar - 

contratação de serviços para o fornecimento de refeições.  Concurso público 

internacional. Rectificação ............................................................................................ 71 

6.1.5. Programa de actividades de enriquecimento curricular no 1.º CEB – contratação 

de serviços para a leccionação do ensino do inglês.  Concurso público internacional. 

Rectificação .................................................................................................................. 72 

6.1.6. Programa de actividades de enriquecimento curricular no 1.º CEB. Contratação 

de serviços para a leccionação do ensino da música. Concurso público internacional. 

Rectificação .................................................................................................................. 72 

6.1.7. Programa de actividades de enriquecimento curricular no 1.º CEB. Contratação 

de serviços para a leccionação da actividade física e desportiva. Concurso público 

internacional. Rectificação ............................................................................................ 73 

6.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Planeamento e Gestão 

de Equipamentos Educativos ....................................................................................... 73 

6.2.1. Orfeão de Leiria. Pedido de Parecer - Cursos Profissionais 2010/2011 .............. 73 

Assim, em conformidade com instruções emanadas da Direcção Regional de Educação 

do Centro, solicita parecer da Câmara Municipal.......................................................... 73 

6.2.2. Colégio Dr. Luís Pereira da Costa. Pedido de Parecer. Cursos de Educação e 

Formação 2010/2011 ................................................................................................... 74 

6.2.3. Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar. Acordo de 

Colaboração. Utilização de espaços da comunidade .................................................... 74 

6.3. Análise do assunto relacionado com a Divisão da Acção Social e Família ............ 76 

6.3.1. Cedência do auditório do Centro Associativo Municipal ...................................... 76 

Ponto sete ........................................ ........................................................................... 77 

7.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a área da Cultura .................... 77 



948 (5)  
 

CMLeiria/Acta n.º 13, de 2010.06.01 

Im-DA-15-09_A0 

 

7.1.1. Exposição de Pintura “Alma Nua” ....................................................................... 77 

7.1.3. Apoio ao Nariz – Teatro de Grupo para o XV Festival Acaso .............................. 80 

7.1.4. Apoio logístico ao evento “Braçadeiras” .............................................................. 80 

7.1.5. Cedência das instalações do Castelo ao Nariz – Teatro ..................................... 83 

7.1.6. Desfile de Moda em Monte Real 2010 ................................................................ 84 

7.1.7. Comemorações dos 150 Anos da assinatura do Tratado de Paz, Comércio e 

Amizade entre Portugal e o Japão: aquisição do livro O Império da Imagem - Luzes e 

Sombras do Japão ....................................................................................................... 84 

7.1.8. Aquisição de exemplares de obras de interesse para a história e memória locais 

da autoria de Jacinto de Sousa Gil ............................................................................... 85 

7.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão do Desporto e 

Juventude ..................................................................................................................... 86 

7.2.1. Apoio à Federação Portuguesa de Atletismo para a realização do “Torneio 

Olímpico Jovem 2010” .................................................................................................. 86 

7.2.2. Apoio ao Ateneu Desportivo de Leiria para a realização do “Sarau de Actividades 

Gímnicas” ..................................................................................................................... 87 

7.2.3. Apoio à Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos para a 

realização do “LeiriAthletics 2010” ................................................................................ 88 

7.2.4. Apoio à União Desportiva de Leiria para a realização do “I Torneio Academia 

UDL 2010 – Infantis Sub 12 Apoio à União Desportiva de Leiria para a realização do “I 

Torneio Academia UDL 2010 – Infantis Sub 12” ........................................................... 91 

Ponto oito ........................................ ............................................................................ 91 

8.1. Regulamento da Organização da Semana Gastronómica de Leiria 2010. 

Ratificação do despacho n.º 48/2010 ........................................................................... 91 

8.2. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco relativas ao mês de Abril ................... 92 

8.3. Apoio à realização do evento TMN Moche Kamikaze. Rectificação da deliberação 92 

8.4. Parceria Evento CISCO 2010 no Castelo de Leiria ................................................ 92 

8.5. Cedência das instalações do Moinho de Papel à TREEHOUSE ............................ 93 

8.6. Constituição de hipoteca sobre o direito de superfície constituído a favor da 

cooperativa «SUPERCOOP – COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTARES E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, C.R.L.». Rectificação .................... 94 

8.7. Festival de animação em rede – Projecto RUCI .................................................... 94 

Ponto nove ........................................ .......................................................................... 95 

9.1. Alterações ao trânsito decorrentes de pedidos de licenciamento de realização de 

espectáculos desportivos e divertimentos públicos ao ar livre ...................................... 95 

9.2. Plano de Sinalização Temporária PST.11.L para acesso às frentes de Obra 

IC9JF/FO (ENT.2010/9301 e ENTFE.2010/3798). Ratificação do despacho ................ 96 

9.3. Plano de sinalização de trânsito para rotunda em Soutocico, Freguesia de Arrabal 

(INT.2010/3878) ........................................................................................................... 96 



949 (6)  
 

CMLeiria/Acta n.º 13, de 2010.06.01 

Im-DA-15-09_A0 

 

9.4. Alterações ao trânsito na Rua da Saibreira, freguesia de Cortes. Ratificação do 

despacho (ENT.2010/10598 e Entfe.2010/4035) .......................................................... 97 

9.5. Alterações ao trânsito na Rua Fábrica de Papel. Ratificação do despacho ........... 97 

9.6. Aditamento à deliberação de apoio logístico para o Festival de Fanfarras ............. 98 

9.7. Dia Mundial da Criança. Aditamento à deliberação de alterações ao trânsito ........ 99 

9.8. Candidatura ao Programa de Acção Rede Urbana para a Competitividade e 

Inovação do Pinhal Litoral. Projecto de equipamentos de Segurança Rodoviária inserido 

no Projecto 12.2. ........................................................................................................ 100 

9.9. Candidatura ao Programa de Acção Rede Urbana para a Competitividade e 

Inovação do Pinhal Litoral. Aquisição de veículos eléctricos inserida no Projecto 11 . 101 

Ponto dez ......................................... ......................................................................... 102 

10.1. Desafectação do domínio público para o domínio privado do Município de Leiria 

de uma parcela de terreno Largo Capitão Salgueiro Maia, freguesia e concelho de 

Leiria .......................................................................................................................... 102 

10.2. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ortigosa (AHBVO). Pedido 

de reconhecimento de interesse público. .................................................................... 103 

Ponto onze ........................................ ........................................................................ 104 

11.1. Rede Urbana para a Competitividade e a Inovação do Pinhal Litoral (RUCI). Plano 

de Acção para a execução do projecto “P14 - Normalização da sinalética, esplanadas, 

publicidade e mobiliário urbano” ................................................................................. 105 

11.2. RUCI – Eixo 2 – Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas Urbanos ......... 105 

Ponto doze ........................................ ........................................................................ 106 

12.1. Apoio para a requalificação dos espaços exteriores e estacionamento em frente 

da Capela da Lameira ................................................................................................ 106 

12.2. Apoio para a requalificação do Centro Urbano da Carreira – Largo da Igreja .... 107 

12.3. Protocolo de Colaboração com a Associação de Produtores Florestais do Oeste e 

Estremadura ............................................................................................................... 108 

12.4. Acção 2.3.1. Minimização de Riscos - Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

Aprovação da candidatura ao PRODER ..................................................................... 109 

12.5. Proposta de aluguer operacional de viaturas. Rectificação da deliberação n.º 

345/10 ........................................................................................................................ 110 

*** 

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

Ponto um .......................................... ......................................................................... 111 

Transportes escolares 2010/2011 – Contratação de serviços para Transportes de 

Alunos para o Serviço de Refeições e Programa de Actividades de Enriquecimento 

Curricular em transporte colectivo de passageiros.  Concurso Público. Rectificação .. 111 

 

 



950 (7)  
 

CMLeiria/Acta n.º 13, de 2010.06.01 

Im-DA-15-09_A0 

 

 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção do Senhor Presidente 

 

O Senhor Presidente agradeceu à Diocese Leiria/Fátima pela festa organizada no 

passado fim-de-semana, incluindo as inúmeras actividades realizadas, que para a qual 

se deslocarem a Leiria, um elevado número de pessoas para participarem. 

 

Intervenção do Senhor Vereador José Benzinho 

 

I – O Senhor Vereador José Benzinho  recordou um assunto que fora abordado, no 

início do ano, pela Senhora ex-Vereadora Isabel Damasceno, sobre os custos e os 

procedimentos efectuados nas obras da Avenida Heróis de Angola. Na altura, ficara 

combinado o envio informação o que, até ao momento, ainda não acontecera. 

O Senhor Vereador Lino Pereira  relembrou que essa informação fora toda 

entregue ao Senhor ex-Vereador Luciano de Almeida, ao que o Senhor Vereador José 

Benzinho  disse não ter falado com o ex-Vereador para se verificar se tinha essa 

informação. 

O Senhor Presidente  referiu que poderia ser reencaminhada. 

 

II – O Senhor Vereador José Benzinho  perguntou pelo ponto da situação da rotunda 

junto ao Colégio Conciliar Maria Imaculada, de forma a resolver a questão do trânsito, e 

para quando estaria previsto o início da obra. 

O Senhor Presidente  mencionou que a obra realizada na Rua D. José Alves 

Correia da Silva deveria ter sido feita onde havia mais espaço, ou seja mais em cima. 

Mencionou também, que a rotundo não irá resolver o problema do estacionamento. 

O Senhor Vereador António Martinho  reiterou o que fora dito pelo Senhor 

Presidente e afirmou que a rotunda em questão só iria resolver o conflito do tráfego 

entre os que estacionam e os que circulam, todavia informou que a Câmara Municipal 

estaria em vias de encontrar uma solução para o problema. 

O Senhor Vereador José Benzinho perguntou se a rotunda estaria em fase da 

abertura do concurso, ao que o Senhor Vereador António Martinho respondeu 

afirmativamente, mas todavia o lançamento desse concurso iria ser analisado de 

acordo com as prioridades da autarquia, disse o Senhor Presidente. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Filipa Alves 
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I - A Senhora Vereadora Filipa Alves alertou que, ao longo destas últimas semanas, a 

comporta do Rio Lis, junto ao Parque da Fonte Quente, estava a acumular lixo, sendo 

necessário proceder à sua remoção. 

 

II - A Senhora Vereadora Filipa Alves reparou que, na listagem das candidaturas que 

lhes forneceram, as datas eram anteriores a Agosto de 2009, questionando de seguida 

se não foram apresentadas mais candidaturas com datas posteriores, ao que o Senhor 

Vereador Lino Pereira informou ter uma listagem actualizada e completa e que a iria 

enviar para os Senhores Vereadores. 

O Senhor Presidente  informou que existiam outras candidaturas mas ainda não 

estavam aprovadas, como era exemplo das candidaturas do programa RUCI, para além 

destas existiam também candidaturas que tinham sofrido alterações, nomeadamente o 

Centro Cultural Ex-Mercado Sant’ana. 

 

III - A Senhora Vereadora Filipa Alves referiu que, ao analisar as informações 

fornecidas sobre as remunerações do Conselho de Administração da Leirisport, EM, 

que incluíam apenas os valores fixos do vencimento base, subsídio de alimentação, 

senhas de presença, subsídio de representação, concluíra que o custo do Conselho de 

Administração actual, incluindo a secretária especialmente contratada para o período 

do mandato, que não fora feito na anterior administração, sofrera um aumento na 

ordem dos 18,65% face ao Conselho de Administração anterior. 

O Senhor Vereador José Benzinho  registou que as contas eram essas, e que fora 

anunciada quer publicamente, quer em sede de reunião de Câmara que as 

remunerações do Conselho de Administração sofreriam uma redução em cerca de 10% 

e o que se constatava, neste momento, era que tinham sofrido um aumento de 18,65%. 

O Senhor Presidente explicou que era necessário ter atenção ao que a lei dizia, e 

neste caso determinava que se podia optar pelo vencimento de origem, como era o 

caso do Prof. Manuel Nunes. Por outro lado, tinha havido uma redução na 

remuneração do Presidente do Conselho de Administração em 10%. Contudo, essa 

questão deveria ser colocada ao Conselho de Administração da Leirisport, e aguardar 

para se perceber melhor. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Gastão Neves 

 

O Senhor Vereador Gastão Neves pediu esclarecimentos, na sequência de 

uma notícia do «Diário de Leiria», sobre um protocolo de integração das Águas do 

Mondego com a SIMLIS para fazer a gestão de redes em baixa, que não foi 

formalizado em termos contratuais. Mais referiu que a notícia dera a entender que este 

modelo teria sido abandonado para criar uma empresa multimunicipal. 
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O Senhor Presidente  explicou que, relativamente à rede em alta pretendia-se a 

fusão entre a SIMLIS e as Águas do Mondego, e ficara agendada uma reunião entre os 

Municípios de Leiria e de Coimbra para analisar os benefícios desta fusão. Existiam 

benefícios para o Município de Leiria porque haveria uma diminuição dos custos na 

distribuição da rede em alta, mas ainda estava pendente da concretização da fusão. 

No entanto, existe um protocolo de intenções, do anterior executivo, no sentido 

de estudar a possibilidade de alienar 51 % das redes de água e saneamento para 

integrar uma nova empresa. Esses 51% iriam pertencer às Águas do Mondego e os 

restantes 49% pertenceriam aos Municípios da nossa área (Batalha, Leiria, Porto de 

Mós, Ourém e Marinha Grande).  

Mais explicou que, no caso de Leiria existiam diversas questões a ponderar, 

nomeadamente o montante no conjunto dos municípios que estava previsto para o 

investimento e para a renovação da rede que se entendia ser mais ou menos o dobro 

do que se julgava ser necessário, significando assim que o Município de Leiria ficará 

numa posição inferior ao Município de Coimbra.  

A segunda questão tinha a ver com o tarifário, isto porque os Concelhos de 

Coimbra e Leiria tinham os tarifários mais elevados, o que significaria que para uma 

proposta de tarifário uniforme para os municípios a ser implementada até 2015, alguns 

municípios poderiam sofrer um aumento de mais de 100%, ao contrário do Município de 

Leiria cujas alterações poderiam ocorrer na tarifa fixa, e com o ajustamento de uma 

directiva comunitária que impunha outros escalões de abastecimento de água 

nomeadamente.  

O Senhor Presidente  referiu, ainda, que esta questão estava a ser avaliada, 

dependendo do que implicaria a parte do Município de Leiria na empresa relativamente 

ao que iria ser pago, o prazo que seria pago e o respectivo montante. Dependeria de 

um acerto entre o Município de Leiria e o Município de Coimbra porque caso um destes 

municípios não aceitar, esta parceria será inviável. Portanto, na próxima semana após 

a reunião entre os dois Municípios no que respeita às redes em baixo e desta possível 

associação, o Senhor Presidente poderá ter mais informações para serem divulgadas. 

O Senhor Vereador José Benzinho  perguntou se existia algum estudo, ao que o 

Senhor Presidente  confirmou a existência de um estudo por parte das Águas de 

Portugal, a evidenciar as obras necessárias a executar em cada município 

relativamente à rede de saneamento, ao abastecimento de água e à renovação de 

redes, todavia ainda não existia nenhum compromisso. Afirmou também que esse 

estudo não coincidia com o do Município de Leiria. 

O Senhor Vereador José Benzinho  perguntou se o estudo contemplava diversas 

alternativas em termos de fusão, ao que o Senhor Presidente  esclareceu que o 

Município de Coimbra não aceitaria uma fusão a nível das redes em alta e em baixa, 

embora desta forma a nossa autarquia tivesse custos menores. 
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Relativamente à constituição de uma nova empresa de capitais públicos entre 

as Águas de Portugal e os municípios aderentes, o Senhor Presidente explicou que as 

autarquias ficariam com 49%, e que existia um estudo com o modelo da nova empresa.  

O Senhor Presidente  referiu que faltava saber como seria feita essa avaliação 

face à alteração da proposta, estando neste momento num impasse sem nenhum 

compromisso assumido. Será necessário analisar em termos de tarifário como a 

situação irá evoluir e ter em atenção a possível localização da sede e/ou da delegação 

da empresa e ainda existem uma série de condicionantes que precisam de ser 

analisadas. 

 

 

 Ordem do dia   

 

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

 

1.1.1. Processo de licenciamento de obras particula res n.º 1149/04 – Romanos e 

Gaiola - Café Bar, Lda. 

DLB N.º 0792/10  | De ROMANOS E GAIOLA - CAFÉ BAR, LDA., com sede na 

Urbanização da Maligueira, fracções A e D, lote 2, Gândara dos Olivais, freguesia de 

Marrazes, referente aos elementos apresentados em fase de audiência prévia do 

interessado quanto aos motivos que estiveram na origem da proposta de indeferimento 

do projecto de arquitectura para legalização das alterações de um estabelecimento de 

bebidas, no local acima referido, em zona definida no Plano Director Municipal como 

áreas habitacionais ou residenciais de média densidade e inserido no processo de 

loteamento n.º 33/80. 

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

elementos apresentados em sede de audiência prévia do interessado no âmbito do 

Código do Procedimento Administrativo não suprimem a totalidade dos motivos 

indicados na deliberação de Câmara, datada de 2008/10/28, e face à informação da 

Divisão Jurídica datada de 2008/07/17, deliberou por  unanimidade  indeferir o projecto 

de arquitectura da operação urbanística acima referida, ao abrigo do disposto no artigo 

24.º e n.º 1 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 

que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, pelos motivos já referidos 

na deliberação tomada em reunião de 2008/10/28 e transmitidos através do ofício n.º 

12408/08, datado de 2008/10/29, nomeadamente pelo facto de o estabelecimento de 

bebidas se localizar a uma distância inferior a 70m de um estabelecimento escolar, 

contrariando o indicado na deliberação de Câmara de 2002/11/25 e o artigo 4.º do 

Decreto-Lei n.º 234/07, de 19 de Junho. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 389/05 - Belbloco - Construções, Lda. 

DLB N.º 0793/10  | De BELBLOCO - CONSTRUÇÕES, LDA., com sede social na Rua 

Florbela Espanca - Edifício Ferrol, na localidade e freguesia de Pousos, referente ao 

projecto de arquitectura para construção de um edifício destinado a Creche, Jardim-de-

Infância e ATL, anexo e muro, a situar em Ordem, freguesia de Pousos, numa zona 

definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Área Habitacionais ou 

Residenciais de Baixa Densidade sujeitas a Plano de Pormenor. A firma requerente 

apresentou nesta data novos elementos em sede de audiência prévia, na sequência da 

deliberação de câmara de 2006/11/23, no sentido do indeferimento do pedido. De 

acordo com a informação do Gabinete do Plano Director Municipal, o local encontra-se 

ainda em zona inundável face aos estudos que têm vindo a ser desenvolvidos, pelo que 

e tendo em conta o disposto na Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, e sendo o 

afastamento do proposto à linha de água existente do lado Norte inferior a 100,00m, foi 

o pedido, objecto de parecer por parte do Instituto da Água, IP e Administração da 

Região Hidrográfica do Centro IP, tendo sido remetidos a estas entidades os elementos 

agora apresentados pela firma requerente. Face aos pareceres emitidos pelas 

entidades acima indicadas: Instituto da Água, IP (ofício de 14/11/2008, Ref. SAI-

DORDH/DOV/2008/1548, Proc.º 41767 / 06-M e Administração da Região Hidrográfica 

do Centro IP (ofício n.º OF 5091_2010/LFI de 10/09/2010, Proc.º n.º DHC-2006-0003), 

e tendo ainda em conta o parecer anteriormente emitido em 14/07/2009 pela Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro/Divisão Sub-Regional de 

Leiria (ofício DSR_Leiria 190/09, Proc. QUE-LE.09.20/0-05), e informação anexa (Nota 

de Serviço da Divisão Sub-Regional de Leiria de 11/04/2006, Ref. DHC – 2006-0003-

Proc.º n.º EQU-LE-09.20/-05) relativamente à eventualidade do local vir a ser abrangido 

pela cheia, considera-se de aceitar a localização proposta nos termos e condições 

constantes dos referidos pareceres, nomeadamente quanto à cota do piso de soleira, 

que deverá implantar-se acima da cota de máxima cheia conhecida para o local. Mais 

se refere que de acordo com a informação do Gabinete do PDM e dados disponíveis, a 

cota da maior cheia conhecida é de 55,00m, sendo a cota de soleira prevista em 

projecto de 57,50m. O pedido foi ainda objecto de pareceres favoráveis por parte da: 

EDP; FAP, EP - Estradas de Portugal, Direcção Regional de Educação do Centro 

(DREC), Centro Distrital de Segurança Social e Autoridade de Saúde, encontrando-se 

ainda o processo instruído com projecto de segurança contra incêndios aprovado pelo 

Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil.  

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/05/26, 

constante do respectivo processo (folhas 267 e 268), e face ao disposto no artigo 20.º 
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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 indicado nos pareceres emitidos pelo Instituto da Água, IP e 

Administração da Região Hidrográfica do Centro IP, relativamente à cota do piso de 

soleira, que deverá implantar-se acima da cota de máxima cheia conhecida para o 

local;  

1.1. considera-se que o condicionamento acima indicado deve ser extensível aos 

espaços exteriores do edifício, zonas indicadas em legenda com as referências: A 

- (Anexo) estacionamento; zona de circulação B; zonas de jogo e recreio (J, M, G, 

I, H e F);  

2.º cumprir com o indicado no parecer da Administração da Região Hidrográfica do 

Centro quanto à eventual necessidade de instalação de fossas sépticas;  

3.º cumprir com o indicado nos pareceres emitidos pela DREC, Autoridade de Saúde e 

Centro Distrital de Segurança Social;  

4.º cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 379/97, de 27 de Dezembro, 

relativamente aos espaços de jogo e recreio;  

5.º apresentar os seguintes projectos de especialidade, no prazo de seis meses:  

5.1. projecto de estabilidade; 

5.2. projecto de isolamento acústico (Decreto-Lei n.º 9/07, de 17 de Janeiro, e Decreto-

Lei n.º 96/08, de 9 de Junho); 

5.3. projecto de isolamento térmico (Decreto-Lei n.º 40/90, de 6 de Fevereiro); 

5.4. projecto de energia eléctrica; 

5.5. projecto de gás; 

5.6. projecto de telefones, nos termos do Decreto-Lei n.º 123/09, de 21 de Maio; 

5.7. projecto de redes de abastecimento de água e de redes de drenagem de águas e 

esgotos domésticos e pluviais, devendo prever-se a construção de colector para 

drenagem das referidas águas pluviais até um meio receptor adequado, com 

indicação da respectiva secção de vazão e caudais de ponta do empreendimento, 

de acordo com o disposto no artigo 194.º do Diário República n.º 23/95, de 23 de 

Agosto; 

5.8. projecto de arranjos exteriores reformulado, devendo o acesso ao estabelecimento 

a partir da via pública ser efectuado do lado Sul da propriedade, dado os 

condicionalismos indicados pela Administração da Região Hidrográfica do Centro e 

Instituto da Água. Deverá ser ainda tido em conta o indicado no ponto n.º 6 do 

presente parecer relativamente à largura de passeio; 

6.º deverá prever-se a pavimentação da zona de alargamento de via e execução de 

passeio junto à via pública com 1,80m de largura, com materiais semelhantes aos 
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existentes na zona, devendo os trabalhos ser acompanhados pelos serviços de 

fiscalização do Departamento de Obras Municipais (DOM); 

7.º aquando do licenciamento deverá apresentar garantia bancária no valor de 

€2.000,00 nos termos do artigo 45.º do ROUML afim de garantir a execução e 

reposição de infra-estruturas públicas que eventualmente venham a ser danificadas 

durante a obra; 

8.º previamente à autorização de utilização deverá apresentar Certidão da 

Conservatória do Registo Predial rectificada relativamente às áreas a ceder ao domínio 

público para alargamento de via e passeio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 575/06 - Associação do Salão do Reino 

das Testemunhas de Jeová de Monte Real 

DLB N.º 0794/10  | De ASSOCIAÇÃO DO SALÃO DO REINO DAS TESTEMUNHAS DE 

JEOVÁ DE MONTE REAL, com sede social na Rua do Pinhal Manso, n.º 70, 2.º, 

Moinhos da Barosa, freguesia da Barosa, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização de alteração de utilização para edifício de carácter religioso, relativa à 

compartimentação interior, vãos exteriores, arranjos exteriores e muros de vedação, 

sito na Rua das Eiras, n.º 317, na localidade de Rocio, freguesia de Parceiros. 

O projecto obteve pareceres favoráveis da Autoridade Nacional de Protecção 

Civil e Freguesia de Parceiros. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/05/17, 

constante do respectivo processo (folha 454), e face ao disposto no artigo 20.º do 

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

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

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

meses, projecto de segurança contra incêndios aprovado pela Autoridade Nacional de 

Protecção Civil, face ao parecer emitido por esta entidade. 

Mais deliberou  informar que previamente à emissão da autorização de 

utilização deverá garantir a execução e reposição de infra-estruturas dos espaços 

cedidos ao domínio publico junto ao arruamento, com materiais idênticos aos existentes 

no local. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.4. Processo de obras particulares n.º 755/07 - Mário Graça Mendes 

DLB N.º 0795/10  | De MÁRIO GRAÇA MENDES, residente Rua Coronel José Pereira 

Pascoal, n.º. 59, na localidade e freguesia de Pousos, referente ao projecto de 

arquitectura para ampliação de pavilhão destinado a armazém, sito em Devogadas, 

freguesia de Pousos, acompanhado da informação prestada pelo Departamento de 
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Operações Urbanísticas comunicando que o requerente não se pronunciou, em fase de 

audiência prévia, quanto aos motivos que estiveram na origem da proposta de 

indeferimento tomada em reunião de 2009/08/04, cujo conteúdo lhe foi transmitido 

através do oficio n.º 9220/09, datado de 2009/08/11. 

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

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

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

arquitectura da operação urbanística acima referida, ao abrigo do disposto na alínea a) 

do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que 

lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, pelos motivos já referidos na 

deliberação tomada em reunião de 2009/08/04, transmitidos através do ofício n.º 

9220/09, datado de 2009/08/11, uma vez que: 

1.º de acordo com a informação do Gabinete do Plano Director Municipal, parte do 

pavilhão encontra-se em espaço definido como Zona Verde condicionada por Reserva 

Agrícola Nacional, contrariando assim o disposto nos artigos 12.º e 51.º do 

Regulamento do Plano Director Municipal; 

2.º foram detectadas discrepâncias entre o indicado no presente processo e o 

constante no Processo n.º 853/03, nomeadamente no que se refere à delimitação do 

terreno junto ao caminho público no lado Nascente. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 838/07 - UNIFATO - Confecções do 

Centro, Lda. 

DLB N.º 0796/10  | De UNIFATO - CONFECCOES DO CENTRO, LDA., com sede 

social na Estrada da Batalha, n.º 21, na localidade de Reguengo de Fetal, concelho de 

Batalha, referente ao projecto de arquitectura para legalização de alteração de uma 

fachada e de obras no interior de um estabelecimento comercial, sito na Avenida Heróis 

de Angola, n.º 39, 41 e 43, na localidade e freguesia de Leiria, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como espaço urbano, área consolidada. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/05/14, 

constante do respectivo processo (folhas 118 e 119), e face ao disposto no artigo 20.º 

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

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

operação urbanística acima referida e autorizar o respectivo licenciamento, 

condicionado ao seguinte: 

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

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

urbanística em causa deverá, até cinco dias antes do início dos trabalhos, informar a 
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Câmara Municipal dessa intenção, comunicando também a identidade da pessoa 

singular ou colectiva encarregada da execução da obra; 

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

aplicáveis; 

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

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

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

de 4 de Setembro; 

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

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

de 4 de Setembro; 

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

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

Leiria, abaixo designado por ROUML; 

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

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

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

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

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

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

Setembro; 

8.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

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

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

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

9.1. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura rectificado 

relativamente à operação urbanística (alteração de um estabelecimento comercial), 

uma vez que verifica-se a existência da alteração da fachada para além das obras 

de interior; 

9.2. declaração comprovativa da validade da inscrição do técnico responsável pela 

Ficha de Segurança Contra Incêndio em Associação Pública de Natureza 

Profissional; 

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

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

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

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

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

operação urbanística; 
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9.6. fotocópia do documento de identificação pessoal do empreiteiro (bilhete de 

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 

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

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

9.7. título de registo na actividade ou alvará de classificação em empreiteiro (original e 

fotocópia), conforme disposto no artigo 6.º e 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de 

Janeiro; 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 864/07 - Pedro Miguel Monteiro da Silva 

Viana 

DLB N.º 0797/10  | De PEDRO MIGUEL MONTEIRO DA SILVA VIANA, residente na 

Rua Cónego Lacerda n.º 224, na freguesia de Milagres, referente ao projecto de 

arquitectura para alteração de edifício de habitação multifamiliar, sito na Rua Bárbara 

Vaz Preto, n.º 20, na Quinta do Cabeço, freguesia de Leiria. 

Analisado o presente processo verifica-se que foi aprovado um projecto de 

arquitectura por deliberação de Câmara em sua reunião de 2009/02/03, relativo à 

alteração e ampliação de um edifício inicialmente com dois fogos para um edifício 

unifamiliar. 

Nesta data o requerente apresenta um novo pedido de alteração relativo à 

alteração de edifício multifamiliar, passando de dois para três fogos. 

No que se refere ao pedido cujo projecto de arquitectura foi aprovado por 

deliberação de Câmara de 2009/02/03 (alteração de edifício multifamiliar para edifício 

unifamiliar), verifica-se que não foram apresentados os projectos de especialidades no 

prazo previsto nos n.º 4 e 5 do artigo 20.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, o que de 

acordo com o n.º 6 do referido artigo, implica a caducidade do acto que aprovou o 

projecto de arquitectura, propondo-se o arquivamento do pedido. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2010/05/11, com o seguinte teor: 

«1.º o projecto apresentado não prevê um correcto enquadramento urbanístico, 

relativamente à volumetria proposta (3 pisos) no lado posterior/lateral esquerdo da 

parcela, tendo em conta as construções existentes na envolvente; 

2.º o projecto não esclarece quanto ao cumprimento do disposto no artigo 67.º do 

Regulamento do Plano Director Municipal, relativamente ao número de lugares de 

estacionamento no exterior, face ao disposto no n.º 3 do mesmo artigo; 

3.º o projecto apresentado não cumpre com o disposto no Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas (RGEU), nomeadamente: 
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3.1. a dimensão mínima de 6,0m de logradouro a tardoz (artigo 62.º); 

3.2. ao afastamento entre a fachada posterior e o limite da parcela, não devendo 

exceder metade da altura com o mínimo de 5m, face ao disposto nos artigos 60.º 

e 73.º; 

3.3. as casas de banho (artigo 68.º - equipamento mínimo); 

4.º não cumpre com o disposto no artigo 1360.º do Código Civil, nomeadamente nas 

escadas posteriores; 

5.º o projecto não cumpre com o disposto no Decreto-Lei n.º 163/08, de 8 de Agosto, 

nomeadamente no ponto 2.2.1 e Secção 4.4 (rotação 90º no acesso à sala); 

6.º as varandas envidraçadas previstas no alçado posterior não prevêem guarda de 

protecção; 

7.º não apresenta: 

7.1. alçados sem muros de forma a verificar a dimensão dos vãos (artigo 71.º do 

RGEU); 

7.2. requerimento/pedido de licença (Mod. 3); 

7.3. certidão da Conservatória do Registo Predial válida referente ao prédio em causa; 

7.4. ficha de Segurança Contra Riscos de Incêndio; 

7.5. declaração elaborada nos termos do Mod. 57; 

7.6. ficha de elementos estatísticos. 

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 e n.º 4 do artigo 

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

60/07, de 4 de Setembro. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/05/11 

(folhas 263 e 264), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

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

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

sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 898/07 - António Pereira Luís 

DLB N.º 0798/10  | De ANTÓNIO PEREIRA LUÍS, residente na Rua da Paz, n.º 6, na 

localidade e freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para 

construção de um edifício de habitação colectiva (três moradias em banda) e muros de 

vedação em parcela a destacar, a situar na Rua do Olival, na localidade e freguesia de 

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

Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade e em espaço 

abrangido pelo Estudo Conjunto Sampão, Espinheira, Cerveira – Marrazes. 

Foram consultadas as seguintes entidades, e cujos conteúdos devem ser 

transmitidos ao requerente: 

No âmbito da localização: 

— Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea: parecer favorável (folha 122) 

Outras unidades orgânicas internas: 

— Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos (folha 125). 

— Departamento de Planeamento e Urbanismo (folha 126). 

— Departamento de Obras Municipais (folha 128) 

— Comissão de Toponímia (folha 129) 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2010/05/11, com o seguinte teor: 

«Analisados os elementos entregues no âmbito de audiência prévia do 

interessado, constata-se que os mesmos não solucionam a totalidade dos motivos da 

proposta de indeferimento anterior, deliberação de 15 de Setembro de 2009, 

nomeadamente: 

1.º o caminho no lado Sul não se encontra devidamente infraestruturado, não 

havendo assim viabilidade do projecto apresentado, dado que os acessos são 

efectuados pelo mesmo; 

2.º verifica-se ainda que o projecto apresentado não prevê passeio junto ao 

arruamento no lado Norte. 

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

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 24.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.» 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/05/11 

(folha 136), 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. 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 927/07 - Manuel dos Santos Marto 

DLB N.º 0799/10  | De MANUEL DOS SANTOS MARTO, residente na Rua Paulo VI, 

Lote 2, Cave, na localidade de Vale Sepal, freguesia de Marrazes, referente ao projecto 



962 (19)  
 

CMLeiria/Acta n.º 13, de 2010.06.01 

Im-DA-15-09_A0 

 

de arquitectura para legalização de alteração de um edifício misto e construção de um 

anexo (arrumos), na localidade de Vale do Mocho, freguesia de Marrazes, numa zona 

definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Média Densidade. 

O processo obteve pareceres das seguintes entidades, e cujo conteúdo deve 

ser transmitido ao requerente: 

No âmbito da localização: 

— EP-Estradas de Portugal (folha 36) 

No âmbito da utilização: 

— Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 90) 

Outras unidades orgânicas internas: 

— Gabinete dos Estudos do Plano de Pormenor Leiria-Norte (folha 32). 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/05/21, 

constante do respectivo processo (folha 122), e face ao disposto no artigo 20.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/2007, de 

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

operação urbanística acima referida, condicionado à apresentação no prazo de 6 

meses dos projectos de engenharia das especialidades a seguir indicadas: 

1.º projecto de estabilidade;  

2.º projecto de redes prediais de água e esgotos aprovados pelos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento; 

3.º projecto de segurança contra riscos de incêndio aprovado pelo Autoridade Nacional 

de Protecção Civil; 

4.º projecto (planta) com indicação do sistema de exaustão e ventilação da casa de 

banho interior, devendo ainda indicar no espaço referente à ampliação o uso pretendido 

(arrumos). 

5.º termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador do projecto, que ateste a 

compatibilidade entre os vários projectos de especialidade com o projecto de 

arquitectura, elaborado nos termos do previsto no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 

60/2007, de 4 de Setembro, que alterou o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 856/08 - SAEMEG - Sociedade de 

Investimentos Imobiliários, Lda. 

DLB N.º 0800/10  | De SAEMEG - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, 

LDA., com sede social na Rua Dr. Felizardo Prezado Santos, n.º 34, na localidade e 

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

de um edifício de habitação colectiva, sito na Travessa das Amoreiras, n.º 1, freguesia 
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de Leiria, inserido em área consolidada abrangida pela Zona Especial de Protecção do 

Castelo de Leiria e a Capela de São Pedro e com enquadramento no Plano Director 

Municipal. 

O processo obteve parecer favorável condicionado por parte da Divisão de 

Habitação e Reabilitação Urbana (folhas 219 e 220), do qual deve ser dado 

conhecimento à firma requerente. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2010/05/21, com o seguinte teor: 

Analisado o processo verificou-se o seguinte: 

1.º o projecto de arquitectura obteve parecer desfavorável por parte do IGESPAR - 

Instituto Português de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, cujo 

conteúdo deve ser transmitido à firma requerente (folhas 230 e 231); 

2.º o projecto apresentado não cumpre com o disposto no Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas, relativamente: 

2.1. à alínea d) do artigo 69.º, no que refere ao comprimento do salão (piso -4), dado 

que o mesmo excede o dobro da sua largura;   

2.2. ao artigo 71.º, no que refere ao dimensionamento das janelas do salão (piso -4) e 

cozinha (piso -3); 

3.º dado que o pedido foi apresentado em 2008/12/30, previamente à entrada em 

vigor do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro (segurança contra risco de 

incêndios em edifícios), o projecto não cumpre com: 

3.1. o Decreto-Lei  n.º 66/95, de 8 de Abril, relativamente: 

3.1.1. à independência das escadas com saída directa para comunicações 

horizontais de uso comum, não devendo as escadas constituir o prolongamento directo 

das escadas que servem outros pisos (n.º 2 e alínea b) do n.º 3 do artigo 14.º); 

3.1.2. ao controlo de fumo em escadas (artigo 16.º); 

3.2. o Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente: 

3.2.1. à caixa das escadas, não devendo ser instalados elevadores nas mesmas, 

conforme previsto na alínea c) do n.º 7 do artigo 32.º; 

3.2.2  ao enclausuramento das escadas que servem os pisos inferiores, face ao 

disposto na alínea c) do artigo 34.º; 

3.2.3. à distância entre vãos sobrepostos (1.10m), n.º 3 do artigo 37.º); 

4.º a circulação de automóveis no piso-3, não permite a circulação e manobra dos 

veículos nas devidas condições, devendo a mesma ser revista. 

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

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

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/2007, 

de 4 de Setembro. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, concordando com a 

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/05/21, 

(folhas 232 e 233) e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, deliberou por  

unanimidade  notificar a firma 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. 

 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 9/09 - L iga Social e Cultural Campos do 

Lis 

DLB N.º 0801/10  | De LIGA SOCIAL E CULTURAL CAMPOS DO LIS, com sede social 

na Rua Professor José Pires da Fonseca, n.º 5, Gândara dos Olivais, freguesia de 

Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para construção de um edifício 

destinado a centro de convívio, (com salão polivalente e estabelecimento de 

restauração e bebidas), pavilhão polivalente para desporto e muros de vedação, a 

situar no local acima mencionado, numa zona definida no Regulamento do Plano 

Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

Foram consultadas as seguintes entidades, cujos conteúdos devem ser 

transmitidos à firma requerente: 

No âmbito da localização: 

— Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea: parecer favorável - folha 80; 

No âmbito da utilização 

— Autoridade de Saúde: parecer favorável - folha 130; 

— Governo Civil: parecer favorável - folhas 158 e 159. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/05/21, 

constante do respectivo processo (folhas 161 e 162), e face ao disposto no artigo 20.º 

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

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

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

meses, os elementos e os projectos de engenharia das especialidades a seguir 

indicados: 

1.º projecto de estabilidade; 

2.º ficha electrotécnica ou projecto de infra-estruturas eléctricas aprovado, consoante 

a potência necessária; 

3.º projecto de instalação de gás visado por entidade inspectora; 

4.º projectos de redes prediais de água e esgotos aprovados pelos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento; 
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5.º projecto de drenagem de águas pluviais; 

6.º projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações; 

7.º projecto de climatização e projecto de verificação de comportamento térmico, face 

ao disposto nos Decreto-Lei n.º 80/06, de 4 de Abril e Decreto-Lei n.º 79/06, de 4 de 

Abril, respectivamente, devendo ainda apresentar declaração de conformidade 

regulamentar; 

8.º termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador do projecto, que ateste a 

compatibilidade entre os vários projectos de especialidade com o projecto de 

arquitectura, elaborado nos termos do previsto no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 

60/2007, de 4 de Setembro, que alterou o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

devendo ainda apresentar termo de responsabilidade do projecto de arquitectura 

rectificado, com indicação do cumprimento do Plano Director Municipal; 

9.º cumprir em obra com: 

9.1. o disposto nos pareceres emitidos pelas entidades consultadas; 

9.2. as disposições presentes no Código Civil relativamente às propriedades 

confinantes; 

9.3. garantir as condições técnicas e de segurança referente à instalação e 

funcionamento da piscina, conforme indicado no Decreto-Lei n.º 141/2009, de 16 

de Junho, e Directiva CNQ 23/93 (Directiva do Conselho Nacional da Qualidade, 

editada pelo Instituto Português da Qualidade; 

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

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

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

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

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

garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

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

das infra-estruturas que eventualmente tenham/venham a ser danificadas durante a 

obra. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 255/09 -  Centro de Bem-Estar Infantil de 

Monte Real 

DLB N.º 0802/10  | De CENTRO DE BEM-ESTAR INFANTIL DE MONTE REAL, com 

sede social na Rua do Parque, n.º 3, na localidade e freguesia de Monte Real, referente 

ao projecto de arquitectura para legalização de obras de ampliação e alteração de um 

edifício destinado a creche e infantário, construção de um telheiro e anexo destinado a 

sala polivalente, sito na Rua do Parque, na localidade e freguesia de Monte Real. 
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A pretensão localiza-se em espaço urbano – aglomerado urbano de Monte Real. 

Foram consultadas as seguintes entidades: 

No âmbito da localização: 

— Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea: parecer favorável - folha 402; 

No âmbito da utilização: 

— Instituto da Segurança Social – Centro Distrital de Leiria: parecer favorável - folhas 

412 a 417 (parecer anterior - folhas 371 a 373); 

— Autoridade de Saúde: parecer favorável condicionado - folha 312 e folha 40 do 

Proc. n.º 1572/02; 

— Autoridade Nacional de Protecção Civil: parecer favorável – folha 368. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/05/21, 

constante do respectivo processo (folhas 421 e 422), e face ao disposto no artigo 20.º 

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

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

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

meses, os elementos e os projectos de engenharia das especialidades a seguir 

indicados: 

1.º projecto de segurança contra incêndios em edifícios, nos termos do Decreto-Lei 

n.º 220/2008, de 12 de Novembro, rectificado e aprovado pela Autoridade Nacional de 

Protecção Civil, dado que não se considera de aceitar a declaração do técnico 

apresentada, uma vez que o projecto de segurança contra incêndios indica obras não 

previstas no projecto de arquitectura, nomeadamente os arrumos e casa da caldeira no 

piso 0 (lado Sul); 

2.º plano de acessibilidades de acordo com o indicado no n.º 5 do artigo 3.º do 

Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto; 

3.º projecto de estabilidade contemplando a totalidade das alterações propostas; 

4.º esclarecimento quanto à necessidade de apresentação do projecto de isolamento 

térmico e climatização, e respectiva declaração de conformidade regulamentar, 

conforme o disposto no Decreto-Lei n.º 80/06, de 4 de Abril, e Decreto-Lei n.º 79/06, de 

4 de Abril, dado que o projecto apresentado é datado de 2003; 

5.º esclarecimento quanto ao cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 

17 de Janeiro, e Decreto-Lei n.º 96/08, de 9 de Junho, dado que o projecto apresentado 

é datado de 2003; 

6.º termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projecto ITED quanto ao 

cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, (elaborado nos termos do 

Anexo I da Portaria n.º 232/08, de 11 de Março) devendo ainda apresentar a respectiva 

declaração comprovativa da validade da inscrição do mesmo em Associação Pública de 
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Natureza Profissional. Deverá ainda esclarecer quanto ao cumprimento do Decreto-Lei 

n.º 123/2009, de 21 de Maio. 

7.º termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador do projecto, que ateste a 

compatibilidade entre os vários projectos de especialidade com o projecto de 

arquitectura, elaborado nos termos do previsto no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 

60/2007, de 4 de Setembro, que alterou o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro. 

8.º cumprir em obra com: 

8.1. o disposto nos pareceres emitidos pelas entidades consultadas; 

8.2. as disposições presentes no Código Civil. 

9.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  dar conhecimento do parecer emitido pelo Instituto da 

Segurança Social – Centro Distrital de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.12. Processo de licenciamento de obras particul ares n.º 258/09 – Germiplanta 

– Viveiros de Plantas, Lda. 

DLB N.º 0803/10  | De GERMIPLANTA - VIVEIROS DE PLANTAS, LDA., com sede na 

Rua Principal n.º 34, em Aroeira, freguesia de Monte Redondo, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de construção de edifícios para a produção de plantas 

hortícolas, levada a efeito no local acima referido, numa zona definida no Regulamento 

do Plano Director Municipal, no âmbito do artigo 62.º, como maioritariamente espaço 

florestal, e encontrando-se ainda uma pequena parte a nascente inserida em espaço 

núcleo urbano, no âmbito dos artigos 55.º e 57.º do mesmo Regulamento. 

No âmbito do PMDFCI, estabelecido face às disposições do Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de Junho, com a redacção do Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de 

Janeiro, o terreno está inserido a nascente em zona de perigosidade baixa com o 

restante a poente inserido em zona de perigosidade média. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/05/11, 

constante do respectivo processo (folha 121 verso), 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, 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, 

condicionado à apresentação, no prazo de seis meses, dos seguintes projectos de 

engenharia das especialidades: 
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2.1. projecto de estabilidade que inclua o projecto de escavação e contenção periférica. 

2.2. ficha electrotécnica. 

2.3. (projecto de alimentação e distribuição de energia eléctrica, quando exigível nos 

termos da lei.) 

2.4. projecto de instalação de gás. 

2.5. projecto de redes prediais de água e esgotos. 

2.6. projecto de águas pluviais. 

2.7. projecto de arranjos exteriores, nos termos da alínea c3) do n.º 2 do artigo 62.º do 

Regulamento do Plano Director Municipal de Leiria 

2.8. projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações. 

2.9. projecto acústico. 

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

da respectiva declaração de conformidade regulamentar (quando aplicável), 

nomeadamente: 

— projecto nos termos do RCCTE (Regulamento das Características de 

Comportamento Térmico em Edifícios). 

— projecto nos termos do RSECE (Regulamento dos Sistemas Energéticos de 

Climatização em Edifícios). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 311/09 -  Maria da Conceição Quiaios  

DLB N.º 0804/10  | De MARIA DA CONCEIÇÃO QUIAIOS, residente na Travessa da 

Fonte das 3 Bicas, n.º1, na localidade de Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, 

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

destinado a arrumos e muros, sito na Rua Coronel José Pereira Pascoal, n.º 54, na 

localidade de Casal da Víbora, freguesia de Coimbrão. 

A parcela em causa localiza-se em zona definida no Plano Director Municipal 

como aglomerado urbano da Praia do Pedrógão, e em zona abrangida pelos estudos 

do Plano de Urbanização da Praia do Pedrógão. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2010/05/14, com o seguinte teor: 

«Analisados os elementos entregues no âmbito de audiência prévia do interessado, 

constata-se que os mesmos não solucionam a totalidade dos motivos da proposta de 

indeferimento anterior, deliberação de 2009/11/16, nomeadamente: 

1.º a parcela não confronta com caminho público devidamente infraestruturado; 

2.º mais se refere que: 

2.1. o projecto apresentado interfere com uma via prevista no estudo Plano de 

Urbanização da Praia do Pedrógão; 
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2.2. não apresenta planta de situação à escala 1:500, plantas de localização à escala 

1:1000 e 1:5000 rectificadas, em relação à sobreposição de terreno detectada 

entre os elementos gráficos e o constante no prédio contíguo (Proc. n.º 1233/01); 

2.3. não apresenta alçados dos muros coincidentes com o indicado nos últimos 

elementos escritos, relativamente à altura dos muros de vedação; 

2.4. o projecto apresentado não cumpre com o disposto no artigo 1360.º do Código Civil 

relativamente aos portões no lado Norte; 

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

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 5 do artigo 24.º do 

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

de Setembro.» 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/05/14 

(folha 52), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

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

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

sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.14. Processo de obras particulares n.º 338/09 -  Estação Perfumada, 

Unipessoal. Lda. 

DLB N.º 0805/10  | De ESTAÇÃO PERFUMADA, UNIPESSOAL. LDA., com sede social 

na Rua Francisco Pereira da Silva, Lote 18, 3.º A, na localidade e freguesia de Leiria, 

referente ao projecto de arquitectura para alteração de interior e fachada de 

estabelecimento comercial, sito na Avenida Cidade Maringá, Edifício D. João III, Loja 8, 

R/C, na localidade e freguesia de Leiria. 

O projecto obteve parecer favorável da Autoridade de Saúde (folha 91) e cujo 

conteúdo deve ser transmitido à firma requerente. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/05/21, 

constante do respectivo processo (folha 92), e face ao disposto no artigo 20.º do 

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

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

operação urbanística acima referida, condicionado a apresentar no prazo de 6 meses, 

os projectos de engenharia das especialidades a seguir indicados: 

1.º projecto de estabilidade; 

2.º ficha electrotécnica; 
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3.º projecto de alimentação e distribuição de energia eléctrica, quando exigível nos 

termos da lei; 

4.º esclarecer quanto à necessidade de apresentação de projecto de instalação de 

gás; 

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

6.º projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações; 

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

da respectiva declaração de conformidade regulamentar (quando aplicável), 

nomeadamente: 

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

Comportamento Térmico em Edifícios); 

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

Climatização em Edifícios). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.15. Processo de obras particulares n.º 425/09 -  BANIF - Banco Internacional do 

Funchal, SA 

DLB N.º 0806/10  | De BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, SA, com 

sede social na Avenida José Malhoa, n.º 22 - 3.º Andar, freguesia de Campolide, 

concelho de Lisboa, referente ao projecto de arquitectura para legalização de alteração 

de comércio para agência bancária, caracterizando-se por alterações exteriores na 

fachada e compartimentação interior, sito na Avenida da Liberdade, n.º 437, na 

localidade de Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, inserido no loteamento n.º 

28/89 e de acordo com o previsto no mesmo. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/05/11, 

constante do respectivo processo (folhas 225 e 226), e face ao disposto no artigo 20.º 

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

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

operação urbanística acima referida e autorizar o respectivo licenciamento, 

condicionado ao seguinte: 

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

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

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

Câmara Municipal dessa intenção, comunicando também a identidade da pessoa 

singular ou colectiva encarregada da execução da obra; 

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

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

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

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

de 4 de Setembro; 

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

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

de 4 de Setembro; 

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

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

Leiria, abaixo designado por ROUML; 

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

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

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

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

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

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

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

Setembro; 

9.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

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

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

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

Setembro; 

11.º caso pretenda publicidade deverá ser requerido o respectivo licenciamento junto 

do Sector de Licenciamentos Diversos deste Município; 

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

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

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

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

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

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

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

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

operação urbanística; 

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

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 

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

cartão de identificação de pessoa colectiva, no caso de pessoa colectiva); 
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12.5. alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), conforme disposto no 

artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro; 

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

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

recibo válido comprovativo do respectivo pagamento; 

12.7. plano de Segurança e Saúde; 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.16. Processo de licenciamento de obras particul ares n.º 797/09 – Joaquim 

Ascenso Rita 

DLB N.º 0807/10  | De JOAQUIM ASCENSO RITA, residente na Rua de Leiria n.º 35, 

freguesia de Monte Real, referente ao projecto de arquitectura para construção, 

alteração e ampliação de unidade hoteleira (duas estrelas), com piscina e habitação do 

requerente, situado no local acima referido, inserido em espaço urbano, aglomerado 

urbano de Monte Real, cumprindo com os parâmetros urbanísticos definidos no Plano 

Director Municipal. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/05/21, 

constante do respectivo processo (folhas 171 e 172), e face ao disposto no artigo 20.º 

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

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

operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

de engenharia das especialidades a seguir indicadas: 

1.1. projecto de estabilidade. 

1.2. ficha electrotécnica ou projecto de infra-estruturas eléctricas aprovado, consoante 

a potência necessária. 

1.3. projecto de redes prediais de água e esgotos aprovados pelos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento. 

1.4. projecto de drenagem de águas pluviais. 

1.5. projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações. 

1.6. projecto acústico. 

1.7. projecto de climatização e projecto de verificação de comportamento térmico, face 

ao disposto no Decreto-Lei n.º 80/06, de 4 de Abril e no Decreto-Lei n.º 79/06, de 

4 de Abril, respectivamente, devendo apresentar declaração de conformidade 

regulamentar. 

1.8. termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador do projecto, que ateste a 

compatibilidade entre os vários projectos de especialidade com o projecto de 
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arquitectura, elaborado nos termos do previsto no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 

60/2007, de 4 de Setembro, que alterou o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro. 

2.º cumprir em obra: 

2.1. com o disposto nos pareceres emitidos pelas entidades consultadas.  

2.2. garantir as condições técnicas e de segurança referentes à instalação e 

funcionamento da piscina, conforme indicado no Decreto-Lei n.º 141/2009, de 16 de 

Junho e Directiva CNQ 23/93 (Directiva do Conselho Nacional da Qualidade, 

editada pelo Instituto Português da Qualidade); 

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

propriedades confinantes; 

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

4.1. proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente tenham/venham a ser 

danificadas durante a obra. 

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

área, face às cedências já efectuadas ao domínio público, conforme indicado na 

declaração da Junta de Freguesia. 

Mais deliberou  dar conhecimento ao requerente, do conteúdo dos pareceres 

emitidos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (folha 

123), pela Direcção Geral de Infra-estruturas - Força Aérea Portuguesa (folha 118), 

pela Direcção Geral de Energia e Geologia (folhas 116 e 117), pela Junta de Freguesia 

de Monte Real (folha 115), pela Autoridade de Saúde (folhas 121 e 122), pelo Governo 

Civil (folhas 119 e 120), e pelo Turismo de Portugal (folhas 124 a 129). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.17. Processo de licenciamento de obras particul ares n.º 37/10 - José Araújo 

Geraldes 

DLB N.º 0808/10  | De JOSÉ ARAÚJO GERALDES, residente na Rua Eng.º Duarte 

Pacheco, n.º 6, 1.º, na freguesia de Leiria referente ao projecto de arquitectura para 

alteração e ampliação de um edifício de habitação unifamiliar e muros de vedação, sito 

na Rua Paralela ao Quartel, Lote A, na localidade de Cruz da Areia, freguesia de Leiria. 

O projecto cumpre com os parâmetros urbanísticos definidos no loteamento 

urbano com o n.º 11/79, no qual a pretensão está inserida, encontrando-se de acordo 

com o mesmo, nomeadamente com o Aditamento n.º 2 ao Alvará de loteamento n.º 

418. 

Existe ainda como antecedente o pedido de informação prévia n.º 7/08, 

aprovado por deliberação de Câmara datada de 29 de Dezembro de 2009, o qual 

obteve parecer favorável emitido pelo Ministério da Defesa Nacional, em função da 

área de servidão administrativa do Regimento de Artilharia Ligeira (RAL4). 



974 (31)  
 

CMLeiria/Acta n.º 13, de 2010.06.01 

Im-DA-15-09_A0 

 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/05/25, 

constante do respectivo processo (folha 347), e face ao disposto no artigo 20.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/2007, de 

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

enquadramento urbanístico, o Aditamento n.º 2 ao Alvará de loteamento n.º 418 e as 

normas técnicas gerais e específicas de construção, nomeadamente as descriminadas 

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

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

arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado à apresentação no 

prazo de seis meses, para efeitos de licenciamento, do seguinte: 

a. Corte EF rectificado, de modo a ser compatível com o indicado em planta 

(relativamente ao vão exterior da sala de estar); 

b. Declaração de conformidade regulamentar, nomeadamente: 

— Projecto nos termos do RCCTE (Regulamento das Características de 

Comportamento Térmico em Edifícios); 

— Projecto nos termos do RSECE (Regulamento dos Sistemas Energéticos de 

Climatização em Edifícios). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.18. Processo de licenciamento de obras particul ares n.º 105/10 – César 

Augusto Pereira Silva Jordão 

DLB N.º 0809/10  | De CÉSAR AUGUSTO PEREIRA SILVA JORDÃO, residente na 

Quinta de São Romão, Lote 26, 4.º Dto. em São Romão, freguesia de Pousos, 

referente ao projecto de arquitectura para construção de um edifício de habitação 

unifamiliar e muros de vedação e suporte, situado no lote 72, em São Romão, freguesia 

de Pousos. 

A operação urbanística insere-se em espaço urbano, no loteamento n.º 7/90, e 

cumpre com os parâmetros urbanísticos definidos em sede do mesmo. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/05/21, 

constante do respectivo processo (folha 100), 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 à apresentação, no prazo de seis 

meses, para efeitos de licenciamento, dos seguintes elementos: 

1.º termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura, relativo aos 

últimos elementos apresentados. 

2.º projectos de engenharia e especialidades: 
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2.1. projecto de estabilidade que inclua o projecto de escavação e contenção 

periférica. 

2.2. ficha electrotécnica. 

2.3. projecto de instalação de gás. 

2.4. projecto de redes prediais de água e esgotos. 

2.5. projecto de águas pluviais. 

2.6. projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações. 

2.7. projecto acústico. 

2.8. projectos para cumprimento do sistema de certificação energética, 

acompanhados da respectiva declaração de conformidade regulamentar (quando 

aplicável), nomeadamente: 

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

Comportamento Térmico em Edifícios); 

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

de Climatização em Edifícios. 

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

garantia ou depósito bancário no valor de €1000,00, a fim de garantir a reposição de 

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

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

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

garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal». 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.19. Processo de obras particulares n.º 188/10 -  Mónica Jorge Carvalho de 

Figueiredo 

DLB N.º 0810/10  | De MÓNICA JORGE CARVALHO DE FIGUEIREDO, residente na 

Travessa Florentino Pedro Lopes, Lote 6, n.º 71, na localidade e freguesia de Pousos, 

referente ao projecto de arquitectura para alteração de uma fracção habitacional, 

fracção G (alteração de vão na fachada e criação de varanda sobre cobertura), sito no 

local acima indicado. 

A fracção habitacional em questão integra um edifício denominado como lote 6 

de acordo com o processo de loteamento n.º 14/87, que se situa em espaço urbano, na 

proximidade de linhas de tensão eléctrica, sem outras condicionantes ao nível do Plano 

Director Municipal, de acordo com a cartografia apresentada e respectiva marcação. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/05/21, 

constante do respectivo processo (folhas 48 e 49), 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 
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operação urbanística acima referida e autorizar o respectivo licenciamento, 

condicionado ao seguinte: 

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

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

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

Câmara Municipal dessa intenção, comunicando também a identidade da pessoa 

singular ou colectiva encarregada da execução da obra; 

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

aplicáveis; 

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

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

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

de 4 de Setembro; 

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

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

60/07, de 4 de Setembro; 

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

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

Município de Leiria, abaixo designado por ROUML; 

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

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

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

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

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

8.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

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

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

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

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

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

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

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

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

operação urbanística; 

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

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 

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

de identificação de pessoa colectiva, no caso de pessoa colectiva); 
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9.5. título de registo na actividade (original e fotocópia), conforme disposto nos artigos 

6.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro; 

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

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

recibo válido comprovativo do respectivo pagamento; 

9.7. plano de Segurança e Saúde; 

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

9.9. declaração de isenção de projecto de estabilidade para as alterações requeridas 

ao projecto inicial, subscrita por técnico habilitado para o efeito, em consonância 

com o descrito na memória descritiva do projecto de arquitectura apresentado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.20. Processo de licenciamento de obras particul ares n.º 212/10 – Manuel 

António Nazaré Frazão 

DLB N.º 0811/10  | De MANUEL ANTÓNIO NAZARÉ FRAZÃO, residente na Rua Nossa 

Senhora da Agonia n.º 845, em Sobral, freguesia de Barreira, referente ao projecto de 

arquitectura para alteração e ampliação em mais um piso de um edifício de habitação 

unifamiliar com demolição de um anexo, situado na Rua do Arco, em Telheiro, 

freguesia de Barreira. 

A operação urbanística está inserida em zona definida no Plano Director 

Municipal como áreas Habitacionais e Residenciais de Média Densidade na cidade de 

Leiria. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2010/05/25, com o seguinte teor: 

«1.  O projecto não cumpre: 

1.1.  com o artigo 47.º do Plano Director Municipal, relativamente ao índice de 

construção. 

1.2. com o artigo 71.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (dimensão 

mínima de vãos que comunicam directamente com o exterior), no que se refere 

aos vãos do novo piso. 

1.3. com a legislação relativa às acessibilidades – Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de 

Agosto, nomeadamente quanto ao ponto 3.3.7, da secção 3, do capítulo 3, das 

Normas Técnicas, no que se refere ao compartimento de um quarto. 

2. a estimativa orçamental não cumpre com o artigo 25.º do ROUML - Regulamento 

de Operações Urbanísticas do Município de Leiria, no que se refere ao custo mínimo 

por metro quadrado para edifícios destinados a habitação. 

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

indeferimento da pretensão ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do 
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Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/2007 de 

04 de Setembro.» 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/05/25, 

constante do respectivo processo (folhas 64 e 65), e face ao disposto no artigo 20.º do 

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

de Setembro, deliberou por  unanimidade  notificar o requerente, nos termos dos 

artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 30 

dias dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.21. Processo de licenciamento de obras particul ares n.º 272/10 – Maria 

Adelina Silva Gomes  

DLB N.º 0812/10  | De MARIA ADELINA SILVA GOMES, residente na Rua Principal, 

728, em Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para 

alteração/ampliação de um edifício de habitação unifamiliar e construção de muros de 

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

Director Municipal como Outras áreas da cidade de Leiria – áreas a consolidar, no 

âmbito do artigo 46.º do referido Regulamento. 

O projecto cumpre com os parâmetros urbanísticos definidos no Plano Director 

Municipal de Leiria. 

Quanto à pretensão dos muros de vedação (já iniciado) confinantes com a via pública a 

nascente, cerca de 1,5 metros ao eixo do referido caminho, a mesma está em 

desacordo com as disposições referidas no artigo 60.º da Lei n.º 2110, de 19 de Agosto 

de 1961. Propõe-se eventual aceitação de acordo com o artigo tal uma vez que o valor 

é inferior a quatro metros, comprometendo o futuro alargamento da Rua do Relvas, 

pelo que se coloca a seguinte hipótese: 

- eventual aceitação da proposta com enquadramento legal no artigo 60.º do diploma 

legal acima referido:” …Quando se reconhecer que não há inconveniente para o 

interesse público da viação, será consentida vedação provisória pela linha que divide o 

terreno particular do chão do domínio público, sem observância das distâncias referidas 

neste artigo e respeitando-se tanto quanto possível a regularidade do alinhamento. Se 

se tornar necessário remover a vedação, no todo ou em parte, para um alargamento da 

estrada que não ultrapasse o alinhamento normal ou para serviço respeitante à 

estrada, o proprietário não terá direito a qualquer indemnização. Observar-se-á neste 

caso, na parte aplicável, o disposto no §2.º do artigo anterior…” 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/05/21, 

constante do respectivo processo (folhas 98 e 99), e face ao disposto no artigo 20.º do 
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Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 4 

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

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

meses, o projecto de estabilidade que inclua o projecto de escavação e contenção 

periférica. 

Mais deliberou,  relativamente aos muros, aceitar a proposta no que se  refere 

ao afastamento ao eixo do caminho, ao abrigo do artigo 60.º da Lei n.º 2110, de 19 de 

Agosto de 1961, considerando-os como vedação provisória e que poderá vir a ser 

demolida num futuro alargamento, sem direito a qualquer indemnização. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2. Análise do processo de informação prévia n.º 1 8/10 – BELANATUR – Indústria 

e Comércio de Cosméticos, SA 

DLB N.º 0813/10  | De BELANATUR – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS, 

SA, com sede social na Rua do Comércio, Lote 19, Zona Industrial Casal do Cego, 

freguesia de Marrazes, referente ao pedido de informação prévia para construção de 

um pavilhão destinado a escritórios e armazém, sito em Casal do Cego, Lote 18, 

freguesia de Marrazes, inserido num loteamento (Lot. 13/98). 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 

2010/05/21,constante do respectivo processo (folha 75), face ao disposto no artigo 14.º 

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

4 de Setembro, e atendendo ao facto de os elementos constantes no presente 

processo, corresponderem ao aprovado por deliberação de Câmara de 2010/03/23, em 

sede do processo de loteamento, bem como, sob o ponto de vista urbanístico, 

deliberou por  unanimidade  emitir parecer favorável ao pedido de informação prévia 

apresentado, pelo período de um ano, nos termos do disposto no artigo 17.º do mesmo 

diploma legal, condicionado ao seguinte: 

1. cumprir com os aspectos previstos na legislação em vigor, nomeadamente, 

Regulamento do Plano Director Municipal, Regulamento Geral das Edificações 

Urbanas, Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro (segurança contra risco de 

incêndios em edifícios) e Regulamento do Loteamento. 

2. cumprir com o indicado no loteamento no que respeita à área de estacionamento 

prevista dentro do lote.  

Mais deliberou  informar a firma requerente, de que caso o pedido seja 

apresentado no prazo de um ano, e o projecto de arquitectura corresponda com os 

elementos constantes no presente processo, com as devidas rectificações, o 

procedimento em causa, será de Comunicação Prévia, nos termos do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei 60/07, de 4 de 

Setembro. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise dos seguintes processos de loteamento 

1.3.1. Processo de loteamento n.º 25/94 - Manuel da  Silva (e outro) 

DLB N.º 0814/10 |  De BOMBAFURO, INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E MECÂNICAS, 

LDA., com sede social na Rua da Base Aérea, na localidade e freguesia de Amor, 

referente ao projecto de alteração ao loteamento situado em Poços, freguesia de Amor. 

As alterações incidem sobre o lote 1 e consistem no seguinte: 

— diminuição da área do lote, motivada pelo aumento da zona de cedência para o 

domínio público de área destinada a zona de acesso e passeio; 

— alteração do polígono de implantação; 

— aumento das áreas de construção acima do solo e da cave, bem como do 

número de fogos de um para quatro; 

—  mudança de uso de habitação unifamiliar para habitação colectiva com 

comércio e serviços. 

O processo obteve pareceres favoráveis por parte da EP – Estradas de 

Portugal, E.P.E. (folhas 310 a 335) e do Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea 

(folha353). O Departamento de Obras Municipais informa que não vê inconveniente no 

deferimento dos projectos de infra-estruturas (folha 425). 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

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

aprovação. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/05/12, constante do 

respectivo processo (folha 430), deliberou por  unanimidade  ao abrigo do disposto no 

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

pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, aprovar as alterações ao loteamento e aos 

respectivos projectos de infra-estruturas, bem como deferir o correspondente 

licenciamento, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder ao domínio público municipal a área de 192m2, destinada a zonas de acesso 

ao lote e passeios; 

2.º requerer a emissão do respectivo aditamento ao alvará no prazo de um ano, sem 

prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 76.º da referida disposição legal, apresentando 

para o efeito os seguintes elementos: 

2.1. documento comprovativo da prestação da caução no valor de €54.134,80, 

destinada a garantir a boa e regular execução das obras de urbanização referentes 

às infra-estruturas da rede viária (€35.749,30) e da rede de drenagem pluvial 

(€18.385,50),  ao abrigo do disposto no artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, devendo constar do 
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próprio título que a mesma está sujeita à actualização nos termos do n.º 2 do 

mesmo artigo do referido diploma legal e se mantém válida até à recepção 

definitiva das obras de urbanização; 

2.2. quatro exemplares da planta de síntese da totalidade da operação de loteamento 

em suporte de papel, um em base transparente e um exemplar em suporte digital, 

contendo os elementos referidos na alínea e) do n.º 1, do artigo 77.º da referida 

Lei; 

2.3. plantas representativas dos elementos referidos na alínea f) do n.º 1 do artigo 77.º 

da referida Lei (quatro exemplares em suporte de papel, um em papel transparente 

e um em suporte digital); 

2.4. certidão da Conservatória do Registo Predial, válida e actualizada; 

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

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

acompanhado de documento comprovativo (válido e actualizado) da sua inscrição 

em Associação Pública de natureza profissional; 

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

operação urbanística; 

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

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 

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

cartão de identificação de pessoa colectiva); 

2.8. alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), de classe >=1; 

2.9. apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos 

emergentes de acidentes de trabalho, acompanhado do recibo válido comprovativo 

do respectivo pagamento; 

2.10. Plano de Segurança e Saúde; 

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

2.12. licença da EP – Estradas de Portugal, S.A. relativa à construção do acesso, 

actualizada em relação à existente no presente processo (folha 335); 

2.13. efectuar o pagamento de €2.156,99 a favor da Câmara Municipal de Leiria, como 

compensação, por área não cedida para equipamento, atendendo ao aumento de 

construção, de acordo com os artigos 102.º e 103.º do Regulamento de Operações 

Urbanísticas do Município de Leiria; 

2.14. documento comprovativo do pagamento na tesouraria dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento da quantia de €2.000,00, acrescidos de 

IVA à taxa em vigor, referente à comparticipação para reforço da rede; 

3.º após a emissão do alvará, executar os trabalhos no prazo de 12 meses; 

4.º cumprir em obra com as seguintes condições: 
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4.1. após a emissão do alvará, afixar no prazo de dez dias o aviso de publicidade, bem 

visível do exterior, o qual aí deverá permanecer até à conclusão das obras, 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; 

4.2. requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar; 

4.3. cumprir com o disposto na Secção II do Capítulo IV do Regulamento de Operações 

Urbanísticas do Município de Leiria (segurança e higiene no local das obras);  

4.4. aquando da apresentação do projecto da construção no lote 1, deverá ser 

considerado o parecer do Instituto das Estradas de Portugal, E.P.E.;  

4.5. após a conclusão dos trabalhos, e no prazo de 10 dias, proceder à desocupação 

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

reparação de quaisquer estragos ou deteriorações que tenha causado em infra-

estruturas públicas, de acordo com o previsto no artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, e no artigo 87.º, da Secção 

IV, do capítulo IV, do Regulamento de Operações Urbanísticas do Município de 

Leiria;  

5.º requerer as recepções provisórias e definitivas das obras de urbanização, nos 

termos do artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei 

n.º 60/07, de 4 de Setembro; 

6.º respeitar os projectos e obedecer a todas as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis, incluindo as condições fixadas pelos Serviços e entidades externas ao 

Município, no âmbito da aprovação dos respectivos projectos de engenharia de 

especialidades, nomeadamente com os condicionalismos presentes no parecer emitido 

pelo Departamento de Obras Municipais, cujo conteúdo deverá ser transmitido ao 

promotor do loteamento, e que consistem no seguinte: 

6.1. comunicar ao Departamento de Obras Municipais desta Câmara Municipal, com a 

antecedência mínima de oito dias, a data do início das obras de urbanização, para 

que seja realizada uma reunião com a fiscalização do Departamento de Obras 

Municipais no local das obras a fim de serem verificadas as condições de 

realização dos trabalhos e da sinalização na via pública; 

6.2. garantir a sinalização de obras na via pública de acordo com o Decreto - 

Regulamentar n.º 33/88, de 12 de Setembro; 

6.3. verificar o cumprimento das condições estipuladas no Decreto-Lei n.º 178/06, de 5 

de Setembro, relativamente à gestão dos resíduos sólidos; 

6.4. o Plano de Segurança e Saúde deverá estar presente no estaleiro da obra, para 

execução das obras, de acordo com o Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro; 

6.5. nos termos do Plano de Segurança, elaborar a compilação técnica, com a 

apresentação de telas finais, com o traçado e perfil definitivo de arruamentos, rede 

de colectores e abastecimento de água a apresentar com o pedido de recepção 
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provisória junto das diversas entidades, de acordo com o Decreto-Lei n.º 273/2003, 

de 29 de Outubro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.2. Processo de loteamento n.º 12/00 - JOFIMOL -  Investimentos Imobiliários de 

Leiria, SA 

DLB N.º 0815/10  | De JOFIMOL - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS DE LEIRIA, SA, 

com sede social na Estrada Principal, n.º 1625, na localidade de Quinta dos Parceiros, 

freguesia de Parceiros, referente ao projecto de loteamento para constituição de treze 

lotes (nove destinados a habitação unifamiliar, dois destinados a 

habitação/terciário/equipamento e dois destinados a equipamento) numa propriedade 

situada em Vale da Mona, freguesia de Parceiros. 

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

informações prestadas pela Divisão de Loteamentos em 2010/02/12, 2010/02/24 e 

2010/05/19, constantes do respectivo processo (folhas 429 a 432 e 466), deliberou por  

unanimidade , ao abrigo do disposto no artigo 23.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 o 

pedido de licenciamento da operação de loteamento designada em epígrafe, 

condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de um ano, projectos de infra-estruturas rectificados, face à 

reformulação da solução urbanística, e planta de síntese corrigida no que se refere ao 

uso do lote 12 (equipamento); 

2.º ceder ao domínio público 2.434 m2 destinados a arruamentos, estacionamentos, 

passeios e alargamento do caminho/rotunda; 

3.º à cedência do lote 12, com  área de 443,10 m2 destinado a equipamento, para 

integração no domínio privado municipal, conforme proposta apresentada pelo 

promotor, a título de compensação por área não cedida, de acordo com o previsto no 

artigo 82.º do Regulamento do Plano Director Municipal. 

Deliberou ainda , ao abrigo do disposto na h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei 

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

de Janeiro, aceitar a doação do lote 13 para integração no domínio privado municipal, 

com área total de 611,10 m2 e onde já se encontra implantado o posto médico, 

ratificando assim a deliberação já tomada em reunião de 1993/05/21. 

Mais deliberou  conferir ao Senhor Presidente os poderes necessários para 

outorgar as competentes escrituras de cedência e doação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.3.3. Processo de loteamento n.º 12/04 - Rui Pedro  da Costa Manso 

DLB N.º 0816/10  | De RUI PEDRO DA COSTA MANSO, residente na Rua de S. 

Cristóvão, n.º 22, na freguesia de Caranguejeira, referente à vistoria para efeitos de 

recepção provisória das obras de urbanização do loteamento situado em Paúl, 

freguesia de Parceiros. 

Da vistoria efectuada pelos Serviços da Câmara em 2010/02/25, a Comissão de 

Recepção das obras de urbanização do Loteamento supra citado considera que as 

infra-estruturas da rede viária carecem de ser corrigidas, nomeadamente através da 

execução dos seguintes procedimentos: 

1.º rebaixamento das grelhas de sumidouros, situadas junto ao acesso à estrada 

principal dos Parceiros (lado norte) e junto aos lotes 3 e 4; 

2.º rectificação de pendentes do pavimento de modo a criar condições para que as 

águas escoadas entrem no sumidouro, junto ao lote 4 (lado oposto ao arruamento); 

3.º colocação de um novo sumidouro, interceptando o ramal domiciliário de esgotos 

pluviais junto à passadeira, devido a alteração de pendentes de pavimentos e para 

evitar a acumulação de águas na zona do cruzamento; 

4.º rectificação dos pavimentos dos passeios na estrada principal de Parceiros e junto 

ao lote 5; 

5.º pintura do deflector da estrada principal dos Parceiros, em tinta branca. 

No que concerne às infra-estruturas dos arranjos exteriores, constatou-se não se 

encontrarem as mesmas concluídas.  

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

quanto à recepção das respectivas infra-estruturas. 

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

de vistoria n.º 24/10, constante do respectivo processo (folha 682) e o conteúdo dos 

pareceres emitidos pelas entidades competentes (folhas 648 e 649, 656 e 650, 

respectivamente), deliberou por  unanimidade , para efeitos do disposto no artigo 87.º 

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

Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, o seguinte: 

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

designado em epígrafe, em consonância com os pareceres emitidos pela entidades 

consultadas, com excepção das infra-estruturas da rede viária, da drenagem pluvial e 

dos arranjos exteriores; 

2.º notificar o promotor para, no prazo de noventa dias, proceder à reparação das 

deficiências apontadas no respectivo auto de vistoria, dispondo o mesmo de oito dias 

para se pronunciar sobre o assunto, caso pretenda, nos termos do n.º 3 do artigo 218.º 

do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;  
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3.º manter cativos os valores das garantias bancárias destinadas a garantir a boa 

execução da rede viária, da drenagem pluvial e dos arranjos exteriores nos valores de 

€64.137,00, €32.614,50 e €86.745,00, respectivamente; 

4.º autorizar a redução das cauções abaixo indicadas para 10% do seu valor inicial, 

sendo a restante importância libertada aquando da recepção definitiva das obras de 

infra-estruturas que as mesmas caucionam, de acordo com o disposto no artigo 54.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: 

4.1. garantia bancária n.º 2121, emitida em 2007/11/26, pela Caixa de Crédito Agrícola 

Mútuo de Leiria, C.R.L., destinada a garantir a execução das redes de águas e 

esgotos, no valor  de €17.946,00 (folha 493); 

4.2. garantia bancária n.º 2122, emitida em 2007/11/26, pela Caixa de Crédito Agrícola 

Mútuo de Leiria, C.R.L., destinada a garantir a execução das infra-estruturas 

eléctricas, no valor de €27.067,77 (folhas 494 e 495); 

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. 

 

 

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

 

2.1. Processo n.º T – 93/2004. Remodelação do edifí cio da Ex-Cadeia e construção 

dos corpos de ligação. Edifício dos Paços do Concel ho, Leiria. Revisão de preços 

para aprovação 

DLB N.º 0817/10  | Pela empresa CONSTRUTORA SAN JOSÉ SA e confirmado pelo 

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

de Preços, sendo revisão definitiva do auto 1 ao 11 e revisão provisória do auto 12 ao 

17 no valor de €66.801,49+ IVA. 

Em 2005-08-16 a obra em epígrafe foi adjudicada pelo valor de €2.344.250,24 + 

IVA conforme deliberação tomada em reunião da Câmara Municipal. 

Em 2009-10-08 foi aprovado a realização dos trabalhos a mais a preços de 

proposta no valor de €134.014,96 + IVA, trabalhos a mais a preços acordados no valor 

de €286.559,72 + IVA, o que perfaz um total de €420.574,68 + IVA e trabalhos a menos 

no valor de €161.992,59 + IVA. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e com base na informação prestada 

pelo Departamento de Obras Municipais deliberou por  unanimidade  aprovar o estudo 

de Revisão de Preços sendo revisão definitiva do auto 1 ao 12 e revisão provisória do 

auto 12 ao 17 no valor de €66.801,49 + IVA. 
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O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

1820/10, de 3 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2. Processo n.º T – 120/2006. Projecto da variant e da Caranguejeira, 2.º troço. 

Aprovação de projecto 

DLB N.º 0818/10  | Presente uma informação do Departamento de Obras Municipais de 

26 de Maio de 2010, propondo a aprovação do projecto referente ao assunto em 

epígrage.  

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por  unanimidade  

aprovar o respectivo projecto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.3. Processo n.º T – 54/2009. EPA – 1, requalifica ção da margem direita do Rio 

Lis, entre St.º Agostinho e a Ponte Afonso Zúquete,  Leiria. Aprovação da lista de 

erros e omissões 

DLB N.º 0819/10  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

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

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

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

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

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

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.4. Processo n.º T – 76/2009. Elaboração de estudo  prévio da variante de 

Capuchos e via distribuidora local, Leiria. Aprovaç ão do estudo prévio 

DLB N.º 0820/10  | Presente uma informação do Departamento de Obras Municipais de 

24 de Maio de 2010, referente ao assunto em epígrage, propondo a aprovação do 

estudo prévio. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por  unanimidade  

aprovar o respectivo estudo prévio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.5. Processo n.º T – 112/2009. Ampliação do edifíc io sede da Junta de Freguesia 

do Arrabal. Aprovação do projecto de arquitectura 

DLB N.º 0821/10  | Presente uma informação do Departamento de Obras Municipais de 

21 de Maio de 2010, propondo a aprovação do projecto de arquitectura  

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por  unanimidade , 

aprovar o respectivo projecto de arquitectura 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.6. Processo n.º T – 16/2010. Construção da varian te da Caranguejeira, 2.º troço. 

Informação para abertura de concurso. Nomeação de j úri de procedimento 

DLB N.º 0822/10  | Presente uma informação do Departamento de Obras Municipais de 

24 de Maio de 2010, propondo a aprovação programa de procedimento e caderno de 

encargos e prazo de execução de 18 meses. 

O projecto/caderno de encargos do procedimento integra todos os elementos de 

solução da obra a realizar, conforme preconizado nos termos do n.º 1, 4 e 5 do artigo 

43.º do Código dos Contractos Públicos e da Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de Julho. 

O estudo ambiental não é obrigatório nos termos da legislação em vigor de 

acordo com o n.º 1 do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações 

introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 74/2001, de 26 de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 

69/2003, de 10 de Abril, Lei n.º 12/2004, de 30 de Março e Decreto-Lei n.º 197/2005, de 

8 de Novembro. 

A referida despesa estima-se em €626.240,58 + IVA. 

De acordo com o artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, designou para 

integrarem o júri do procedimento os elementos seguintes: 

—  Fernando Eduardo Loureiro Malhó – Presidente; 

—  Filipe Ribeiro Silva – membro efectivo; 

—  Sucena Maria G. Domingues Areia - membro efectivo; 

— Maria Augusta Gameiro da Silva Sousa – suplente; 

— Maria do Carmo Graça W. Santos Bandeira - Suplente 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e com base na informação prestada 

pelo Departamento de Obras Municipais deliberou por  unanimidade : 

1 – Aprovar o programa de procedimento e caderno de encargos, prazo de execução 

de 18 meses e a dispensa do estudo ambiental nos termos da legislação em vigor de 

acordo com o n.º 1 do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações 

introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 74/2001, de 26 de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 

69/2003, de 10 de Abril, Lei n.º 12/2004, de 30 de Março, e Decreto-Lei n.º 197/2005, 

de 8 de Novembro, e proceder à abertura de um concurso público, nos termos da 

alínea b), do artigo. 19 do Código dos Contratos Públicos. 

2 - Aprovar a composição do júri de procedimento. 

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

2120/10, de 24 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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2.7. Processo n.º T – 47/2010. Projecto de rede cic lável da cidade de Leiria. 

Aprovação de projecto 

DLB N.º 0823/10  | Presente uma informação do Departamento de Obras Municipais de 

21 de Maio de 2010, a propor a aprovação do referido projecto. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por  unanimidade , 

aprovar o respectivo projecto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.8. Processo n.º T – 34/2010. Requalificação da ma rginal da frente marítima da 

Praia do Pedrógão. Abertura de concurso público 

DLB N.º 0824/10  | Presente uma informação do Departamento de Obras Municipais de 

26 de Maio de 2010, propondo a aprovação do programa de procedimento e caderno, 

do prazo de execução de 15 meses e do plano de prevenção e de gestão de resíduos 

da construção e demolição da obra.  

O projecto/caderno de encargos do procedimento integra todos os elementos de 

solução da obra a realizar, conforme preconizado nos termos do n.º 1, 4 e 5 do artigo 

43.º do Código dos Contractos Públicos e da Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de Julho. 

O estudo ambiental não é obrigatório nos termos da legislação em vigor de 

acordo com o n.º 1 do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações 

introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 74/2001, de 26 de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 

69/2003, de 10 de Abril, Lei n.º 12/2004, de 30 de Março e Decreto-Lei n.º 197/2005, de 

8 de Novembro. 

A referida despesa estima-se em €2.260.000,00 + IVA 

Dada a natureza e dimensão dos trabalhos, propõe-se a realização de uma 

empreitada, adoptando o procedimento de Concurso Público, nos termos da alínea b) 

do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos. 

De acordo com o artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, designou para 

integrarem o júri do procedimento os elementos seguintes: 

— Fernando Eduardo Loureiro Malhó – Presidente; 

— Francisco Miguel Gonçalves Roças Santos – membro efectivo; 

— Filipe Ribeiro Silva - membro efectivo; 

— Hélia Maria Farto Ribeirete – suplente; 

— Sucena Maria G. Domingues Areia – Suplente 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e com base na informação prestada 

pelo Departamento de Obras Municipais deliberou por  unanimidade : 

1 – Aprovar o programa de procedimento e caderno de encargos, prazo de execução 

de 15 meses e do plano de prevenção e de gestão de resíduos da construção e 

demolição da obra, bem como dispensa do estudo ambiental, nos termos da legislação 

em vigor de acordo com o n.º 1 do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as 
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alterações introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 74/2001, de 26 de Fevereiro, Decreto-Lei 

n.º 69/2003, de 10 de Abril, Lei n.º 12/2004, de 30 de Março e Decreto-Lei n.º 197/2005, 

de 8 de Novembro, e proceder à abertura de um concurso público, nos termos da 

alínea b), do artigo. 19 do Código dos Contratos Públicos. 

2 - Aprovar a composição do júri de procedimento  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.9. Processo n.º T – 32/2010. Reconversão do Conve nto de Santo Agostinho, 

Leiria. Informação para abertura de concurso. Nomea ção de júri de procedimento. 

DLB N.º 0825/10  | Presente uma informação do Departamento de Obras Municipais de 

19 de Maio de 2010, propondo a aprovação do programa de procedimento e caderno e 

o prazo de execução de 10 meses.  

O projecto/caderno de encargos do procedimento integra todos os elementos de 

solução da obra a realizar, conforme preconizado nos termos do n.º 1, 4 e 5 do artigo 

43.º do Código dos Contractos Públicos e da Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de Julho. 

O estudo ambiental não é obrigatório nos termos da legislação em vigor de 

acordo com o n.º 1 do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações 

introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 74/2001, de 26 de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 

69/2003, de 10 de Abril, Lei n.º 12/2004, de 30 de Março e Decreto-Lei n.º 197/2005, de 

8 de Novembro. 

A referida despesa estima-se em €2.571.500,00 + IVA 

Dada a natureza e dimensão dos trabalhos, propõe-se a realização de uma 

empreitada, adoptando o procedimento de Concurso Público, nos termos da alínea b) 

do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos. 

De acordo com o artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, designou para 

integrarem o júri do procedimento os elementos seguintes: 

—  Francisco Miguel Gonçalves Roças dos Santos – Presidente; 

—  José Luis Palricas – membro efectivo; 

—  Filipe Ribeiro Silva - membro efectivo; 

—  Hélia Maria Farto Ribeirete – suplente; 

—  Sucena Maria G. Domingues Areia – Suplente 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informação prestada pelo 

Departamento de Obras Municipais deliberou por unanimidade : 

1 – Aprovar o programa de procedimento e caderno de encargos e prazo de execução 

de 10 meses e a dispensa o estudo ambiental, nos termos da legislação em vigor de 

acordo com o n.º 1 do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações 

introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 74/2001, de 26 de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 

69/2003, de 10 de Abril, Lei n.º 12/2004, de 30 de Março e Decreto-Lei n.º 197/2005, de 
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8 de Novembro e proceder à abertura de um concurso público, nos termos da alínea b), 

do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos. 

2 - Aprovar a composição do júri de procedimento  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

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

3.1.1. Pagamentos 

DLB N.º 0826/10 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo 

Senhor Presidente, no período de 12 a 25 de Maio de 2010, correspondente às Ordens 

de Pagamento Gerais n.ºs: 3914, 3916, 4045, 4046, 4078, 4087, 4089, 4145, 4146, 

4150, 4153, 4187, 4207, 4213, 4215 a 4218, 4222, 4378, 4379, 4455, 4456, 4491 a 

4521, 4523 a 4532, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 381, 387, 404, 406, 

408, 409, às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 2276, 2277, 2281,2282, 2301, 

2428 a 2430, 2467, 2695, 2888, 2893, 2897 2899, 3032, 3394, 3407, 3422, 3474, 3489 

a 3493, 3574, 3586, 3601, 3615, 3683, 3736, 3738, 3739, 3810, 3812, 3815, 3834, 

3835, 3840, 3841, 3846, 3864, 3866, 3867, 3868, 3876, 3877, 3886, 3889, 3891, 3892, 

3895, 3905 a 3913, 3915, 3921, 3922, 3924, 3925, 3928 a 3936, 3942 a 3949, 3952, 

3953, 3964, 3976, 3977, 3979 a 3983, 3989, 3990, 3993, 3994, 3996, 3998, 3999, 

4000, 4002, 4003, 4007 a 4012, 4015 a 4019, 4021 a 4024, 4027 a 4030, 4032 a 4034, 

4037 a 4041, 4043, 4047 a 4049, 4058, 4063, 4064, 4066, 4068, 4069, 4071, 4072, 

4075, 4076, 4080, 4095, 4096, 4099 a 4104, 4106 a 4122, 4125, 4126, 4128 a 4139, 

4144, 4151, 4152, 4156, 4158 a 4165, 4167, 4169 a 4175, 4178, 4183, 4185, 4189, 

4191 a 4206, 4208, 4211, 4219, 4220, 4224 a 4229, 4231 a 4239, 4241 a 4349, 4351 a 

4353, 4357 a 4363, 4373, 4414 a 4431, 4440, 4441, 4452 a 4454, 4457 a 4464, 4469, 

4537 a 4579, no valor total de €4.566.420,05. 

 

3.1.2. IX Modificação ao Orçamento e às Grandes Opçõe s do Plano. I Revisão 

DLB N.º 0827/10 | Presente a IX Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2010 que se consubstancia na I.ª Revisão ao Orçamento 

da Receita, I.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e I.ª Revisão ao Plano 

Plurianual de Actividades de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – Plano 

Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto deliberou por maioria  com 

os votos contra dos Senhores Vereadores José Manuel Seabra Benzinho da Silva, 

Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos, Gastão Oliveira Neves, Carlos Manuel 

Frazão Vitorino e Filipa Duarte Vieira Pimenta Alves Esperança eleitos pelo Partido 

Social–Democrata, autorizar a I.ª revisão ao Orçamento da Receita com 

inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €6.101.403,69 cada, e a I.ª 

Revisão às Grandes Opções do Plano, com inscrições/reforços e 

diminuições/anulações no montante de €810.750,00 cada, para o ano de 2010, e uma 

variação de €13.615.602,00 para o ano de 2011 e uma variação de 1.312.000,00 para 

o ano de 2012, tal como proposto, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 64.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  

Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a 

presente deliberação carece de aprovação por parte da Assembleia Municipal. 

 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.3. X Modificação ao orçamento e às Grandes Opçõ es do Plano 

DLB N.º 0828/10 |  Presente a X Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2010 que se consubstancia na 10.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 9.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 9.ª 

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

POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 

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

os votos contra dos Senhores Vereadores José Manuel Seabra Benzinho da Silva, 

Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos, Gastão Oliveira Neves, Carlos Manuel 

Frazão Vitorino e Filipa Duarte Vieira Pimenta Alves Esperança eleitos pelo Partido 

Social–Democrata autorizar a X Modificação às Grandes Opções do Plano para o 

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

de €636.000,00 cada e a X alteração ao Orçamento da Despesa para o presente ano 

de 2010, com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €607.000,00 

cada, tal como proposto, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  

 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.1.4. Abertura de conta. Programa PRODER  

DLB N.º 0829/10 | No seguimento da aprovação da candidatura ao PROGRAMA 

PRODER é necessário a abertura de uma conta bancária destinada exclusivamente à 

realização de todos os movimentos financeiros relativos a este Programa. 

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

autorizar, com fundamento na Norma 2.9.10.1.2 do POCAL – Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais e na alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 
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169/99, de 18 de Setembro, a abertura de uma conta bancária na Caixa Geral de 

Depósitos com a designação “Município de Leiria – PRODER”. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.5. Rectificações ao Regulamento e Tabela de Tax as do Município de Leiria 

DLB N.º 0830/10 |  Pelo Departamento Administrativo e Financeiro foram presentes as 

seguintes rectificações ao Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Leiria, 

aprovado na reunião ordinária da Assembleia Municipal de Leiria, de 16 de Abril de 

2010, mediante proposta da Câmara Municipal: 

1 - No artigo 8.º do Regulamento, onde se lê: 

«1 — Sem prejuízo de regime especificamente previsto para cada taxa, prevê -se a 

existência de isenções totais ou parciais do pagamento das respectivas taxas 

municipais.» 

deve ler-se: 

«Sem prejuízo de regime especificamente previsto para cada taxa, prevê -se a 

existência de isenções totais ou parciais do pagamento das respectivas taxas 

municipais.» 

2 - No artigo 9.º do Regulamento, onde se lê: 

«1 — Estão isentas do pagamento das taxas constantes da Tabela, desde que seja 

feita prova dos respectivos pressupostos, as seguintes entidades:» 

deve ler-se: 

«Estão isentas do pagamento das taxas constantes da Tabela, desde que seja feita 

prova dos respectivos pressupostos, as seguintes entidades:» 

3 - Na alínea b), do n.º 1, do artigo 9.º do Regulamento, onde se lê: 

«b) As demais pessoas colectivas de direito público e as instituições particulares de 

solidariedade social, com excepção das taxas previstas nos artigos 66.º e 67.º da 

Tabela;» 

deve ler-se: 

«b) As demais pessoas colectivas de direito público e as instituições particulares de 

solidariedade social, com excepção das taxas previstas nos artigos 67.º e 68.º da 

Tabela;» 

4 - Na alínea c), do n.º 1, do artigo 9.º do Regulamento, onde se lê: 

«c) As associações humanitárias, desportivas, recreativas, culturais, cooperativas ou 

profissionais sem fins lucrativos, as comissões ad -hoc para comemoração de actos e 

factos relevantes da História local e nacional e ainda as comissões fabriqueiras de 

igrejas e capelas, relativamente aos actos e factos directamente relacionados com o 

seu objecto, com exclusão dos de culto religioso, e quando tenham a sua sede no 

território do Município de Leiria ou prossigam neste actividades de interesse municipal 
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reconhecido por deliberação da Câmara Municipal de Leiria, com excepção das taxas 

referidas nos artigos 65.º, 66.º e 67.º da Tabela.» 

deve ler-se: 

«c) As associações humanitárias, desportivas, recreativas, culturais, cooperativas ou 

profissionais sem fins lucrativos, as comissões ad -hoc para comemoração de actos e 

factos relevantes da História local e nacional e ainda as comissões fabriqueiras de 

igrejas e capelas, relativamente aos actos e factos directamente relacionados com o 

seu objecto, com exclusão dos de culto religioso, e quando tenham a sua sede no 

território do Município de Leiria ou prossigam neste actividades de interesse municipal 

reconhecido por deliberação da Câmara Municipal de Leiria, com excepção das taxas 

referidas nos artigos 66.º, 67.º e 68.º da Tabela;» 

5 - Na alínea d), do n.º 1, do artigo 9.º do Regulamento, onde se lê: 

«d) As empresas participadas pelo Município em capital ou direitos de voto superior a 

50 %, desde que atinentes a actos e factos decorrentes da prossecução dos fins 

constantes dos respectivos estatutos, com excepção das taxas previstas nos artigos 

66.º e 67.º da Tabela;» 

deve ler-se: 

«d) As empresas participadas pelo Município em capital ou direitos de voto superior a 

50 %, desde que atinentes a actos e factos decorrentes da prossecução dos fins 

constantes dos respectivos estatutos, com excepção das taxas previstas nos artigos 

67.º e 68.º da Tabela;» 

6 – Na alínea e), do n.º 1, do artigo 9.º do Regulamento, onde se lê: 

«e) As associações de municípios de que o Município de Leiria faça parte, com 

excepção das taxas referidas nos artigos 66.º e 67.º da Tabela.» 

deve ler-se: 

«e) As associações de municípios de que o Município de Leiria faça parte, com 

excepção das taxas referidas nos artigos 67.º e 68.º da Tabela;» 

7 - Na alínea f), do n.º 1, do artigo 9.º do Regulamento, onde se lê: 

«f) As pessoas singulares em casos de insuficiência económica, demonstrada pelo 

facto de serem beneficiárias do rendimento social de inserção ou demonstrada nos 

termos da lei sobre o apoio judiciário, com excepção das taxas referidas nos artigos 

65.º, 66.º e 67.º da Tabela.» 

deve ler-se: 

«f) As pessoas singulares em casos de insuficiência económica, demonstrada pelo 

facto de serem beneficiárias do rendimento social de inserção ou demonstrada nos 

termos da lei sobre o apoio judiciário, com excepção das taxas referidas nos artigos 

66.º, 67.º e 68.º da Tabela;» 

8 - Na alínea g), do n.º 1, do artigo 9.º do Regulamento, onde se lê: 
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«g) As pessoas portadoras de deficiência motora detentoras do cartão de 

estacionamento de modelo comunitário previsto no Decreto -Lei n.º 307/2003, de 10 de 

Dezembro, com grau de incapacidade superior a 60 %, relativamente à ocupação de 

zonas de estacionamento de duração limitada com taxas previstas no artigo 65.º da 

Tabela Anexa com estacionamento dos veículos que lhes pertençam nos locais 

sinalizados para esse efeito, destinados exclusivamente à sua condução ou ao seu 

transporte.» 

deve ler-se: 

«g) As pessoas portadoras de deficiência motora detentoras do cartão de 

estacionamento de modelo comunitário previsto no Decreto -Lei n.º 307/2003, de 10 de 

Dezembro, com grau de incapacidade superior a 60 %, relativamente à ocupação de 

zonas de estacionamento de duração limitada com taxas previstas no artigo 66.º da 

Tabela Anexa com estacionamento dos veículos que lhes pertençam nos locais 

sinalizados para esse efeito, destinados exclusivamente à sua condução ou ao seu 

transporte;» 

9 - No n.º 1, do artigo 12.º do Regulamento, onde se lê: 

«1 — As isenções previstas nos artigos anteriores não dispensam os interessados de 

requerer as licenças ou autorizações necessárias ou de realizar as comunicações 

devidas, com excepção das isenções previstas nas alíneas b), e) e g) do artigo 9.º, no 

que respeita às taxas previstas no artigo 65.º da Tabela.» 

deve ler-se: 

«1 — As isenções previstas nos artigos anteriores não dispensam os interessados de 

requerer as licenças ou autorizações necessárias ou de realizar as comunicações 

devidas, com excepção das isenções previstas nas alíneas b), e) e g) do artigo 9.º, no 

que respeita às taxas previstas no artigo 66.º da Tabela.» 

10 - No n.º 3, do artigo 12.º do Regulamento onde se lê: 

«3 — A concessão das isenções fica sujeita a informação prévia dos serviços 

municipais competentes, com excepção das isenções previstas nas alíneas b), e) e g) 

do artigo 9.º, no que respeita às taxas previstas no artigo 65.º da Tabela.» 

deve ler-se: 

«3 — A concessão das isenções fica sujeita a informação prévia dos serviços 

municipais competentes, com excepção das isenções previstas nas alíneas b), e) e g) 

do artigo 9.º, no que respeita às taxas previstas no artigo 66.º da Tabela.» 

11 - No artigo 6.º da Tabela, onde se lê: 

«Alteração à licença ou à autorização» 

deve ler-se: 

«Alteração, comunicação prévia  à licença ou à autorização» 

12 – No artigo 16.º da Tabela, onde se lê: 

«1 – Admissão de comunicação ou emissão do alvará» 



995 (52)  
 

CMLeiria/Acta n.º 13, de 2010.06.01 

Im-DA-15-09_A0 

 

deve ler-se: 

«1 – Admissão de comunicação prévia  ou emissão do alvará» 

13 - No artigo 20.º da Tabela, onde se lê: 

«8.2 – Admissão de comunicação ou emissão do alvará ou aditamento» 

deve ler-se: 

«8.2 – Admissão de comunicação prévia  ou emissão do alvará ou aditamento» 

Onde se lê: 

«9.1 – Admissão de comunicação ou emissão do alvará ou aditamento» 

deve ler-se: 

«9.1 – Admissão de comunicação prévia  ou emissão do alvará ou aditamento» 

14 – Na Tabela, onde se lê: 

«Secção VIII» 

deve ler-se: 

«Secção VII » 

15 – Na Tabela, onde se lê: 

«Secção IX» 

deve ler-se: 

«Secção VIII » 

16 – Na Tabela, onde se lê: 

«Secção X» 

deve ler-se: 

«Secção IX » 

17 – Na Tabela, onde se lê: 

«Secção XI» 

deve ler-se: 

«Secção X » 

18 – Na Tabela, onde se lê: 

«Secção XII» 

deve ler-se: 

«Secção XI » 

19 – Na Tabela, onde se lê: 

«Secção XIII» 

deve ler-se: 

«Secção XII » 

20 – Na Tabela, onde se lê: 

«Secção XIV» 

deve ler-se: 

«Secção XIII » 

21 – Na Tabela, onde se lê: 
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«Secção XV» 

deve ler-se: 

«Secção XIV » 

22 – Na Tabela, onde se lê: 

«Secção XVI» 

deve ler-se: 

«Secção XV » 

23 – Na Tabela, onde se lê: 

«Secção XVII» 

deve ler-se: 

«Secção XVI » 

24 – No artigo 20.º, da Tabela, onde se lê: 

«10.2 

a) Por m2 da área da fachada alterada» 

deve ler-se: 

«10.2 

a) Por m 2 da área alterada da fachada » 

25 - No artigo 42.º da Tabela, onde se lê: 

«OBSERVAÇÕES 

(…) 

3.ª As taxas da alínea a) do n.º 2 do artigo 32.º só serão aplicadas em relação às 

ocupações actualmente sujeitas a pagamento periódico. 

4.ª A taxa do artigo 39.º só é devida quando se trate de transferência de caixões ou 

urnas e não é acumulável com as taxas de exumação ou de inumação salvo, 

quando a esta, se a inumação se efectuar em sepultura. 

5.ª  A cada uma das taxas previstas nos artigos 31.º, 32.º, 34.º, 35.º e 39.º, quando os 

serviços sejam prestados fora da hora normal de funcionamento do cemitério, 

acresce a sobretaxa de 36,77 euros.» 

deve ler-se: 

«OBSERVAÇÕES 

(…) 

3.ª As taxas da alínea a) do n.º 2 do artigo 33.º só serão aplicadas em relação às 

ocupações actualmente sujeitas a pagamento periódico. 

4.ª A taxa do artigo 40.º só é devida quando se trate de transferência de caixões ou 

urnas e não é acumulável com as taxas de exumação ou de inumação salvo, 

quando a esta, se a inumação se efectuar em sepultura. 

5.ª  A cada uma das taxas previstas nos artigos 32.º, 33.º, 35.º, 36.º e 40.º, quando os 

serviços sejam prestados fora da hora normal de funcionamento do cemitério, 

acresce a sobretaxa de 36,77 euros.» 
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26 - No artigo 48.º da Tabela, onde se lê: 

 «OBSERVAÇÕES 

 (…) 

2.ª 

 

Sem prejuízo da natureza precária da concessão, as taxas previstas no n.º 3 do 

artigo 46.º podem ser liquidadas e pagas por períodos superiores a um ano.» 

deve ler-se: 

 

«OBSERVAÇÕES 

(…) 

2.ª 

 

Sem prejuízo da natureza precária da concessão, as taxas previstas no n.º 3 do 

artigo 48.º podem ser liquidadas e pagas por períodos superiores a um ano.» 

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

os votos contra dos Senhores Vereadores José Manuel Seabra Benzinho da Silva, 

Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos, Gastão Neves, Carlos Manuel Frazão 

Vitorino e Filipa Duarte Vieira Pimenta Alves Esperança eleitos pelo Partido Social - 

Democrata, propor à Assembleia Municipal de Leiria a aprovação das respectivas 

rectificações e em consequência mandar republicar o regulamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.6. Reparação da mota do Colector de Monte Redon do (Vale do Lis) – cheias de 

Outubro de 2006 – despesa de intervenção 

DLB N.º 0831/10 | Em 25 de Outubro de 2006 registaram-se níveis de precipitação 

muito elevados na região de Leiria que ocasionaram situações de cheia, 

nomeadamente no Vale do Lis, no concelho de Leiria, de que resultou o rombo na mota 

do Colector de Monte Redondo, integrado no sistema de defesa contra cheias do Vale 

do Lis, que colocava em perigo parte do aglomerado urbano da Carreira. 

Por isso teve que ser lançada uma operação de emergência. Por indicação do Governo 

Civil de Leiria essa intervenção ficou a cargo da LACE – Litoral Atlântico Construtores, 

ACE, que se encontravam em operação no local com a construção da Auto-Estrada n.º 

17. 

A intervenção, que durou onze horas e consistiu na colocação de enrocamento e de 

argila no estrato superior, teve um custo de €17.408,53 (dezassete mil quatrocentos e 

oito euros e cinquenta e três cêntimos). 

Para garantir a assunção da despesa, o Governo Civil de Leiria juntou todas as 

entidades com jurisdição no Vale do Lis ou que estão ligadas ao seu aproveitamento 

hidroagrícola. Em resultado da reunião promovida estabeleceu-se um entendimento 

quanto à repartição da despesa pelas entidades. 

Ao Município de Leiria coube assumir uma despesa no valor de €5.802,84 (cinco mil 

oitocentos e dois euros e oitenta e quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa de 21% 
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no montante de €1.218,60 (mil duzentos e dezoito euros e sessenta cêntimos), 

totalizando €7.021,44 (sete mil e vinte euros e quarenta e quatro cêntimos). 

A LACE remeteu em Janeiro de 2008 (ENT – 2008/1527, de 18 de Janeiro) a nota de 

débito da importância que coube ao Município de Leiria. 

A Câmara Municipal depois de analisar o assunto e considerando o carácter 

excepcional da situação e a defesa do interesse municipal, deliberou por  

unanimidade  autorizar retroactivamente a realização da despesa e o pagamento da 

nota de débito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.7. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 0832/10 |  Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 25 de Maio de 

2010, apresentando um Total de Disponibilidades de €7.807.746,85 sendo de 

Operações Orçamentais €6.936.749,43 e de Operações de Tesouraria €870.996,92, 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento . 

 

 

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

 

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

Humanos  

4.1.1. Designação dos representantes da administraç ão na comissão paritária 

DLB N.º 0833/10 |  Presente, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria, 

uma proposta de 18 de Maio de 2010, relativa à designação dos vogais representantes 

da administração na comissão paritária, e cujo teor abaixo se transcreve na íntegra: 

“Proposta 

Subsistema de Avaliação: SIADAP 3 - Avaliação do desempenho dos trabalhadores da 

Câmara Municipal de Leiria|Designação dos representantes da administração na 

comissão paritária. 

Considerando que o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho 

na Administração Pública, aprovado pela Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, 

aplicado ao pessoal não docente da administração local pela Portaria n.º 759/2009, de 

16 de Julho, e aos demais trabalhadores dos municípios pelo Decreto Regulamentar n.º 

18/2009, de 04 de Setembro, adiante designado de SIADAP, prevê o funcionamento, 

junto da Câmara Municipal, de uma comissão paritária, adiante designada de CP, com 

competência consultiva, para apreciar as propostas de avaliação dadas a conhecer aos 

trabalhadores avaliados, previamente à respectiva homologação. 
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Considerando que a CP é composta por quatro vogais, sendo dois representantes da 

administração, designados pelo órgão executivo, um dos quais membro do conselho 

coordenador da avaliação, e dois representantes dos trabalhadores por estes eleitos 

(cfr. n.º 2 do artigo 22.º do Decreto Regulamentar n.º 18/2009). 

Considerando que, no passado dia 12 de Março de 2010, foram eleitos, até 31 de 

Dezembro de 2011, em número de seis, através de escrutínio secreto, os vogais 

representantes dos trabalhadores na CP (cfr. n.º 5 do artigo 22.º do Decreto 

Regulamentar n.º 18/2009), nos termos constantes do relatório global dos resultados 

apurados, que me foi remetido em 16 de Março de 2010, e a seguir indicados: 

a) Primeiro vogal efectivo: Sr.ª Dr.ª Ana Maria Barreira Carujo|Técnica superior; 

b) Segundo vogal efectivo: Sr. Dr. Sérgio Manuel Carvalho Ferreira|Técnico superior; 

c) Primeiro vogal suplente: Sr. Dr. Márcio Artur Santos Serrano|Técnico superior; 

d) Segundo vogal suplente: Sr.ª D. Teresa Maria Jorge Jordão|Coordenadora 

técnica; 

e) Terceiro vogal suplente: Sr.ª D. Maria Angélica Pereira Gomes|Técnica superior; 

f) Quarto vogal suplente: Sr.ª Dr.ª Sofia Pereira|Técnica superior. 

Considerando que importa, agora, dar provimento ao disposto no n.º 4 do artigo 22.º do 

Decreto Regulamentar n.º 18/2009. Assim, e no uso da competência que me é 

conferida pelo disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 60.º da Lei n.º 66-B/2007, 

proponho à Câmara Municipal de Leiria que sejam designados, até 31 de Dezembro de 

2011, em número de quatro, os vogais representantes da administração na CP, nos 

termos a seguir indicados: 

a) Primeiro vogal efectivo: Sr. Dr. Leandro Miguel Gomes Sousa|Chefe da Divisão 

Financeira e de Prospectiva, Orçamento e Financiamento, na qualidade de membro do 

Conselho Coordenador da Avaliação, e também de responsável por orientar os 

trabalhos da CP; 

b) Segundo vogal efectivo: Sr. Dr. Luís Miguel Repolho Vieira Narciso|Assistente 

técnico; 

c) Primeiro vogal suplente: Sr.ª Dr.ª Maria Joaquina Marques Serrão|Chefe da 

Divisão de Acção Social e Família, na qualidade de membro do Conselho Coordenador 

da Avaliação; 

d) Segundo vogal suplente: Sr. João Manuel Silva Gomes|Assistente técnico. 

Leiria e Paços do Concelho, em 18 de Maio de 2010. 

O Presidente da Câmara 

Raul Castro”. 

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

no uso da competência que lhe é conferida pelo disposto no n.º 2 do artigo 22.º do 

Decreto Regulamentar n.º 18/2009, designar os quatro vogais propostos pelo Senhor 
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Presidente da Câmara Municipal de Leiria, como representantes da administração na 

comissão paritária. 

Mais deliberou  a publicitação do teor da presente deliberação na página 

electrónica do Município de Leiria, bem como a sua notificação, por correio electrónico, 

aos vogais representantes dos trabalhadores e aos vogais representantes da 

administração na comissão paritária. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

 

4.1.2. Voto de pesar  

DLB N.º 0834/10 |  Presente, pelo Senhor Presidente, uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar, ao trabalhador Armindo Faria Roda, Bombeiro 

de 1.ª Classe, do mapa de pessoal deste Município, pelo falecimento de sua mãe. 

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

conceder um voto de profundo pesar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 

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

Desenvolvimento 

5.1.1. Publicidade (intenção de remoção) 

DLB N.º 0835/10 | No seguimento do processo de licenciamento de publicidade, foi o 

local de afixação visitado pelos Fiscais Municipais, tendo estes constatado que a 

publicidade permanece afixada, sem o licenciamento prévio por este Município. 

Assim, propôs-se que a Câmara Municipal deliberasse no sentido de ordenar a 

intenção de remoção, nos termos do n.º 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. 
2007/20892 

Alípios, Lda. Um anúncio luminoso 
monoface; 
Um anúncio luminoso 
perpendicular biface na 
fachada 

Av. Marquês de Pombal, 
Galerias S. José, n.º 2 a 5, 
freguesia de Leiria 

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

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

supra mencionados, em cumprimento dos n.º 2 e 3, do artigo 20.º do Regulamento 
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Municipal de Publicidade, uma vez que os mesmos estão afixados e não se encontram 

licenciados.  

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

Câmara Municipal 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 dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.2. Remoção de Publicidade (decisão final) 

DLB N.º 0836/10 | No seguimento das deliberações tomadas por esta Câmara 

Municipal a manifestar intenção de ordenar a remoção de publicidade afixada sem 

prévio licenciamento, foram os responsáveis pela mesma publicidade notificados dos 

teores dessas deliberações para exercerem o direito de audição, nos termos dos artigo 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo. Não tendo exercido esse 

direito ou não tendo sido atendido, são de novo presente os processos a seguir 

indicados, propondo-se que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no artigo 20.º, 

dos n.º 2, alínea a), 3, 4 e 5 do Regulamento Municipal de Publicidade delibere ordenar 

a remoção da publicidade afixada sem prévio licenciamento, pelos mesmos motivos 

constantes das deliberações anteriores: 

Registo  Entidade 
responsá
vel 

Delib. 
da int. 
de 
remoçã
o (data) 

Data de 
visita ao 
local 

Tipo de 
Publicidade 

Localizaçã
o da 
Publicidad
e 

Observ.  

Ent.2008/
3238 

Comumsp
ace, Lda. 

2010/02
/09 

2010/04/
20 

(Fiscais 
Municipai
s) 

Um painel 
biface 
luminoso de 
4x3 mt. 

Rua de 
Tomar, 
Leiria 

O requerente 
exerceu o 
direito de 
audição pela 
carta com o 
registo ENT. 
7848/10, no 
entanto os 
motivos 
expostos em 
nada alteraram 
a intenção de 
ordenar a 
remoção. 

Ent. 
1998/209
7 

Promarca-
Comércio 
Artigos 
para o 
Lar, Lda. 

2008/02
/07 

2009/07/
24 

(Fiscais 
Municipai
s) 

Reclamo 
luminoso 

Rua da 
Alegria, n.º 
4, Lj. Esq., 
Guimarota 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício n.º 3498, 
de 2008/02/26, 
que foi 
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comunicado ao 
representante 
legal da Firma 
Movicol-Moveis 
e Mercenarias 
Colmeias, 
Lda., pelo 
oficio n.º 
19950, de 
2009/10/27. 

A Câmara Municipal, analisados os processos 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 

artigo 20.º, n.º 2, alínea a) e 3 do Regulamento Municipal de Publicidade, pelos 

mesmos motivos constantes das anteriores deliberações da intenção de ordenar a 

remoção, uma vez que se mantêm afixados sem prévio licenciamento. O não 

cumprimento dentro do prazo fixado, implicará que seja a Câmara Municipal a 

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

de todas as despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4 e 5 do citado artigo 20.º, do 

mesmo Regulamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

  

5.1.3. Publicidade. Anulação de guias de recebiment o 

DLB N.º 0837/10 | Tendo sido feitos pedidos para licenciamento de publicidade e 

emitidos os respectivos documentos de recebimento, os quais não foram recebidos, 

propõe-se a sua anulação conforme mapa infra: 

Proc.  
Ent.  

Entidade s Guias de 
Recebimento 

Montante 
(€) 

Motivos de Anulação  

Ent. 
2002/295
38 

Manuel 
Carreira 
Rodrigues 

 
1471/06 

 
656,52 

A publicidade foi retirada parcialmente, 
ficando apenas afixada a publicidade 
licenciada. 

Ent. 
2006/264
87 

Restaurante 
Marisqueira, 
de José 
Martins André 

 
2236/07 

 
808,44 

A taxa da publicidade relativa aos dois 
meses de verão (Julho e Agosto), foi 
paga pela guia de recebimento n.º 
18182, de 21/06/2007. 

A Câmara Municipal, 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. 

 

5.1.4. Atribuição de lugar no Mercado de Venda por Grosso do Falcão para venda 

de comidas e bebidas  

DLB N.º 0838/10 | Presente o requerimento de Rui Lisboa Domingues, residente na 

Rua do Covão, n.º 39, Monte Real, a solicitar a atribuição do lugar cativo com o n.º 137, 

destinado a bar, que se encontra vago, no Mercado de Venda por Grosso do Falcão 

hortofrutícola e têxteis/calçado. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou  por unanimidade  

atribuir o direito de ocupação do lugar cativo com o n.º 137, a Rui Lisboa Domingues, 

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

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

A atribuição 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 23/02/2007, 

na alteração temporária do artigo 15.º, n.º 1.2 e 1.3 do regulamento do referido 

mercado, publicitada pelo edital n.º 47/2007, de 5 de Março. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.5. Protocolo de colaboração com a Associação Hu manitária dos Bombeiros 

Voluntários de Leiria. 

DLB N.º 0839/10 | Presente a seguinte minuta de protocolo: 

«MINUTA PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO 

HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE LEIRIA 

A segurança dos utentes nas praias marítimas é uma obrigação dos 

concessionários (nos termos do artigo 8.º da Lei n.º 44/2004 de 19 de Agosto, 

conjugado com o Decreto-Lei n.º 226-A/2007 de 31 de Maio), cabendo a coordenação e 

as acções de fiscalização à Capitania (autoridade marítima) da área de jurisdição, nos 

termos do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 44/2002 de 2 de Março. 

A Praia do Pedrógão para além das zonas concessionadas tem também uma 

vasta área de zona de praia não concessionada. 

A Lei n.º 44/2004, de 19 de Agosto, institui o princípio geral de que a assistência 

a banhistas deve ser assegurada nas praias durante todo o período da época balnear. 

A mesma Lei no n.º 4 do artigo 4.º indica que “o Governo fixará as medidas e 

procedimentos adequados para garantia da segurança dos banhistas em zonas de 

praias de banhos não concessionadas”. Por outro lado, o n.º 2 do artigo 9.º estipula que 

“nas praias de banhos não concessionadas compete às entidades a indicar pelo 

Governo providenciar pela existência de material e equipamento de informação, 

vigilância, socorro e salvamento”. 

Na sequência da celebração de anteriores Protocolos de Colaboração, a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria tem tido, nos últimos 

anos, uma reconhecida importância no contributo para a salvaguarda e socorro de 

pessoas bem como no transporte de sinistrados e doentes, incluindo a urgência pré-

hospitalar, através da disponibilização de meios e recursos humanos na Praia do 

Pedrógão. 

Considerando que a época balnear de 2010 da Praia do Pedrógão é de 15 de 

Junho a 15 de Setembro, conforme o Despacho n.º 80/2009, proferido em 24 de 
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Novembro de 2009, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, ratificado em 

reunião de Câmara de 2 de Dezembro de 2009, e posteriormente publicado em Diário 

da República pela Portaria n.º 267/2010 de 16 de Abril, e mantendo-se a ausência de 

regulamentação especifica para a vigilância balnear nas zonas de praias marítimas não 

concessionadas, sendo competência dos municípios a gestão das zonas balneares nos 

termos da al. l) do n.º 2 do artigo 26.º da Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro, celebra-se 

o presente protocolo de colaboração entre o Município de Leiria representado pelo seu 

Presidente, Raul Castro, 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, nos termos seguintes: 

Artigo 1.º 

Objecto do Protocolo 

O presente Protocolo tem por objecto a coordenação, segurança, vigilância e 

assistência na Praia do Pedrógão, incluindo a prestação de Primeiros Socorros, 

durante a época balnear de 2010, 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 €54.000,00 cinquenta e quatro mil euros), como contrapartida da 

colaboração objecto do protocolo, incluindo a manutenção do equipamento a 

disponibilizar pelo município, que o segundo outorgante se compromete a prestar na 

Praia do Pedrógão, durante a época balnear de 2010, 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); 

d) 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; 

e) fiscalizar o cumprimento, pelo segundo outorgante, das obrigações assumidas com o 

presente protocolo. 

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 
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das 09h00m às 20h00m junto da praia, assegurando a cobertura do período diurno da 

época balnear; 

c) garantir, no período da época balnear, a assistência na Torre da Praia, durante o dia 

e no edifício do aquartelamento durante a noite, todos os dias da semana, incluindo 

sábados, domingos e feriados, sempre com um enfermeiro ou T.A.S. em permanência 

e contemplará a cedência, por parte dessa Corporação, de todos os materiais e 

equipamentos de socorro necessários, como suporte mínimo de socorro e assistência, 

sendo os Serviços prestados pagos pelos utentes; 

d) garantir, em permanência, na praia do Pedrógão, durante 24 horas/dia e durante o 

mesmo período semanal – todos os dias incluindo sábados, domingos e feriados, 1 

ambulância, 1 pronto socorro ligeiro; 

e) 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; 

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), c) e d) do número anterior; 

g) colocar ao serviço da Câmara, durante a presente época balnear e seguintes, a Moto 

4 e o equipamento referido na alínea d) 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 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 

Período de vigência do Protocolo 

Este Protocolo vigorará durante a presente época balnear, entre 15 de Junho e 15 de 

Setembro de 2010. 
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Artigo 6.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 7.º 

Casos omissos 

Os casos omissos decorrentes da execução do Protocolo serão decididos por acordo 

entre as partes. 

Leiria, ____/____/_____. 

Os Outorgantes» 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na 

alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por 

unanimidade  concordar com o teor da minuta de protocolo acima transcrita e conferir 

poderes ao Senhor Presidente para proceder à sua assinatura. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2010, 

rubrica 2010-A-8, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2149/10, de 25 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.6. Indiscutível interesse municipal. Pedreira P inhal da Pardaleira, Monte 

Redondo, Litoareias, Lda. 

DLB N.º 0840/10 | Presente o pedido da firma LITOAREIAS, LDA. (ENT. 2009/19912) 

no sentido de a Câmara Municipal declarar o indiscutível interesse municipal da 

ampliação da pedreira 6246 “Pinhal da Pardaleira”, ao abrigo do disposto da alínea c4) 

do n.º 2 do artigo 62.º do Regulamento do PDM de Leiria, dado que a pedreira se 

encontra totalmente inserida em Espaço Florestal. 

Considerando que: 

a) O presente processo diz respeito ao licenciamento da ampliação da pedreira 6246 

“Pinhal da Pardaleira” – Monte Redondo; 

b) O projecto obteve já os pareceres das entidades competentes em razão da natureza 

da pretensão e da sua localização: Câmara Municipal de Leiria, IGESPAR e Comissão 

de Avaliação (constituída por três elementos da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento da Região Centro, um da Autoridade de Recursos Hídricos e um da 

Direcção Regional de Economia – Centro);  

c) Na sequência do processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), foi emitida a 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada (ENT 2009/19912), 

que se anexa, sendo uma das condições a “obtenção da deliberação expressa do 
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executivo municipal reconhecendo o indiscutível interesse municipal, conforme o 

disposto na alínea c4) do n.º 2 do artigo 62.º do Regulamento do PDM de Leiria”; 

d) A unidade industrial que dá apoio à pedreira foi ela própria objecto de deliberação n.º 

1208/04 de declaração do indiscutível interesse municipal pela Câmara Municipal de 

Leiria; 

e) Foi oportunamente solicitada à Freguesia de Monte Redondo parecer sobre a 

pretensão apresentada pela requerente, a qual se pronuncia que “(…) após visita ao 

local, consideramos que todos os requisitos nos pareceram cumpridos”; 

f) Foi presente carta da empresa Litoareias - Exploração de Areias de Monte Redondo, 

Lda com o seguinte teor “(…) na qualidade de proprietária da pedreira Pinhal da 

Pardaleira cadastro 6246, em Fonte Cova, freguesia de Monte Redondo, vem deste 

modo comprometer-se a colaborar com a Junta de freguesia de Monte Redondo, 

comparticipando a limpeza, manutenção e reparação das vias utilizadas pelos nossos 

veículos de transporte de areias, devido ao desgaste suplementar que eventualmente 

possa incutir às mesmas.” 

g) Quanto ao interesse público municipal será relevante ter em conta que: 

1- a indústria extractiva tem um peso significativo na economia da região dado que 

constitui a principal fonte de matéria-prima dos sectores industriais a jusante, 

designadamente a Cerâmica e Vidro, a Construção Civil e Obras Públicas, assim como 

o impacte socioeconómico local e regional que contribui para a estabilidade 

demográfica e dinamização das actividades económicas; 

2- o volume do investimento em causa foi de 1 500 000€, já concretizado, tendo sido o 

volume de vendas em 2009 superior a 700.000€, salientando-se que este valor foi em 

anos anteriores bastante superior, reflexo da grave conjuntura económica que 

atravessamos, especialmente na área da construção e obras públicas. A empresa 

conta actualmente com 8 funcionários, além das subcontratações que frequentemente 

realiza em outras empresas do concelho, quer ao nível da contabilidade, higiene e 

segurança, informática e telecomunicações, publicidade, combustíveis, entre outros. O 

número de funcionários varia bastante com as solicitações de mercado (ENT 

2009/19912). 

Face ao exposto haverá que decidir quanto à atribuição do indiscutível interesse 

municipal da ampliação da pedreira 6246 “Pinhal da Pardaleira”, ao abrigo do disposto 

da alínea c4) do n.º 2 do artigo 62.º do Regulamento do PDM de Leiria. 

Considerando a emissão da DIA favorável condicionada bem como o actual 

cenário económico e social da região, o projecto apresentado pela pedreira promove 

impactes positivos no meio económico local e regional, sendo que os impactos 

negativos mais significativos são minimizáveis com a implementação do Plano 

Ambiental e de Recuperação Paisagística e cumprimentos das Medidas de 

Minimização e de Compensação.  
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Considerando-se estratégica a dinâmica das indústrias extractivas, afiguram-se 

existirem no processo suficientes elementos que habilitam a câmara a tornar 

fundamentadamente uma decisão relativamente à pretendida declaração de interesse 

público, na condição de serem adoptadas as medidas e condicionantes exigidas em 

sede de licenciamento. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, e tratando-se de uma 

exploração inserida em espaço florestal, para efeitos do disposto da alínea c4) do n.º 2 

do artigo 62.º do PDM, deliberou  por unanimidade  reconhecer o indiscutível interesse 

municipal da ampliação da pedreira 6246 “Pinhal da Pardaleira” Monte Redondo, na 

condição de serem adoptadas as medidas constantes na Declaração de Impacte 

Ambiental. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.7. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Antec ipação do Mercado de 

Têxteis do dia 3 para o dia 2 de Junho e realização  no dia 10 de Junho de 2010  

DLB N.º 0841/10 | Considerando que o próximo dia 3 de Junho de 2010 é feriado 

(quinta-feira) e dia de Mercado de Venda por Grosso do Falcão – Têxteis –, a maioria 

dos vendedores requereu a sua antecipação e conforme informação do Encarregado 

do Mercado, entende-se ser conveniente, quer economicamente, quer do ponto de 

vista da satisfação dos utentes, que seja antecipada a realização desse mercado para 

o dia 2 de Junho de 2010 (quarta-feira), no mesmo horário de funcionamento, com 

abertura às 5H00 e encerramento às 14H00. 

Relativamente ao dia 10 de Junho, também feriado e quinta-feira, verifica-se o 

interesse no funcionamento do mercado de têxteis, neste mesmo dia e no mesmo e 

supra horário de funcionamento. 

Nestes termos, a Senhora Vereadora Blandina Oliveira propõe, ao abrigo do 

disposto no n.º 3, do artigo 8.º, do Regulamento do Mercado de Venda por Grosso do 

Falcão, aprovado em reunião da Assembleia Municipal de 30/04/1999 e continuada em 

03/05/1999, que seja autorizado o pedido apresentado. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no n.º 

3, artigo 8.º do Regulamento do Mercado de Venda por Grosso do Falcão, deliberou 

por unanimidade  autorizar a antecipação da realização do mercado do dia 3 para o dia 

2 de Junho (quarta-feira) e autorizar o funcionamento no dia 10 de Junho de 2010 

(feriado/quinta-feira), mantendo-se o mesmo horário de funcionamento, com abertura 

às 5H00 e encerramento às 14H00. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.8. Restauro do barco da rotunda do Pescador da Praia do Pedrógão 

DLB N.º 0842/10 | Atendendo a que: 
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1. A Praia do Pedrógão é um lugar de veraneio de elevado interesse turístico e é a 

única estância balnear do Município de Leiria. 

2. Se localiza na Rotunda do Pescador, no acesso sul à marginal da Praia do 

Pedrógão, uma embarcação inaugurada no dia 05 de Agosto de 2003, de homenagem 

à arte Xávega e que desde então se tornou no marco físico de homenagem merecida 

aos pescadores que começaram a construir o tecido urbano da, agora, vila do 

Pedrógão. 

3. O barco, de madeira, tem ao longo do tempo sofrido deterioração assinalável com 

as condições atmosféricas adversas que se fazem sentir na Praia do Pedrógão, não 

tendo tido o devido acompanhamento e manutenção do seu estado de conservação. 

4. Foi deliberado na reunião do executivo municipal de 11 de Junho de 2008 o apoio 

à iniciativa «Restauro do Barco da Rotunda do Pescador na Praia do Pedrógão», 

através da atribuição de um subsídio ao Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 1112 

do Souto da Carpalhosa, no valor de €1.250,00 (mil duzentos e cinquenta euros), para 

fazer face a despesas com a reparação do fundo do barco e de pintura. 

5. Foi deliberado na reunião do executivo municipal de 9 de Junho de 2009 revogar 

a deliberação de 11 de Junho de 2008 pois os trabalhos inerentes ao restauro do barco 

não foram realizados. 

6. Quem visita a Praia do Pedrógão pode constatar o evidente estado de 

degradação que o barco apresenta, podendo no curto prazo perder a sua base de 

apoio dianteira o que implicará prejuízos na envolvente do espaço onde ele se encontra 

com evidente perigo para a segurança pública de bens e pessoas, conforme se pode 

verificar pela ENTFE 2010/4044.  

Perante o actual estado de degradação que o fundo do barco evidencia, a Freguesia de 

Coimbrão propôs à Câmara Municipal de Leiria uma actuação conjunta na substituição 

deste por um barco em melhores condições e que o mesmo fosse alvo de intervenção 

com vista a garantir uma maior durabilidade, revestindo o seu interior em fibra de vidro 

e pintar o seu exterior. 

Considerando que se aproxima o inicio da época balnear de 2010 (15 de Junho a 15 de 

Setembro), e sendo o Barco marco da tradição e cultura das pessoas da Vila do 

Pedrógão e cartão-de-visita a quem frequenta a sua Praia, propôs-se que a Câmara 

Municipal de Leiria comparticipe o restauro do barco a instalar na Rotunda do 

Pescador, no valor de €3.000,00, para fazer face a despesas com o revestimento em 

fibra vidro do seu fundo, com vista a minimizar as intervenções necessárias para a sua 

manutenção, bem como o empréstimo de transporte para a deslocação de ida e volta 

do barco para o prestador de serviço. 

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

conjugadas da alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º com a alínea h) do n.º 1 do artigo 28.º 

da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 
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169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, deliberou por  unanimidade  concordar com a proposta. 

Mais deliberou  que a transferência de verba seja efectuada com a 

apresentação do documento de despesa e do comprovativo da propriedade do barco 

pela Freguesia de Coimbrão. 

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

2152/10, de 26 de Maio, rubrica orçamental 0103/04050109.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 

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

Educativa Municipal 

6.1.1. Programa de Generalização do Fornecimento de  Refeições Escolares aos 

alunos do 1.º CEB e Componente de Apoio à Família –  Pré-escolar. Ano lectivo 

2009/2010. Alteração de valores 

DLB N.º 0843/10 | Considerando o Programa de Generalização do Fornecimento de 

Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (Despacho n.º 22 

251/2005, de 25 de Outubro, conjugado pelo despacho n.º 20956/2008, do Secretário 

de Estado Adjunto e da Educação, de 24 de Julho de 2008); 

Considerando o Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar 

na sua Componente de Apoio à Família, em conformidade com o disposto no 

Despacho n.º 13503/2009, de 9 de Junho de 2009; 

Considerando os acordos de colaboração celebrados entre o Município de Leiria 

e as entidades parceiras (Freguesias, Agrupamentos de Escolas, Associações de Pais 

e outras instituições – de utilidade pública e de solidariedade social), celebrados em 

anos anteriores; 

Considerando os valores aprovados para os diversos Programas de Refeições 

do 1.º ciclo e Componente de Apoio à Família do Pré-escolar, em reunião de Câmara 

de 2 de Dezembro de 2009; 

Considerando a necessidade de se proceder a alguns ajustes, relativamente 

aos valores do programa de refeições aprovados na reunião anteriormente referida, 

que decorre essencialmente de pequenas ajustes ao funcionamento dos programas 

nas escolas e Jardins-de-infância abaixo indicados; 

É presente mapa rectificativo, relativo aos programas que sofreram alterações, 

com produção de efeitos ao início do corrente ano lectivo. 
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Mais se propõe que as seguintes alterações aos programas que se apresentam no 

mapa seguinte, produzam efeito a partir de 1 de Janeiro de 2010. 

Entidade 
Gestora 

Escola do 
1º ciclo 

N.º Alunos 
que 
usufruem 
das 
refeições 
escolares 

Preço de 
refeição 
(criança/di
a) 

Custos com 
Transporte 
Refeição/Alun
os 
a) 

Recursos 
Humanos 
(dia) 

Matéri
a-
prima 
não 
Alime
ntar 

Associação de 
Pais da Escola 
do 1.º CEB e JI 
da Gândara dos 
Olivais 

EB 1 
Gândara 
dos Olivais 

100 2,16  24  

Mais se propõe que as seguintes alterações aos programas que se apresentam no 

mapa seguinte, produzam efeito a partir de 1 de Maio de 2010. 

Entidade 
Gestora 

Escola 
do 1º 
ciclo 

N.º Alunos 
que 
usufruem 
das 
refeições 
escolares 

Preço de 
refeição 
(criança/dia) 

Custos com 
Transporte 
Refeição/Alun
os 
a) 

Recursos 
Humanos 
(dia) 

Matéria -
prima não 
Alimentar 

APEEL - Ass. de 
Pais e EE da 
Escola do 1.º 
Ciclo e Jardim 
de Infância de 
Loureira 

EB1 
Loureir
a 

45 1,69 8,10 48,00 0,90 

APEVO - Ass. 
de Pais das 
Escolas de Vale 
de Sumo e 
Olivais 

EB1 
Vale do 
Sumo 

44 1,69 7,95 48,00 0,88 

 

Entidade 
Gestora 

Jardim-de-
infância 

N.º Alunos 
que 
usufruem 
das 
refeições 

Custo da 
refeição 
(criança/dia) 

Matéria-
prima não 
Alimentar 

Custos com 
Transporte 
Refeição/Alunos 

N.º Alunos que 
usufruem dos 
Prolongamentos 

Recursos 
Humanos 
(dia) 

Actividades 
Complementares 

APEEL - 
Ass. de 
Pais e EE 
da Escola 
do 1.º Ciclo 
e Jardim de 
Infância de 
Loureira 

Loureira 47 1,69 0,94 8,85 40 98,00 18,00 

 
Ass. Pais 
de dos 
Jardins de 
Infância de 
Jardins da 
Serra 

Santa 
Catarina da 
Serra 1 

15 1,69 0,30 2,85 15 52,00 12,00 

Santa 
Catarina da 
Serra 2 

16 1,69 0,32 2,70 16 52,00 12,00 

APEVO - 
Ass. de 
Pais das 

Vale de 
Sumo 

25 1,69 0,50 4,20 25 52,00 12,00 

Entidade 
Gestora 

Escola do 
1º ciclo 

N.º Alunos 
que 
usufruem 
das 
refeições 
escolares 

Preço de 
refeição 
(criança/di
a) 

Custos com 
Transporte 
Refeição/Alun
os 
a) 

Recursos 
Humanos 
(dia) 

Matéri
a-
prima 
não 
Alime
ntar 

Associação de 
Pais da Escola 
do 1.º CEB e JI 
da Gândara dos 
Olivais 

EB 1 
Gândara 
dos Olivais 

100 3,16  24  
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Escolas de 
Vale de 
Sumo e 
Olivais 

Associação 
de Pais do 
Jardim de 
Infância de 
Magueigia 

Magueigia 16 1,69 0,32 2,85 16 52,00 12,00 

A Câmara Municipal, analisou a informação e, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei 

n.º 159/99, de 14 de Setembro e das alíneas l) do n.º 1, e d) do n.º 4, ambas do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade  rectificar as propostas apresentadas.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.2. Apoio à Freguesia de Santa Eufémia – EB1 Qui ntas do Sirol  

DLB N.º 0844/10 |  Presente pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes uma proposta que é 

do seguinte teor: 

Considerando que a escola do 1.º CEB de Quintas do Sirol, é frequentada por 

diversos alunos, oriundos do Bairro da Cova das Faias e outros de etnia cigana; 

Considerando a necessidade de garantir um acompanhamento mais 

individualizado aos alunos desta comunidade educativa no sentido de prevenir 

comportamentos de risco e comportamentos anti-sociais, e promover a cidadania; 

Considerando que as escolas e a comunidade educativa são os espaços 

privilegiados para prevenir tais situações; 

Considerando ainda a existência de um protocolo de parceria formalizado com 

várias entidade públicas, entre as quais a Câmara Municipal de Leiria, no sentido da 

integração de crianças em situação de risco; 

Propõe-se a atribuição de uma verba de apoio à Junta de Freguesia de santa Eufémia, 

no valor de 2.625,00€ € (dois mil, seiscentos e vinte cinco euros) até ao final do 

corrente ano lectivo, sendo que o mesmo não terá continuidade no ano lectivo de 

2010/2011. 

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

conjugadas das alíneas d) do n.º 1 do artigo 13.º e e) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, com a alínea l) do n.º 1 e as alíneas a) e b) do n.º 4 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, 

de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade  concordar com as transferências acima 

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

n.º 2147/10, 25 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

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

Componente de Apoio à Família do Pré-escolar - Cont ratação de serviços para 
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acompanhamento do fornecimento de refeições escolar es; e Componente de 

Apoio à Família do Pré-escolar.  Concurso Público 

DLB N.º 0845/10 | Presente pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes uma proposta com o 

seguinte conteúdo: 

Considerando que, de acordo com a alínea b) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, é competência do Município assegurar a gestão dos 

refeitórios dos estabelecimentos de Educação Pré-escolar e do Ensino Básico; 

Considerando o Programa "Serviço de Refeições – 1.º CEB" existente no 

concelho de Leiria, desde o ano lectivo 2001/2002, aprovado por deliberação camarária 

de 24 de Outubro de 2001; 

Considerando o Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 

Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, conforme Despacho n.º 22 

251/2005, de 25 de Outubro, conjugado com o Despacho n.º 18987/2009, do Gabinete 

do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, de 17 de Agosto de 2009; 

Considerando ainda o Programa de Expansão e Desenvolvimento de Educação 

Pré-Escolar, de harmonia com a Lei - Quadro n.º 5/97, de 10 de Fevereiro e o Dec.- Lei 

n.º 147/97 de 11 de Julho, conjugado com o quadro de competências e regime jurídico 

dos Municípios - Lei N.º 169/99 de 18 de Setembro, e o Acordo de Colaboração 

tripartido, celebrado em 8 de Julho de 1998 entre os Ministérios da Educação, do 

Trabalho e Solidariedade e a Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

Propõe-se que seja desencadeado o procedimento de Concurso Público para a 

contratação de Serviços de Acompanhamento do Fornecimento Refeições Escolares e 

Componente de Apoio às Famílias do Pré-escolar, no valor base global de €179.100,00 

(cento e setenta e nove mil e cem euros), acrescido de IVA à taxa legal, para os 

seguintes lotes: 

Lote 1 - Agrupamento de Escolas de Marrazes 

Lote 2 - Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus 

Lote 3 - Agrupamento de Escolas José Saraiva 

Na tabela que se segue constam os dados necessários, estimados, para a contratação 

do serviço em apreço, para o período compreendido entre 1 de Setembro de 2010 a 

31 de Julho de 2011  (225 dias úteis): 

Lotes  Valor/dia a Set/Dez 2010  Jan/Julho 2011  Total a 

Lote 1 182€ 15.106€ 25.844€ 40.950€ 

Lote 2 320€ 26.560€ 45.440€ 72.000€ 

Lote 3 294€ 24.402€ 41.748€ 66.150€ 

Total  796€a 66.068€a 113.032€a 179.100€a 

Nota: a) Acresce IVA à taxa legal em vigor 

Mais se propõe designar para elementos do júri, os seguintes elementos: 

EFECTIVOS: 
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— Sofia Pereira 

— Francisco José Gameiro dos Santos 

— Ana Margarida dos Santos Silva Rodrigues 

SUPLENTES: 

— Maria Antonieta Monteiro dos Santos 

— Isabel Maria Pereira Ferreira Quintal 

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

informação prestada pela Divisão de Acção Educativa Municipal, deliberou  por  

unanimidade  designar como membros do júri os supra mencionados, nos termos do 

n.º 1 do artigo 67.º do CCP, e autorizar a abertura do procedimento por concurso 

público. 

Mais  deliberou , autorizar a realização da despesa ao abrigo da alínea b) do n.º 

1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, aplicável por força da alínea 

f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 

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

2148/10, de 25 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.4. Programa de fornecimento de refeições escola res - 1.º CEB e pré-escolar - 

contratação de serviços para o fornecimento de refe ições.  Concurso público 

internacional. Rectificação 

DLB N.º 0846/10 | Na sequência da deliberação tomada na reunião de câmara de 11 

de Maio de 2010, sobre o assunto em epígrafe, e atendendo ao facto de a despesa se 

repartir por mais de um ano económico, nos termos do n.º 1 e n.º 6 do artigo 22.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, aplicável por força da alínea f) do n.º 1 do artigo 

14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, este concurso terá de ser autorizado 

pelo órgão deliberativo. 

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

informação prestada pela Divisão de Acção Educativa Municipal, deliberou por  

unanimidade  submeter a deliberação de câmara tomada a 11 de Maio de 2010, no 

âmbito do Programa de Fornecimento de Refeições Escolares - 1.º CEB e Pré-escolar - 

Contratação de serviços para o fornecimento de refeições -  Concurso Público 

Internacional com publicação do anúncio do concurso no Jornal Oficial da União 

Europeia, a autorização da Assembleia Municipal nos termos do n.º 1 e n.º 6 do artigo 

22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, aplicável por força da alínea f) do n.º 1 do 

artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 

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

1863/10, de 4 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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6.1.5. Programa de actividades de enriquecimento cu rricular no 1.º CEB – 

contratação de serviços para a leccionação do ensin o do inglês.  Concurso 

público internacional. Rectificação 

DLB N.º 0847/10 | Na sequência da deliberação tomada na reunião de câmara de 11 

de Maio de 2010, sobre o assunto em epígrafe, e atendendo ao facto de a despesa se 

repartir por mais de um ano económico, nos termos do n.º 1 e n.º 6 do artigo 22.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, aplicável por força da alínea f) do n.º 1 do artigo 

14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, este Concurso terá de ser autorizado 

pelo órgão deliberativo. 

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

informação prestada pela Divisão de Acção Educativa Municipal, deliberou por  

unanimidade  submeter a deliberação de câmara tomada a 11 de Maio de 2010, no 

âmbito do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB – 

Contratação de serviços para a leccionação do Ensino do Inglês  - Concurso Público 

com publicação do anúncio do concurso no Jornal Oficial da União Europeia, a 

autorização da Assembleia Municipal nos termos do n.º 1 e n.º 6 do artigo 22.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, aplicável por força da alínea f) do n.º 1 do artigo 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.6. Programa de actividades de enriquecimento cu rricular no 1.º CEB. 

Contratação de serviços para a leccionação do ensin o da música. Concurso 

público internacional. Rectificação 

DLB N.º 0848/10 | Na sequência da deliberação tomada na reunião de câmara de 11 

de Maio de 2010, sobre o assunto em epígrafe, e atendendo ao facto de a despesa se 

repartir por mais de um ano económico, nos termos do n.º 1 e n.º 6 do artigo 22.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, aplicável por força da alínea f) do n.º 1 do artigo 

14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, este concurso terá de ser autorizado 

pelo órgão deliberativo. 

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

informação prestada pela Divisão de Acção Educativa Municipal, deliberou por  

unanimidade  submeter a deliberação de câmara tomada a 11 de Maio de 2010, no 

âmbito do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB – 

Contratação de serviços para a leccionação do Ensino da Música  - Concurso Público 

com publicação do anúncio do concurso no Jornal Oficial da União Europeia, a 

autorização da Assembleia Municipal nos termos do n.º 1 e n.º 6 do artigo 22.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, aplicável por força da alínea f) do n.º 1 do artigo 

14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 
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O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

1862/10, de 4 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.7. Programa de actividades de enriquecimento cu rricular no 1.º CEB. 

Contratação de serviços para a leccionação da activ idade física e desportiva. 

Concurso público internacional. Rectificação 

DLB N.º 0849/10 | Na sequência da deliberação tomada na reunião de câmara de 11 

de Maio de 2010, sobre o assunto em epígrafe, e atendendo ao facto de a despesa se 

repartir por mais de um ano económico, nos termos do n.º 1 e n.º 6 do artigo 22.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, aplicável por força da alínea f) do n.º 1 do artigo 

14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, este Concurso terá de ser autorizado 

pelo órgão deliberativo. 

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

informação prestada pela Divisão de Acção Educativa Municipal, deliberou por  

unanimidade  submeter a deliberação de câmara tomada a 11 de Maio de 2010, no 

âmbito do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB – 

Contratação de serviços para a leccionação da Actividade Física e Desportiva  - 

Concurso Público com publicação do anúncio do concurso no Jornal Oficial da União 

Europeia, a autorização da Assembleia Municipal nos termos do n.º 1 e n.º 6 do artigo 

22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, aplicável por força da alínea f) do n.º 1 do 

artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

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

Gestão de Equipamentos Educativos 

6.2.1. Orfeão de Leiria. Pedido de Parecer - Cursos  Profissionais 2010/2011 

DLB N.º 0850/10 | Presente um ofício do Orfeão de Leiria, Entrada 2010/9963 datado 

de 10/05/2010, dando conhecimento que irá apresentar a candidatura para um Novo 

Curso/Nova Turma para o próximo ano lectivo, 2010/2011:  

—  Curso Profissional de Instrumentista de Sopros e de Percussão 

Assim, em conformidade com instruções emanadas da Direcção Regional de Educação 

do Centro, solicita parecer da Câmara Municipal. 

A Câmara Municipal analisou o assunto e deliberou por  unanimidade  emitir 

parecer favorável à criação do novo curso/turma apresentado pelo Orfeão de Leiria 

para o 2010/2011, por considerar que as áreas propostas carecem, na nossa região, de 

mão-de-obra especializada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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6.2.2. Colégio Dr. Luís Pereira da Costa. Pedido de  Parecer. Cursos de Educação 

e Formação 2010/2011 

DLB N.º 0851/10 | Presente um ofício do Colégio Dr. Luís Pereira da Costa, Entrada 

ENTFE - 2010/3617 datado de 07/05/2010, dando conhecimento que irá apresentar a 

candidatura para um Novo Curso/Nova Turma para o próximo ano lectivo, 2010/2011:  

• Práticas Técnico-Comerciais, Tipo 3, Nível 2. 

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

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

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

e ajustado aos seus interesses. 

Assim, em conformidade com instruções emanadas da Direcção Regional de Educação 

do Centro, solicita parecer da Câmara Municipal. 

A Câmara Municipal analisou o assunto e deliberou por  unanimidade  emitir 

parecer favorável à criação do novo curso/turma apresentado pelo Colégio Dr. Luís 

Pereira da Costa para o 2010/2011, por considerar que as áreas propostas carecem, 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2.3. Programa de Expansão e Desenvolvimento da Ed ucação Pré-Escolar. 

Acordo de Colaboração. Utilização de espaços da com unidade 

DLB N.º 0852/10 |  Presente, pelo Senhor Vereador da Educação, Cultura e Juventude, 

a minuta de Acordo de Colaboração relativamente à cedência de espaço para o 

desenvolvimento das actividades do Jardim de Infância dos Outeiros da Gândara – 

período lectivo e Componente de Apoio à Família. 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Considerando o Programa de Expansão e Desenvolvimento de Educação Pré-Escolar, 

de harmonia com a Lei-Quadro n.º 5/97, de 10 de Fevereiro e o Decreto-Lei n.º 147/97 

de 11 de Julho, conjugado com o quadro de competências e regime jurídico dos 

Municípios - Lei n..º 169/99 de 18 de Setembro, e o Acordo de Colaboração tripartido, 

celebrado em 8 de Julho de 1998 entre os Ministérios da Educação, do Trabalho e 

Solidariedade e a Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

Considerando que compete ao Município a construção, apetrechamento e manutenção 

dos estabelecimentos de Educação Pré-escolar, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do 

artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro; 

Considerando a necessidade de se disponibilizar um espaço para implementação do 

Jardim-de- Infância de Outeiros da Gândara, não dispondo o Município de Leiria de 

instalações próprias nesta área de influência; 

Considerando ainda o acordo de colaboração tripartido celebrado entre a Junta de 

Freguesia de Marrazes, o Agrupamento de Escolas de Marrazes e o Município de 
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Leiria, com vista à regulamentação da Componente de Apoio à Família nos Jardins de 

Infância da Freguesia: 

Entre o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 505 181 266, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Raul Castro, a Freguesia de Marrazes, com sede em 

Rua Joaquim Soares Ceia Simões n.º 9, 2415-508 Marrazes, com o contribuinte n.º 507 

280 059 representada pela sua Presidente, Maria Isabel Afonso Pereira Santos, o 

Agrupamento de Escolas de Marrazes, com sede em EB 2,3 Marrazes, Rua da Mata, 

2400-429 Marrazes, com o contribuinte n.º 600 078 094, representado pelo Director, 

José António Batista Sousa Violante, e a ARDOG – Associação Recreativa e 

Desportiva de Outeiros da Gândara, com sede na Rua da Liberdade, freguesia de 

Marrazes, 2415-560 Leiria e n.º fiscal 503158607, representada pelo seu Presidente 

Raul Manuel Correia Faria, celebra-se o presente Acordo de Colaboração que se rege 

pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª 

O presente Acordo de Colaboração visa regular as condições relativas à participação 

do Município de Leiria, do Agrupamento de Escolas Marrazes, da Junta de Freguesia 

de Marrazes e da ARDOG, na disponibilização dos espaços e gestão do Jardim de 

Infância de Outeiros da Gândara. 

Cláusula 2.ª 

A ARDOG disponibiliza, as instalações necessárias às actividades do Jardim de 

Infância de Outeiros da Gândara, à Junta de Freguesia de Marrazes. 

Cláusula 3.ª 

O espaço disponibilizado é composto por 3 (três) salas de actividades lectivas, sala 

polivalente e de apoio, refeitório, casas de banho, zonas de acesso e de recreio, 

encontram-se apetrechadas com sistemas de abastecimento de água, de energia 

eléctrica e aquecimento central. 

Cláusula 4.ª 

Compete à Junta de Freguesia de Marrazes a gestão da Componente de Apoio à 

Família do Jardim de Infância de Outeiros da Gândara, cujas actividades decorrem nas 

instalações referidas anteriormente. 

Cláusula 5.ª 

Compete ao Agrupamento de Escolas de Marrazes a coordenação pedagógica dos 

programas. 

 

Cláusula 6.ª 

Compete ao Município de Leiria, comparticipar nas despesas referentes aos espaços 

disponibilizados, num valor mensal de €323,00, (trezentos e vinte e três euros), a 

transferir para a Junta de Freguesia de Marrazes, e com efeitos a partir de 1 de Janeiro 

de 2010 inclusive. 
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Cláusula 7.ª 

O presente acordo de colaboração poderá ser revisto por consenso entre as partes, 

sendo automaticamente renovado, por período correspondente ao ano civil (12 meses), 

se nenhuma das partes o denunciar com, pelo menos, sessenta dias (60 dias) de 

antecedência. 

Cláusula 8.ª 

O presente acordo de colaboração 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. 

*** 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e, em conformidade com o 

disposto nas alíneas d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º da Lei 

n.º 159/99, de 14 de Setembro, conjugadas com o artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliberou 

por  unanimidade  aprovar o Acordo de Colaboração acima transcrito, autorizando o 

Senhor Presidente a proceder à sua assinatura, e autorizar as transferências mensais 

(doze), com efeito a 1 de Janeiro de 2010. 

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

2160/10, de 26 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.3. Análise do assunto relacionado com a Divisão d a Acção Social e Família 

6.3.1. Cedência do auditório do Centro Associativo Municipal 

DLB N.º 0853/10 |  Presente pela Senhora Vereadora Lurdes Machado pedido de 

cedência de um espaço de auditório com capacidade para cerca de 70 pessoas, pela 

Leiriconsulte II – Recursos Humanos Lda., com sede na Rua Paulo VI edifício Paulo VI 

lojas 2 e 3 2410-149 Leiria, para cerimónia de entrega de diplomas a 42 pessoas que 

concluíram três cursos EFA, com equivalências ao 9º e ao 12º anos de escolaridade, 

habilitando-os para as profissões de soldador, técnico de planeamento industrial de 

metalurgia e metalomecânica, e, técnico de cozinha/pastelaria (ENTFE 2010/4064). 

Pretende, a Leiriconsulte, dignificar a entrega dos diplomas como forma de divulgar o 

esforço e sucesso dos formandos, dando a conhecer à sociedade, nomeadamente aos 

sectores económicos e industriais, as competências agora reconhecidas.  

Não existindo disponibilidade de outro espaço, adequado às características e objectivos 

pretendidos, propõe a Sra. Vereadora Dra. Lurdes Machado, a cedência gratuita do 

auditório do Centro Associativo Municipal no dia 25 de Junho de 2010, entre as 17.30 

horas e as 19.30 horas, nos termos do Regulamento Interno do CAM, suportando o 

Município as respectivas despesas. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, tendo em conta o interesse 

municipal na divulgação de iniciativas que contribuam para o aumento da formação 

escolar e profissional e consequentemente das capacidades de inserção 

socioprofissional dos cidadãos e das cidadãs, no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea b) do n.º4 do artigo 64.º da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade   autorizar 

a cedência gratuita do auditório do Centro Associativo Municipal conforme proposta 

apresentada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
�������� Depar tamen to  da Cu l tu ra ,  Despor to  e  Juventude  

 

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

7.1.1. Exposição de Pintura “Alma Nua” 

DLB N.º 0854/10 |  Na sequência de compromissos assumidos pelo anterior executivo 

para realização de uma exposição de pintura da autoria do artista leiriense, Anjos 

Fernandes, conforme ofício enviado ao mesmo a 25 de Março de 2009, registo 

SAI.5841/2009, exposição reclamada na reunião n.º 1, datada de 12 de Janeiro do ano 

em curso, foi decidido manter o compromisso anteriormente assumido e autorizar a 

realização da mesma. 

Assim, considerando que compete ao Município como entidade promotora da 

acção, assumir os encargos resultantes da despesa com o pacote gráfico necessário 

para a divulgação da exposição, a qual se realiza no Teatro José Lúcio da Silva, no 

período compreendido entre 3 e 30 de Junho de 2010 e, sendo necessário dar 

andamento com antecedência ao procedimento da requisição destes serviços, foram os 

mesmos autorizados por despacho do Sr. Vereador da Cultura, importando os mesmos 

num valor estimado de €1.100,00+IVA, solicitando-se agora a ratificação do mesmo. 

A Câmara Municipal, tomou conhecimento da informação prestada pela Divisão 

da Cultura e Gestão de Espaços Culturais e, considerando de interesse municipal a 

realização da exposição da autoria de um artista leiriense a levar a efeito no Teatro 

José Lúcio da Silva, deliberou por  unanimidade  ratificar o despacho do Senhor 

Vereador Gonçalo Lopes datado de 20 de Maio de 2010. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.2. Praça Viva 2010 

DLB N.º 0855/10 |  Presente uma informação da Divisão da Cultura e Gestão de 

Espaços Culturais do seguinte teor: 
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“O evento Praça Viva, realizado desde o ano 2000, consiste num programa de 

animação de exterior nas noites de Verão. Tendo em conta o relevo e projecção que 

esta iniciativa tem suscitado junto da população, o Município pretende dar continuidade 

a este projecto, quer como forma de atracção turística, quer como forma de fruição 

cultural e de promoção/captação de novos públicos. 

Para 2010 pretende-se, à semelhança de edições anteriores, descentralizar os 

locais de realização de espectáculos, bem como apresentar um programa diversificado 

em géneros, privilegiando-se nesta edição a apresentação de eventos por algumas 

associações de acção cultural locais:  

— ECO – Associação Cultural 

— Célula & Membrana – Associação 

— Fade In – Associação de Acção Cultural 

— O Nariz – Teatro de Grupo 

— Te-Ato – Grupo-Teatro de Leiria. 

O programa desenvolver-se-á entre os dias 10 de Julho e 3 de Setembro em 

dois locais privilegiados: o Pátio Mercado Sant’Ana e a Praça Rodrigues Lobo, 

prevendo-se uma apresentação no Castelo de Leiria. Assim, em 2010 serão 

apresentados os seguintes espectáculos: 

JULHO 

10 de Julho | Pátio Mercado Sant’Ana – Andantino (Cultrede / Companhia Marimbondo) 

16 de Julho | Pátio Mercado Sant’Ana – Recooked (Associação Eco) 

17 de Julho | Praça Rodrigues Lobo – Pintar a Praça (Célula & Membrana – 

Associação) 

23 de Julho | Pátio Mercado Sant’Ana - Estreias em segunda mão (Associação Eco) 

24 de Julho | Castelo de Leiria + Pátio Mercado Sant’Ana - Rodobalho (Cultrede) 

29 de Julho | Pátio Mercado Sant’Ana – 4 Vertentes (Festival de Hip-Hop) 

30 de Julho | Praça Rodrigues Lobo - Se as paredes falassem (Célula & Membrana – 

Associação) 

31 de Julho | Praça Rodrigues Lobo - Rosa, ou quem é a cabra? (Te-Ato – Grupo-

Teatro de Leria) 

AGOSTO 

6 de Agosto | Praça Rodrigues Lobo - O Lírio Quebrado (Fade In - Assoc. de Acção 

Cultural) 

7 de Agosto | Pátio Mercado Sant’Ana – Presos por uma corrente de ar (Cultrede / 

Teatro Regional da Serra de Montemuro) 

13 de Agosto | Praça Rodrigues Lobo – Concerto Camião (Fade In - Assoc. de Acção 

Cultural) 

14 de Agosto | Pátio Mercado Sant’Ana – Train Station (Cultrede / Palhaço Kaki) 

20 de Agosto | Pátio Mercado Sant’Ana – projecto a definir (O Nariz – Teatro de Grupo) 
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21 de Agosto | Pátio Mercado Sant’Ana – Big Pea (Cultrede / Clown em acção – José 

Sebstião) 

27 de Agosto | Pátio Mercado Sant’Ana – 7 ou coisa nenhuma (Te-Ato – Grupo-Teatro 

de Leria) 

28 de Agosto | Pátio Mercado Sant’Ana – Uxu Kalhus (Cultrede) 

SETEMBRO 

3 de Setembro | Pátio Mercado Sant’Ana - projecto a definir (O Nariz – Teatro de 

Grupo) 

As condições de apresentação dos espectáculos serão as seguintes: 

a) Locais: Pátio Mercado Sant’Ana e Praça Rodrigues Lobo 

b) Horários de ensaios técnicos: 15h00m às 20h00m 

c) Horários de espectáculo e desmontagens: 21h30m às 24h00m 

Ao Município de Leiria, enquanto entidade organizadora do evento, compete assegurar 

os seguintes aspectos: 

—  Reserva do espaço público; 

—  Montagens | Desmontagens de 12 estrados de madeira no Pátio Mercado 

Sant’Ana; 

—  Colocação de 95 cadeiras de exterior no Mercado Sant’Ana (acondicionados 

com correntes); 

—  Colocação de quadro eléctrico na Praça Rodrigues Lobo; 

—  Contratação de uma empresa para fornecimento de som/luz para todos os 

espectáculos; 

—  Respeitar as normas de cumprimento dos limites fixados no n.º 5 do artigo 15.º 

do Regulamento Geral do Ruído, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 9/07, 

de 17 de Janeiro, por força da aplicação da alínea a) do n.º 7 do citado artigo 

15.º do mesmo diploma legal, no que respeita às actividades de animação 

agendadas para o período entre as 21h00m e as 24h00m.” 

A Câmara Municipal, tomou conhecimento da informação prestada pela Divisão 

da Cultura e Gestão de Espaços Culturais no âmbito do evento “Praça Viva” e 

deliberou por  unanimidade  assegurar todo o apoio logístico necessário a prestar 

devendo ser comunicada a necessidade de organização a todos os sectores envolvidos 

e assumir as despesas com o fornecimento de som e da energia eléctrica necessária, 

advertindo ainda que deverão ser cumpridos os limites fixados no n.º 5 do artigo 15.º do 

Regulamento Geral do Ruído, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 9/07, de 17 de 

Janeiro, por força da aplicação da alínea a) do n.º 7 do citado artigo 15.º do mesmo 

diploma legal, no que respeita às actividades de animação agendadas para o período 

entre as 21h00m e as 24h00m.” 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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7.1.3. Apoio ao Nariz – Teatro de Grupo para o XV F estival Acaso 

DLB N.º 0856/10 | Presente um pedido d’O Nariz – Teatro de Grupo em que é 

solicitado apoio para a concretização do XIV Acaso – Festival de Teatro vai decorrer 

como habitualmente, nos meses de Outubro e Novembro estando previstas várias 

actividades, nomeadamente espectáculos de teatro, exposições e concertos. 

Pelo exposto e, tendo em conta a qualidade dos programas apresentados nos 

últimos anos e o facto de a maior parte dos espectáculos decorrer em Leiria, 

constituindo para o Concelho uma mais-valia cultural inquestionável, propõe-se que se 

atribua ao Nariz – Teatro de Grupo a verba de €5.000,00 (cinco mil euros) para suporte 

das despesas com o Festival, utilizando para isso a verba prevista no Plano para 2010, 

na Rubrica 2010/A/263 – Apoio a organismos promotores de cultura – Grupos de 

Teatro, assim como o apoio logístico necessário para a realização dos espectáculos 

nos equipamentos municipais e a cedência gratuita do Teatro Miguel Franco. O apoio 

financeiro referido será efectuado em duas prestações de €2.500,00 cada, sendo que a 

primeira será imediata ficando, no entanto, sujeita à apresentação prévia de todos os 

documentos de acordo com o estipulado nas Normas de Controlo Interno, e a segunda 

à apresentação prévia dos documentos comprovativos das despesas até ao total do 

montante atribuído (€5.000,00). 

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

informação prestada pela Divisão da Cultura e Gestão de Espaços Culturais, deliberou 

por unanimidade  e 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, atribuir ao Nariz – Teatro de Grupo a verba de €5.000,00 

(cinco mil euros) para suporte das despesas com o XIV Acaso – Festival de Teatro, em 

duas prestações.  

Mais deliberou  que o apoio financeiro referido seja efectuado em conformidade 

com a informação prestada. 

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

2118/10, 25 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.4. Apoio logístico ao evento “Braçadeiras” 

DLB N.º 0857/10 | Presente um pedido da Célula & Membrana – Associação 

(ENTFE.3975/2010) solicitando apoio logístico para a realização do evento 

“Braçadeiras” que pretendem levar a efeito entre os dias 17 e 26 Junho do corrente ano 

em diversos locais da cidade de Leiria. O programa pretendido será o seguinte: 

EXPOSIÇÕES 

Data: 17 de Junho | Horário: 21h00m | Local: Casa d os Pintores 

Apoio logístico: 

• Vídeo projector 
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• Recursos humanos para assegurar a abertura do espaço no horário pretendido 

Data: 18 de Junho | Horário: 21h00m | Local: Moinho  do Papel 

Apoio logístico: 

• Vídeo projector 

• Recursos humanos para assegurar a abertura do espaço no horário pretendido 

CONFERÊNCIAS 

Datas: 18 e 25 de Junho | Horário: das 21h00m às 24 h00m | Local: Moinho do 

Papel 

Apoio logístico: 

• Vídeo projector 

• 70 cadeiras, a ceder pelo Centro de Interpretação Ambiental 

• Mesa para oradores, a ceder pelo Centro de Interpretação Ambiental 

• Copos de vidro 

• Recursos humanos para assegurar a abertura do espaço no horário pretendido 

PROJECÇÕES DE VÍDEO 

Datas: 19 e 26 de Junho | Horário: 22h00m | Local: Teatro Miguel Franco 

Apoio logístico: 

• Cedência gratuita do Teatro Miguel Franco (já aprovada em 18 de Maio) 

JANGADA NO RIO LIZ 

Data: Até 9 de Junho 

Apoio logístico: 

• Execução de uma plataforma (jangada), de acordo com planta elaborada pela 

Associação requerente para realização de concertos no Rio Liz. Esta jangada será 

cedida à Célula & Membrana - Associação para a realização do evento “Braçadeiras” 

durante o período em que o mesmo decorre. 

Datas: 9 e 11 de Junho 

Apoio logístico: 

• Transporte da jangada para o Rio Liz para testes. No final dos testes deverá ser 

previsto transporte da jangada para as Oficinas Municipais para armazenamento. 

• Apoio na descarga da jangada na rampa entre a Ponte Afonso Zúquete e a Ponte do 

Bairro dos Anjos. 

• Informação aos Bombeiros Municipais e à Protecção Civil da realização do evento, 

solicitando-se a presença de uma equipa de apoio (bote). 

Data: 19 de Junho 

Apoio logístico: 

• Reserva do espaço público – Parque da Cidade 

• Montagem de quadro eléctrico, disponibilização de extensões eléctricas e ligação de 

electricidade para barraca de venda de bebidas 
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• Transporte da jangada para o Rio Liz para realização de concertos. No final do 

evento a jangada será presa à doca, sendo necessário o seu transporte de volta para 

as Oficinas Municipais para armazenamento no dia 21 de Junho. 

• Apoio na descarga da jangada na rampa entre a Ponte Afonso Zúquete e a Ponte do 

Bairro dos Anjos. 

• Informação aos Bombeiros Municipais e à Protecção Civil da realização do evento, 

solicitando-se a presença de uma equipa de apoio (bote). 

WORKSHOPS 

Data: 20 de Junho | Local: Largo do Papa 

Apoio logístico: 

• Reserva do espaço público 

• Cedência do Welcome Centre (casa de madeira) 

• Quadro eléctrico (verificar a possibilidade de ligar à corrente no Welcome Centre) 

AUTORIZAÇÕES NOS ESPAÇOS 

• Autorização para a venda de artigos promocionais da Célula & Membrana – 

Associação, nos dias 18 e 25 de Junho no Moinho de Papel 

• Autorização para a colocação de uma barraca (Sodicel) para venda de bebidas e 

artigos promocionais da Célula & Membrana – Associação, no dia 19 Junho no Parque 

da Cidade. 

• Autorização para a venda de artigos promocionais da Célula & Membrana – 

Associação nos dias 19, 25 e 26 de Junho no Teatro Miguel Franco. 

Tratando-se de um evento que apresentará diversas actividades de inquestionável 

interesse cultural, abertas a toda a comunidade, propõe-se a aprovação do apoio 

logístico necessário à concretização das iniciativas e autorização para a venda dos 

produtos referidos. 

Para mais se propõe que a isenção das taxas devidas referentes à Licença 

Especial de Ruído e ocupação de espaço público. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e 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  autorizar o apoio logístico solicitado pela Célula & Membrana – 

Associação, conforme é referido na informação indicada pela Divisão da Cultura e 

Gestão de Espaços Culturais, devendo ser comunicada a necessidade de organização 

a todos os sectores envolvidos e ao DEO para proceder às diligências necessárias para 

a execução do equipamento em causa e a sua cedência temporária à Célula & 

Membrana – Associação. 

Mais deliberou  assumir as despesas resultantes do consumo de energia 

eléctrica necessárias aos eventos, e autorizar a isenção das taxas devidas referentes à 

Licença Especial de Ruído e ocupação de espaço público. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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7.1.5. Cedência das instalações do Castelo ao Nariz  – Teatro  

DLB N.º 0858/10 | Presente pedido d’ O Nariz – Teatro de Grupo a solicitar a cedência 

das instalações do Castelo de Leiria, em horário desfasado da abertura ao público, 

para representação da peça de teatro “O Escurial” de Michel Ghelderode. 

Presente uma informação do Senhor Vereador Gonçalo Lopes propondo a 

cedência das instalações do Castelo nos dias 2 e 16 de Junho. Considerando que se 

pretende o início dos espectáculos às 22horas, propõe-se a necessidade de assegurar 

a abertura do espaço entre as 20horas e as 24horas o qual mereceu, de acordo com o 

Regulamento vigente, a informação da Divisão de Museus e Património que a seguir se 

transcreve: 

“Por se tratar de um evento de interesse para a comunidade, sugere-se a 

cedência do Castelo, incluindo as salas abertas ao público dos Paços Novos para o fim 

proposto bem como o espaço no terreiro à entrada do Castelo, sem encargos para os 

requerentes; 

Os encargos para o Município resultam do acompanhamento da actividade fora 

do horário normal de funcionamento, havendo necessidade de contratar trabalho 

extraordinário à empresa de segurança que presta serviço no Castelo; 

Toda a logística será suportada pelos requerentes, incluindo o transporte de 

materiais para os Paços Novos, sendo que os mesmos têm conhecimento da 

dificuldade de acesso; 

O espaço cedido inclui, exclusivamente, o salão, as salas de apoio (cozinha e 

bengaleiro), e o acesso ao WC interior; 

Devem os requerentes garantir todas as condições de higiene e segurança 

necessárias ao bom uso do espaço Monumental em causa; 

Deverão ser observadas todas as regras constantes do Regulamento de 

cedência do Castelo, que lhes serão remetidas, das quais se destacam: a proibição de 

venda de bebidas ou comidas, de qualquer género e a necessidade do evento ser 

programado de forma a garantir o encerramento do castelo até às 24h00m, 

impreterivelmente; 

A proposta de actividade tem ainda enquadramento no projecto global de 

dinamização cultural do Castelo, através de actividades culturais que dignifiquem o 

Monumento e atraíam público. 

De acordo com o regulamento em vigor, será necessário prever a contratação 

dos serviços de segurança, fora do horário de abertura ao público, com a seguinte 

previsão de custos: 8 horas x €16,00 = €128,00+IVA, sendo utilizada para o efeito a 

rubrica orçamental 12/020218. 

A Câmara Municipal, depois de analisada a informação e, concordando com os 

motivos expostos, e ao abrigo do disposto nas alínea f) do n.º 2 e a) do n.º 4, ambas do 
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artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  autorizar 

a cedência, sem encargos para os requerentes, dos espaços acima mencionados, 

devendo observar-se os condicionalismos constantes do Regulamento do Castelo que 

lhe serão enviados. 

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

2144/10, de 25 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.6. Desfile de Moda em Monte Real 2010 

DLB N.º 0859/10 | Presente o pedido de apoio da ACILIS – ASSOCIAÇÃO 

COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LEIRIA, BATALHA E PORTO DE MÓS, (ENTFE. 

2010/3927), em que é solicitada a colaboração do Município de Leiria para a realização 

do Desfile de Moda, a ter lugar no dia 12 de Junho, no Largo da Rainha Santa, em 

Monte Real, entre as 21h00m e as 23h30m. 

Considerando a iniciativa de interesse municipal, propõe-se o apoio no que se 

refere à ocupação do Largo da Rainha Santa, em Monte Real, bem como a autorização 

para a realização do evento ao ar livre, devendo ser cumpridos os limites previstos no 

Regulamento Geral do Ruído.  

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

conjugadas da alínea g) do n.º 2 do artigo 20.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e 

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

unanimidade  apoiar a ACILIS – Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e 

Porto de Mós, para a realização do «Desfile de Moda» em Monte Real no dia 12 de 

Junho, devendo ser respeitadas as normas de cumprimento dos limites fixados no n.º 5 

do artigo 15.º do Regulamento Geral do Ruído, na redacção dada pelo Decreto-Lei 

n.º9/07, de 17 de Janeiro, por força da aplicação da alínea a) do n.º 7 do citado artigo 

15.º do mesmo diploma legal, no que respeita às actividades de animação agendadas 

para o período entre as 21h00m e as 23h30m. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 
7.1.7. Comemorações dos 150 Anos da assinatura do T ratado de Paz, Comércio e 

Amizade entre Portugal e o Japão: aquisição do livr o O Império da Imagem - 

Luzes e Sombras do Japão 

DLB N.º 0860/10 |  Presente a proposta da Editorial Tágide (ENTFE 2010-3995), para a 

aquisição de alguns exemplares do livro “O Império da Imagem – Luzes e Sombras 

do Japão”  do Arquitecto Eduardo Kol de Carvalho, Vice-presidente da Associação de 

Amizade Portugal-Japão e, Vice-Presidente da Comissão Asiática da Sociedade de 

Geografia de Lisboa, da Editorial Tágide, pelo que solicita a apreciação da Câmara 

Municipal no sentido de se adquirirem alguns exemplares. O preço do livro apresentado 

é de 10,00 € + IVA.  
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No âmbito das Comemorações dos 150 Anos da assinatura do Tratado de Paz, 

Comércio e Amizade entre Portugal e o Japão que estão a decorrer propõe-se a 

aquisição de 36 exemplares da obra supracitada. 

Valor Global: 10,00 € X 36 exemplares = 360 € + IVA à taxa em vigor 

O valor implicado nesta despesa encontra-se contemplado na rubrica n.º 2010/A/221 

tendo sido emitida a proposta de cabimento n.º 2110 /2010 de 24 de Maio, e enquadra-

se nas competências do Município no âmbito das actividades de interesse municipal de 

natureza cultural (Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, artigo 64.º, alínea b), n.º 4). 

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

concordar com a proposta de aquisição  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.8. Aquisição de exemplares de obras de interess e para a história e memória 

locais da autoria de Jacinto de Sousa Gil 

DLB N.º 0861/10 | Presente uma carta (ENT.2009/25979) do autor Jacinto de Sousa Gil 

dando a conhecer várias obras editadas, cuja apresentação teve lugar na Biblioteca 

Municipal a 24 de Outubro de 2009, e solicitando a apreciação da Câmara Municipal no 

sentido de se adquirirem alguns exemplares. 

Analisando os diversos títulos propostos pelo autor, fruto de um trabalho pessoal 

de investigação da documentação do Arquivo Histórico Municipal e de outras fontes 

documentais de relevo para o conhecimento da história local, considera-se que as suas 

obras contribuem claramente para um melhor conhecimento da história de Leiria e do 

seu concelho. Assim, considerando que a Biblioteca Municipal já integra no Fundo 

Documental de Interesse Local dos 6 títulos referenciados pelo autor, propõe-se a 

aquisição de 4 exemplares de cada título a distribuir pelas Bibliotecas Escolares do 

Ensino Secundário do Concelho de Leiria, contribuindo assim para a divulgação do 

património e história locais. Preço dos livros apresentados cujo valor global se 

apresenta: 

Pão e Queijo = 10 €; Leiria – Catedrais I = 20 €; Leiria – Catedrais II = 20 €; Leiria – 

Conventos I = 25 €; Leiria – Conventos II = 20 €; Leiria – Irmandades e Locais de Culto 

= 15 €  

O conjunto dos títulos apresentados é de 110 €, pelo que se propõe a aquisição 

ao autor de 4 conjuntos para distribuir pelas Escolas Secundárias do Concelho: 

Valor Global: 110 € X 4 conjuntos = 440 € isento de IVA  

O valor implicado nesta despesa encontra-se contemplado na rubrica n.º 2010/A/221 

tendo sido emitida a proposta de cabimento n.º 2109/2010 , de 24 de Maio.- e 

enquadra-se nas competências do Município no âmbito das actividades de interesse 

municipal de natureza cultural (Lei 169/99 de 18 de Setembro, artigo 64, alínea b), n.º 

4). 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou  por  unanimidade  

concordar com a proposta de aquisição e respectivos critérios de distribuição. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão do Desporto e 

Juventude 

7.2.1. Apoio à Federação Portuguesa de Atletismo pa ra a realização do “Torneio 

Olímpico Jovem 2010” 

DLB N.º 0862/10 | Presente as cartas da Federação Portuguesa de Atletismo (ENT 

10/9180, de 28 de Abril e ENTFE 10/3418, de 03 de Maio), a solicitar apoio para 

realização, nos dias 5 e 6 de Junho de 2010, do “Torneio Olímpico Jovem 2010”, no 

Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa (EML) e Centro Nacional de 

Lançamentos de Leiria (CNLL).  

Considerando a importância da realização do “Torneio Olímpico Jovem 2010” 

em Leiria, mais concretamente no Estádio Municipal de Leiria, competição que faz parte 

do calendário nacional da Federação Portuguesa de Atletismo e que é organizado em 

parceria com a Associação Distrital de Atletismo de Leiria; 

Considerando também, que nesta 28.º edição participam cerca de 800 jovens 

dos 20 distritos do país, com a presença especial da delegação de Macau, numa prova 

que significa o culminar de mais uma época desportiva para os atletas mais jovens e 

que foram seleccionados para representar os seus distritos; 

Tendo em conta ainda, a relevância em promover actividades de índole 

desportiva, nomeadamente Campeonatos Nacionais que divulgam a modalidade de 

Atletismo, junto da população leiriense. 

Face ao exposto, propôs o Senhor Vereador António Martinho, para além da 

cedência gratuita das instalações desportivas municipais supracitadas, a atribuição do 

seguinte apoio logístico: 

a) cedência e montagem do palco/estrado de 0,50m, com escadas e medidas de 

8x4m, no EML, dia 4/06 e desmontagem dia 7/06;  

b) transporte e cedência de 20 vasos com flores/plantas, no período de 4/06 a 

7/06, para o EML (Porta 2); 

c) reserva do parque de estacionamento do EML, para estacionamento de 20 

autocarros e coordenar/informar a PSP sobre o evento, nomeadamente sobre 

os transportes regulares dos atletas entre o CNLL e o EML; 

d) disponibilização de 2 suportes de microfones com pé, para a Cerimónia de 

Abertura no EML (dia 5/06 às 13H45); 

e)  garantir os contactos com ranchos folclóricos do concelho, para assegurarem 

as cerimónias protocolares/entrega de prémios (3 elementos nos dias 5/06, das 

15H00 às 20H00 e 6/06, das 09H30 às 13H30); 
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f) colaboração na divulgação do evento, disponibilizando à FPA a mailing list do 

Município, para o envio de convites. 

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

conjugadas da alínea f) do n.º 1, do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2, do artigo 21.º, 

ambas da Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro, e da alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, da 

Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-

A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade , conceder à Federação 

Portuguesa de Atletismo o apoio logístico supracitado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2.2. Apoio ao Ateneu Desportivo de Leiria para a realização do “Sarau de 

Actividades Gímnicas” 

DLB N.º 0863/10 | Presente a carta do Ateneu Desportivo de Leiria (ENT 10/10729, de 

17 de Maio), a solicitar apoio para realização, no dia 3 de Junho de 2010, do “Sarau de 

Actividades Gímnicas”, na Praça Goa Damão e Diu.  

Considerando a importância da realização deste Festival de encerramento para 

os 200 ginastas do concelho e de outros clubes congéneres, como o culminar de mais 

uma época desportiva; 

Tendo em conta, a relevância em promover actividades de índole desportiva, 

nomeadamente divulgando a modalidade de Ginástica, junto do público em geral e em 

local acessível a toda a população leiriense. 

Face ao exposto, propôs o Senhor Vereador António Martinho, a atribuição das 

ofertas institucionais e apoio logístico seguintes: 

— 200 conjuntos constituídos por: sacos de plástico, lápis e porta-chaves, bem 

como 5 mini-guiões com brasão do Município de Leiria, para oferta aos ginastas 

participantes e aos Clubes convidados, respectivamente; 

— Cedência e transporte de 12 vasos com flores/plantas, no período de 2 a 4 de 

Junho de 2010; 

— Cedência de corrente eléctrica e reforço da iluminação do espaço; 

— Cedência e montagem de 4 postes e 8 holofotes para iluminação do espaço; 

— Cedência e transporte de 30 grades de plástico; 

— Colaboração da DCEVOA ao nível do transporte do material de ginástica 

necessário à realização do Festival, do Pavilhão Municipal dos “Silvas” para a 

Praça Goa Damão e Diu (Fonte Luminosa) e vice-versa, no dia 3 de Junho de 

2010. 

Propôs ainda, a autorização de realização de horas extraordinárias inerentes à 

concretização do transporte do material de ginástica, a executar pelos funcionários 

afectos à DCEVOA.  
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea f) do n.º 1, do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2, do artigo 21.º, 

ambas da Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro, e da alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, da 

Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-

A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade , atribuir ao Ateneu Desportivo de 

Leiria as ofertas institucionais e logística supracitadas, bem como autorizar a realização 

das horas extraordinárias inerentes à concretização do transporte do material de 

ginástica, a executar pelos funcionários afectos à DCEVOA. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2.3. Apoio à Associação Desportiva Cultural e Rec reativa do Bairro dos Anjos 

para a realização do “LeiriAthletics 2010” 

DLB N.º 0864/10 | Presente a carta da Associação Desportiva Cultural e Recreativa do 

Bairro dos Anjos (ENTFE 10/3343, de 28 de Abril), a solicitar apoio para realização, nos 

dias 29 de Maio e 9 de Junho de 2010, do “LeiriAthletics 2010”, no Estádio Municipal de 

Leiria e Largo 5 de Outubro de 1910 (Largo do Papa).  

A Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos, propõe o 

estabelecimento de uma parceria para o desenvolvimento de acções cujo o papel 

fundamental é contribuir para a implementação de uma cultura de prática desportiva 

e/ou actividade física junto das populações dos vários escalões etários, orientada para 

os seus múltiplos benefícios, tais como o bem-estar físico e psicológico. Para o efeito, 

solicitam a colaboração do Município de Leiria para a organização dos eventos que 

constituem a iniciativa “LeiriAthletics 2010”, designadamente: 

— “LeiriAEC`s 10” – Actividades de Atletismo para os alunos do 1.º Ciclo do EB e 

“Caminhada Viva a Criança”: Estádio Municipal de Leiria e Ruas da Cidade, no 

dia 29 de Maio de 2010; 

— “Salto com Vara” e “Lançamento do Peso”: Largo 5 de Outubro de 1910 (Largo 

do Papa), no dia 9 de Junho de 2010. 

Considerando que: 

O LeiriAthletics pretende dar continuidade ao projecto iniciado em 2005, com um 

programa reformulado em relação às suas componentes, mais simplificado, mas 

abrangente em termos de público-alvo, visando a concretização de objectivos mais 

profícuos; 

Este evento é uma oportunidade única para promover o papel social do 

desporto, em particular do Atletismo, nomeadamente numa cidade e região onde 

cresce a aposta em infra-estruturas e no fomento da motivação dos cidadãos para uma 

prática desportiva regular; 

Com o objectivo de motivar a população em geral a participar neste evento, será 

incluída como é habitual, a Caminhada, actividade promotora de hábitos de vida 
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saudável. Este ano em particular, antecipará as comemorações do Dia Mundial da 

Criança e tem a designação de “Caminhada Viva a Criança”; 

É também, uma iniciativa que irá reunir um conjunto de atletas credenciados nas 

disciplinas de Lançamento do Peso e Salto com Vara, e que proporcionarão aos 

leirienses um espectáculo desportivo único, onde assistirão a excelentes performances 

dos atletas pertencentes à elite portuguesa, dos quais atletas olímpicos e 

representantes dos mais prestigiados clubes nacionais. 

No que diz respeito à autorização para a realização das provas desportivas e 

emissão das licenças especiais de ruído, no uso da competência subdelegadas, 

prevista nos pontos 12 e 18, do Edital n.º 64/10, de 23 de Abril de 2010, foi proferido 

despacho pela Senhora Vereadora Blandina Oliveira, no dia 26 de Maio de 2010, de 

acordo com a subdelegação de competências que lhe foram conferidas pelo Senhor 

Presidente em despacho n.º 37/2010 de 16 de Abril, prevista no n.º 1 do artigo 29.º, do 

Decreto-Lei 310/02, de 18 de Dezembro e de acordo com as deliberações n.º 1719/09 e 

n.º 508/10, do despacho de delegação de competências do Sr. Presidente da Câmara, 

de 3 de Novembro de 2009 e 6 de Abril de 2010, respectivamente, ao abrigo do 

disposto no n.º 2 do artigo 65.º e do n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Relativamente ao apoio logístico necessário à realização do LeiriAthletics, o 

Senhor Vereador António Martinho propôs a atribuição do seguinte: 

1. “LeiriAEC`s 10” e “Caminhada Viva a Criança” (29 de Maio, das 15H00 às 18H00 

e das 18H00 às 19H30):   

— Cedência do Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa e Centro 

Nacional de Lançamentos de Leiria para a realização do “LeiriaAEC`s 10”; 

— Solicitação de reforço policial durante a realização da caminhada (entre as 

18H00 e as 19H30), nomeadamente para acompanhamento do percurso, sem 

alterações significativas ao nível do encerramento ao trânsito. 

2.  “Salto com Vara” e “Lançamento do Peso” (9 de Junho, das 18H00 às 23H00):   

— Cedência e transporte de 30 grades metálicas/plástico para o Largo 5 de 

Outubro de 1910 (Largo do Papa), dia 9 de Junho e regresso no dia 11 de 

Junho; 

— Transporte do material necessário (Salto com Vara e Lançamento do Peso) nos 

dias 8 e 9 de Junho, de Pombal (Pavilhão de Exposições) para o Largo 5 de 

Outubro de 1910 (Largo do Papa), com a respectiva desmontagem após a 

conclusão das provas (após as 24H00) e regresso do material a 11 Junho; 

— Transporte e colocação de bancadas para 200 pessoas, no dia 9 de Junho e 

desmontagem no dia 11 de Junho; 

— Cedência de corrente eléctrica no Largo 5 de Outubro de 1910 (Largo do Papa), 

no dia 9 de Junho; 
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— Reforço da iluminação na zona de competição, no Largo 5 de Outubro de 1910 

(Largo do Papa), no dia 09 Junho, entre as 20H00 e as 24H00; 

— Solicitação de reforço policial durante a realização das provas (entre as 19H00 e 

as 24H00), no dia 9 de Junho e durante a permanência dos equipamentos no 

Largo 5 de Outubro de 1910 (Largo do Papa); 

— Solicitação de reforço da limpeza do Largo 5 de Outubro de 1910 (Largo do 

Papa), após a conclusão das provas (após as 24H00); 

— Abertura dos Sanitários Públicos do Jardim Luis de Camões até às 24H00, dia 9 

de Junho; 

— Disponibilização do quiosque do Largo 5 de Outubro de 1910 (Largo do Papa), 

junto aos Sanitários Públicos, no dia 9 Junho, entre as 9H00 e as 24H00, com 

iluminação e corrente eléctrica. 

Para além dos apoios logísticos anteriormente enumerados, propôs também a 

atribuição de um apoio financeiro no valor total de €3.000,00 (três mil euros), à 

Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos, para fazer face às 

despesas inerentes à organização do LeiriAthletics, mediante a apresentação do 

Relatório das Actividades.  

Propôs ainda, a autorização de realização de horas extraordinárias inerentes à 

concretização dos diversos serviços, a executar pelos funcionários afectos à DCEVOA, 

nos dias e horários indispensáveis à concretização da logística supracitada. 

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

conjugadas da alínea f) do n.º 1, do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2, do artigo 21.º, 

ambas da Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro, e da alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, da 

Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-

A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade , apoiar a Associação Desportiva 

Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos, nos seguintes moldes: 

—  Prestar o apoio logístico e financeiro no valor total de €3.000,00 (três mil euros), 

à organização do “LeiriAthletics 2010”, nos termos da proposta apresentada 

pelo Senhor Vereador António Martinho e mediante a apresentação do Relatório 

das Actividades; 

—  Autorizar a realização das horas extraordinárias inerentes à concretização dos 

diversos serviços, a executar pelos funcionários afectos à DCEVOA, nos dias e 

horários indispensáveis à concretização da logística supracitada. 

O apoio financeiro no valor de €3.000,00 (três mil euros) foi objecto de proposta 

de cabimento n.º 2123/10, de 25 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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7.2.4. Apoio à União Desportiva de Leiria para a re alização do “I Torneio 

Academia UDL 2010 – Infantis Sub 12 Apoio à União D esportiva de Leiria para a 

realização do “I Torneio Academia UDL 2010 – Infant is Sub 12” 

DLB N.º 0865/10 |  Presente as cartas da União Desportiva de Leiria (ENTFE. 10/3545, 

de 06 de Abril e ENTFE. 10/4009, de 24 de Abril), a solicitar apoio para a realização do 

“I Torneio Academia UDL 2010 – Infantis Sub 12”, a decorrer no dia 03 de Junho de 

2010, na Academia de Futebol Juvenil União de Leiria, em Santa Eufémia. 

Tendo em conta, que o Torneio em epígrafe contará com a presença de 4 equipas 

convidadas: Académica, U. Tomar, S.L. Marinha e I.D. Vieirense, num total de cerca de 

75 jovens futebolistas;  

Considerando que no âmbito do Projecto de Formação da União Desportiva de 

Leiria, um dos objectivos é a realização de Torneios na Academia de Futebol Juvenil 

União de Leiria, visando reforçar a prática desportiva dos mais jovens e facultar o 

convívio e confraternização entre clubes, atletas, pais e equipas técnicas de diversas 

regiões do País; 

Face ao exposto, propôs o Senhor Vereador António Martinho, a atribuição de um 

apoio financeiro no valor de €200, 00 (duzentos euros) para fazer face às despesas de 

organização do evento, mediante a apresentação do Relatório de Actividades.  

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

conjugadas da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, 

ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade , a atribuição de um 

apoio financeiro à União Desportiva de Leiria, no valor total de €200,00 (duzentos 

euros), para fazer face às despesas de organização do “I Torneio Academia UDL 2010 

– Infantis Sub 12”, mediante a apresentação do Relatório de Actividades. 

O apoio financeiro a atribuir, está em conformidade com as Opções do Plano para 

2010, CAE 12/040701 (2010-A-271 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi 

objecto da proposta de cabimento n.º 2158/10, 26 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
��������  Gab inete  de apo io  ao  Vereador  Gonça lo  Lopes  
 

8.1. Regulamento da Organização da Semana Gastronóm ica de Leiria 2010. 

Ratificação do despacho n.º 48/2010 

DLB N.º 0866/10 |  Presente o despacho n.º 48/2010, de 18 de Maio, proferido pelo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal no uso da faculdade que lhe é conferida pelo 
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disposto no n.º 3 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada, relativo ao 

Regulamento da Organização da Semana Gastronómica de Leiria 2010. 

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

conjugadas na alínea a) do n.º 7 e na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º, ambas da Lei n.º 

169/99 e da alínea g) do n.º 2 do artigo 20.º da Lei n.º 159/99, de 14 Setembro, 

deliberou por unanimidade  ratificar o despacho n.º 48/2010.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco rela tivas ao mês de Abril 

DLB N.º 0867/10 |  Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, a nota de despesa 

do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro Miguel 

Franco, durante o mês de Abril de 2010, no valor de €4.079,00. 

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

transferir para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €4.079,00, referente às 

despesas efectuadas no Teatro Miguel Franco e suportadas pelo Teatro José Lúcio da 

Silva, durante o mês de Abril de 2010, no valor de €4.079,00. 

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

2105/10, de 24 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.3. Apoio à realização do evento TMN Moche Kamikaze.  Rectificação da 

deliberação 

DLB N.º 0868/10 | Na sequência das más condições climatéricas sentidas no dia 8 de 

Maio que impediram pela 2.ª vez a realização do evento TMN Moche Kamikaze, 

propõem-se a rectificação da data de realização do evento constante na deliberação 

referida em epígrafe para 29 de Maio de 2010. Será também alterado o local de 

realização para o Jardim de Santo Agostinho. O programa do evento permanece sem 

alteração, sendo as cedências propostas as seguintes: 

— Disponibilização do Jardim de Santo Agostinho no dia 29 de Maio. 

—  Cedência de corrente eléctrica. 

—  Cedência de água corrente. 

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

concordar com a rectificação proposta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.4. Parceria Evento CISCO 2010 no Castelo de Leiri a 

DLB N.º 0869/10 | Presente um pedido de cedência das instalações do Castelo para a 

realização de uma Conferência de Inovação Tecnológica a realizar pela empresa 

CISCO, propondo o Senhor Vereador Gonçalo Lopes o dia 16 de Junho.  
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Trata-se de um evento que, para além de proporcionar a realização de 

Conferências sobre as temáticas de ponta nas Tecnologias de Informação e 

Comunicação terá também uma componente de cariz cultural, nomeadamente a 

recriação de encenações históricas ligadas à história deste equipamento patrimonial, 

sendo uma mais-valia, não só para os seus participantes, como também para todos os 

visitantes do Castelo de Leiria. 

Considerando que se pretende o início das actividades às 9h30min, estando 

previsto o seu encerramento para as 17h00m, este pedido mereceu, de acordo com o 

Regulamento vigente, a informação da Divisão de Museus e Património que a seguir se 

transcreve: 

“Por se tratar de um evento de interesse para a comunidade, e que irá atrair à 

cidade de Leiria empresários de todo o país, sugere-se a cedência do Castelo, 

incluindo as salas abertas ao público dos Paços Novos para o fim proposto bem como o 

espaço no terreiro à entrada do Castelo, sem encargos para os requerentes; 

Salienta-se o facto de não existirem quaisquer encargos suplementares para a 

Câmara Municipal de Leiria. 

Toda a logística será suportada pelos requerentes, incluindo o transporte de 

materiais para os Paços Novos, sendo que os mesmos têm conhecimento da 

dificuldade de acesso;  

O espaço cedido inclui, exclusivamente, o salão, a varanda, as salas de apoio 

(cozinha e bengaleiro), e o acesso ao WC interior; 

Devem os requerentes garantir todas as condições de higiene e segurança 

necessárias ao bom uso do espaço Monumental em causa; 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto nas 

alínea f) do n.º 2 e a) do n.º 4, ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro,  e, concordando com os motivos expostos, deliberou por  unanimidade  

autorizar a cedência, sem encargos para os requerentes, dos espaços acima 

mencionados, devendo observar-se os condicionalismos constantes do Regulamento 

do Castelo que lhe serão enviados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.5. Cedência das instalações do Moinho de Papel à TREEHOUSE  

DLB N.º 0870/10 |  Presente um pedido de cedência das instalações do Moinho de 

Papel para a apresentação de um projecto experimental de arquitectura e design, a 

cargo do Grupo Soproi, propondo ao Senhor Vereador Gonçalo Lopes a cedência das 

instalações do Moinho de Papel para o período compreendido entre os dias 15 de 

Junho e 15 de Julho, para a instalação do TreeHouse Hotel. 
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Trata-se de um espaço que visa sensibilizar os cidadãos relativamente aos 

processos universais de criação da cidade e da arquitectura, nomeadamente através 

da reflexão sobre a evolução da cidade para um ambiente natural e sustentável. 

Considerando que se pretende associar a este espaço um vasto leque de 

actividades, a terem lugar durante os fins-de-semana, entre os dias 15 de Junho e 15 

de Julho. Por ser uma acção fortemente mobilizadora, sugere-se a cedência do espaço, 

sem encargos para os requerentes. 

Não obstante, toda a logística será suportada pelos requerentes, incluindo o 

transporte de materiais para as instalações do Moinho de Papel. Será necessário 

proceder ao corte do trânsito junto às imediações, aquando da montagem e 

desmontagem da casa, em articulação com a PSP. 

Devem os requerentes garantir todas as condições de higiene e segurança 

necessárias ao bom uso do espaço Monumental em causa, durante o período de 

alojamento. 

A Câmara Municipal, depois de analisar a informação e, concordando com os 

motivos expostos, e ao abrigo do disposto nas alínea f) do n.º 2 e a) do n.º 4, ambas do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  autorizar 

a cedência, sem encargos para os requerentes, do espaço acima mencionado, 

devendo observar-se os condicionalismos constantes do Regulamento do Moinho de 

Papel que lhe serão enviados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.6. Constituição de hipoteca sobre o direito de su perfície constituído a favor da 

cooperativa «SUPERCOOP – COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃ O DE PRODUTOS 

ALIMENTARES E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, C.R.L.». Rec tificação 

DLB N.º 0871/10 | Retirado. 

 

8.7. Festival de animação em rede – Projecto RUCI 

DLB N.º 0872/10 | Presente pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes com o seguinte 

conteúdo: 

No âmbito da candidatura ao programa RUCI no que se refere ao projecto P8.02 

– Festival de Animação em rede, que tem como Promotor a CIMPL e como executores 

os Municípios da Batalha, Leiria e Pombal informa-se que a candidatura terá o seguinte 

enquadramento financeiro, para o Município de Leiria: 

Leiria : 50.250,00€ + 40.602,00€ (2 eventos em 2 anos distintos -  2010 e 2011) 

Os eventos propostos pelo Município de Leiria consistem na dinamização 

cultural do castelo de Leiria, com enquadramento histórico na “história” deste 

equipamento patrimonial, ex-líbris da cidade de Leiria.  
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Informa-se a Câmara Municipal da candidatura deste projecto e aprova a 

abertura de procedimentos de aquisição 

A Câmara tomou conhecimento  e deliberou por  unanimidade  a abertura de 

procedimentos de aquisição. Os valores envolvidos irão ser contemplados na primeira 

Revisão ao Orçamento, que será presente à sessão de Assembleia Municipal de 9 

Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

 

Ponto nove 
��������  Gab inete  de apo io  ao  Vereador  An tón io  Mar t inho  
 

9.1. Alterações ao trânsito decorrentes de pedidos de licenciamento de realização 

de espectáculos desportivos e divertimentos público s ao ar livre  

DLB 0873/10 | Presentes pelo Senhor Vereador António Martinho os pedidos de 

licenciamento de realização de espectáculos desportivos e divertimentos públicos ao ar 

livre descritos na tabela seguinte, tendo sido, no decorrer dos processos relativos ao 

licenciamento ou autorização de espectáculos de natureza desportiva para provas ou 

passeios, solicitados os pareceres necessários, cumprindo-se o disposto no n.º 2 do 

artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de Dezembro: 

Entidade  Actividade  Registos Entrada  Pareceres  Data / 
Horário 

Freguesias  Alterações ao 
Trânsito 

Associação 
Amigos dos 
Machados 

Passeio de 
Carros 
Antigos 

Entrada 
5347/2010 
 
Entrada 
8695/2010 

JF Boa Vista 
Entfe.2200/2010 
 
JF Colmeias 
Entfe.2202/2010 
 
GNR Entfe.3116/2010 
e Entrada.10756/2010 

6 Junho 
 
10h às 
18h 

Boa Vista 
 
 
Colmeias 

Vias 
assinaladas em 
mapa anexo ao 
pedido de 
licenciamento 

Escola 
Profissional 
e Artística 
da Marinha 
Grande 

Percorrer a 
Tradição 

Entfe.2743/2010 
 
Entrada 
6031/2010 

GNR 
Entrada.9164/2010 

20 
Junho 
 
15h às 
17h 

Coimbrão Rua D. João 
Pereira 
Venâncio; Rua 
Professor 
Carvalho dos 
Santos e Rua 
Gastão Aires 
Neves 

Freguesia 
de Santa 
Catarina da 
Serra 

Loureira 400 
Anos 

Entrada 
9584/2010 

GNR  
Entrada 10757/2010 
 
 

11 e 12 
Junho - 
16h às 
24h 
 
13 de 
Junho - 
10h às 
24h 

Santa 
Catarina da 
Serra 

Encerramento 
ao trânsito da 
Rua do 
Peregrino 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, e considerando que o n.º 1 

do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a utilização da via pública para a 

realização de actividades de carácter desportivo, festivo ou outras que possam afectar 

o trânsito normal só é permitida desde que autorizada pelas entidades competentes e 

que se entende por entidade gestora das vias em causa a câmara municipal, de acordo 
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com o estipulado no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, deliberou por  

unanimidade  autorizar as alterações ao trânsito. 

Mais deliberou  que os serviços devem dar conhecimento à Rodoviária do Tejo, 

aos taxistas, entidade coordenadora de emergência médica e empresas 

concessionárias de serviços públicos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.2. Plano de Sinalização Temporária PST.11.L para acesso às frentes de Obra 

IC9JF/FO (ENT.2010/9301 e ENTFE.2010/3798). Ratific ação do despacho  

DLB 0874/10 | Presente o pedido de aprovação do Projecto de Sinalização Temporária 

denominado PST.11.L, apresentado pela Lena Engenharia e Construções. 

O projecto de sinalização temporária, necessário para o acesso às frentes de Obra 

IC9JF/FO integrada na empreitada de “Subconcessão do Litoral Oeste”, foi objecto de 

informação favorável da Divisão de Infra-Estruturas Viárias e Trânsito, dado que se 

verifica o cumprimento do disposto nos Decretos Regulamentares n.º 22-A/98, de 1 de 

Outubro e n.º 41/2002, de 20 de Agosto, e de proposta de aprovação do Senhor 

Vereador António Martinho. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior à realização da iniciativa, o Senhor Presidente da 

Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização das alterações 

ao trânsito, datado de 21 de Maio, a ser ratificado em reunião de Câmara, nos termos 

do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
9.3. Plano de sinalização de trânsito para rotunda em Soutocico, Freguesia de 

Arrabal (INT.2010/3878)  

DLB N.º 0875/10 | Presente pelo Senhor Vereador António Martinho a proposta de 

sinalização de trânsito para rotunda em Soutocico, na Freguesia de Arrabal. 

No seguimento das informações prestadas pela Divisão de Infra-estruturas 

Viárias e Trânsito, propõe-se implementar a sinalização vertical e horizontal, de acordo 

com o Regulamento de Sinalização do Trânsito, aprovado através do Decreto-

Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de Outubro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo como previsto nos 

n.ºs 1 e 2 do artigo 6.º conjugado com o n.º 1 do artigo 7.º, ambos do Decreto-Lei n.º 

44/2005, de 23 de Fevereiro, deliberou por  unanimidade  concordar com o plano de 

sinalização de trânsito acima proposto. 
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Mais deliberou  que os serviços da Divisão de Conservação de Edifícios, Vias e 

Obras de Arte procedam à colocação de sinalização vertical e que os serviços do 

Departamento de Obras Municipais incluam o local na lista de arruamentos a 

contemplar na empreitada T-8/2008, de sinalização horizontal. 

Deve ser dado conhecimento da deliberação às empresas concessionárias de 

serviços públicos, ao Coordenador da Emergência Médica, aos taxistas e à Policia de 

Segurança Pública. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.4. Alterações ao trânsito na Rua da Saibreira, fr eguesia de Cortes. Ratificação 

do despacho (ENT.2010/10598 e Entfe.2010/4035)  

DLB N.º 0876/10 |  Presente o despacho do Senhor Presidente, relativo a solicitação da 

empresa Silva e Vinha SA (ENT.2010/10598). 

A empresa solicita a ocupação de via pública para a montagem do apoio n.º 23, 

com recurso a auto grua, inserida nos trabalhos de construção da Linha de Alta Tensão 

Batalha-Lavos 400 kV, Troço 1.  

A intervenção obriga ao corte temporário da Rua da Saibreira, freguesia de 

Cortes, que decorrerá entre 26 e 29 de Maio, entre as 8h e as 19h, num desses dias, 

se as condições climatéricas assim o permitirem. O acesso aos moradores, bem como 

a respectiva sinalização vertical, são garantidos pelo requerente. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior à data da intervenção, o Senhor Presidente da Câmara, 

após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização das alterações ao trânsito, 

datado de 25 de Maio, a ser ratificado em reunião de Câmara, nos termos do n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou  por  unanimidade  ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.5. Alterações ao trânsito na Rua Fábrica de Papel . Ratificação do despacho 

DLB N.º 0877/10 | Presente o e-mail da empresa Vibeiras, com o registo 

INT.2010/3504, que irá proceder a intervenções de correcção do pavimento da Rua 

Fábrica de Papel, entre os dias 31 de Maio e 4 de Junho, no âmbito da correcção das 

anomalias diagnosticadas na obra que a empresa executou para a Sociedade 

LeiriaPolis.  

Considerando que o n.º 1 do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a 

utilização da via pública para a realização de actividades de carácter desportivo, festivo 

ou outras que possam afectar o trânsito normal só é permitida desde que autorizada 
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pelas entidades competentes e que se entende por entidade gestora da via em causa a 

câmara municipal, de acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 

44/2005.  

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior à intervenção da empresa, o Senhor Presidente da 

Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização das alterações 

ao trânsito, datado de 25 de Maio, a ser ratificado em reunião de Câmara, nos termos 

do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou  por unanimidade  ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

  

9.6. Aditamento à deliberação de apoio logístico pa ra o Festival de Fanfarras  

DLB N.º 0878/10 |  No seguimento da deliberação de 11 de Maio que aprovou a 

atribuição de apoio para o Festival de Fanfarras organizado pelos Bombeiros 

Voluntários de Leiria, é necessário detalhar as alterações ao trânsito e os 

correspondentes apoios à iniciativa. 

Percurso do Desfile das Fanfarras, tendo início às 14h30 do dia 10 de Junho com 

concentração das fanfarras no Largo da República: 

— Largo da República; 

— Rua de Alcobaça; 

— Avenida Combatentes da Grande Guerra; 

— Rotunda do Sinaleiro; 

— Praça Goa Damão e Diu; 

— Largo 5 de Outubro de 1910; 

— Avenida Heróis de Angola; 

— Rua de São Francisco; 

— Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque; 

— Largo 5 de Outubro de 1910; 

— Largo da Fonte Luminosa. 

As alterações ao trânsito serão constituídas por: 

— Encerramento ao trânsito do Rossio de Leiria, no troço entre a Rotunda do 

Sinaleiro e o Edifício “O Paço”, entre as 14h30 e as 18h30; 

— Encerramento progressivo das vias incluídas no percurso, assegurado por 

agentes da PSP. 

Para garantir a segurança do desfile para os participantes e para minorar os incómodos 

aos utentes da via, será necessário garantir a presença de 7 agentes da PSP em 
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regime remunerado, entre as 14h00 e as 18h00, prevendo-se um custo de €247,96, 

tendo sido objecto da proposta de cabimento n.º 2188/2010, de 28 de Maio. 

A complexidade das alterações ao trânsito implica o empenhamento de equipa de 

trabalhadores municipais, composta por dois elementos da Divisão de Conservação de 

Edifícios, Vias e Obras de Arte e indicados pelo Vereador Lino Pereira, sendo o 

trabalho realizado em regime de horas extraordinárias, com horário igual ao da PSP. 

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

conceder os apoios necessários à implementação das alterações ao trânsito, de acordo 

com o previsto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 168/99, de 18 de 

Setembro. 

Mais deliberou , considerando que o n.º 1 do artigo 8.º do Código da Estrada, 

conjugado com o estipulado no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, refere 

que a utilização da via pública para a realização de actividades de carácter desportivo, 

festivo ou outras que possam afectar o trânsito normal, só é permitida desde que 

autorizada pela câmara municipal, aprovar as alterações ao trânsito referidas. 

Deve ser dado conhecimento das alterações ao trânsito à Rodoviária do Tejo, 

taxistas e demais entidades com serviços de emergência. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.7. Dia Mundial da Criança. Aditamento à deliberaç ão de alterações ao trânsito 

DLB N.º 0879/10 |  Presente o despacho do Senhor Presidente relativo a proposta 

conjunta dos Senhores Vereadores Gonçalo Lopes e António Martinho. 

Na reunião de Câmara de 18 de Maio foi aprovada deliberação das alterações 

ao trânsito necessárias à realização do Dia Mundial da Criança. 

Em reunião de preparação do evento efectuada a 24 de Maio, foi considerado 

que, por questões relacionadas com a segurança de tão elevado número de crianças, o 

percurso na Avenida 22 de Abril deveria assumir o carácter de desfile, com a 

interrupção total do trânsito no troço entre o entroncamento com a Rua Bárbara Vaz 

Preto e a Rotunda do Estádio. 

Considerando que o n.º 1 do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a 

utilização da via pública para a realização de actividades de carácter desportivo, festivo 

ou outras que possam afectar o trânsito normal só é permitida desde que autorizada 

pelas entidades competentes e que se entende por entidade gestora da via em questão 

a Câmara Municipal, de acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei 

n.º 44/2005. 

Considerando a actividade se desenrola durante o dia da reunião de Câmara, o 

Senhor Presidente da Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho de 

autorização das alterações ao trânsito, datado de 26 de Maio, a ser ratificado em 
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reunião de Câmara, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

9.8. Candidatura ao Programa de Acção Rede Urbana p ara a Competitividade e 

Inovação do Pinhal Litoral. Projecto de equipamento s de Segurança Rodoviária 

inserido no Projecto 12.2. 

DLB N.º 0880/10 |  Presente pelo Senhor Vereador António Martinho a proposta relativa 

ao projecto de iniciativa municipal inserido no Programa de Acção Rede Urbana para a 

Competitividade e Inovação do Pinhal Litoral. 

No âmbito da candidatura formalizada pela Comunidade Intermunicipal do 

Pinhal Litoral (CIMPL) ao “Programa Política de Cidades – Redes urbanas para a 

Competitividade e a Inovação”, inscrito no Eixo 2 – Desenvolvimento das Cidades e dos 

Sistemas Urbanos do Programa Operacional Regional do Centro,foi incluído na carteira 

de projectos o Projecto 11, denominado “Equipamentos de suporte à gestão energética 

e sustentabilidade urbana”, em que o Município de Leiria é um dos executores. 

Considerando o facto de se aproximar a fase em que a CIMPL irá submeter ao 

MaisCentro a candidatura de cada um dos projectos, será necessário aprovar o 

projecto específico a executar pelo Município de Leiria, que se integra no Projecto 12.2, 

promovido pela ENERDURA. 

É proposta a aquisição de equipamentos para promoção de segurança 

rodoviária que utilizem baixos consumos de energia. Os equipamentos a adquirir têm 

as seguintes tipologias: 

— Iluminação das passadeiras – consiste no fornecimento e colocação de 

luminárias com coluna para iluminação de passadeiras, aumentando a 

visibilidade dos peões relativamente aos condutores dos veículos; 

— Marcadores de passadeiras – consiste no fornecimento e colocação de 

elementos luminosos que definam as passadeiras, para apoio aos condutores 

dos veículos; 

O projecto pretende introduzir na via pública elementos que diminuam 

consideravelmente os riscos associados ao atravessamento das vias rodoviárias, tendo 

em conta o estabelecido no Plana Nacional de Segurança Rodoviário e nos 

consequentes Planos Municipais de segurança Rodoviária, a elaborar. Este projecto 

visa ainda a utilização de tecnologia de baixo consumo de energia eléctrica, para que a 

instalação dos equipamentos, sendo necessária, não penalize a pegada ecológica do 

Município e se enquadre no Plano Intermunicipal para as alterações climáticas. 
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Os equipamentos terão as características descritas em documento anexo a esta 

acta e serão instalados nos locais assinalados no mapa existente no referido anexo. A 

previsão de encargos para o município é de €120.000,00, sendo o procedimento de 

aquisição a iniciar em 2011. A rubrica orçamental da aquisição do equipamento será 

criada com o valor referido para o ano de 2011 na Revisão do Orçamento e Grandes 

Opções do Plano, a ser deliberada na presente reunião e proposta à próxima 

Assembleia Municipal. 

Propõe-se a aprovação do projecto e a emissão de declaração de compromisso 

da abertura dos procedimentos aquisição de equipamentos para promoção de 

segurança rodoviária que utilizem baixos consumos de energia no primeiro trimestre de 

2011. 

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

aprovar o projecto e a emissão de declaração de compromisso da abertura dos 

procedimentos de aquisição de equipamentos para promoção de segurança rodoviária 

que utilizem baixos consumos de energia no primeiro trimestre de 2011, a remeter à 

CIMPL. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.9. Candidatura ao Programa de Acção Rede Urbana p ara a Competitividade e 

Inovação do Pinhal Litoral. Aquisição de veículos e léctricos inserida no Projecto 

11 

DLB N.º 0881/10 |  Presente pelo Senhor Vereador António Martinho a proposta relativa 

ao projecto de iniciativa municipal inserido no Programa de Acção Rede Urbana para a 

Competitividade e Inovação do Pinhal Litoral. 

No âmbito da candidatura formalizada pela Comunidade Intermunicipal do 

Pinhal Litoral (CIMPL) ao “Programa Política de Cidades – Redes urbanas para a 

Competitividade e a Inovação”, inscrito no Eixo 2 – Desenvolvimento das Cidades e dos 

Sistemas Urbanos do Programa Operacional Regional do Centro, foi incluído na 

carteira de projectos o Projecto 11, denominado “Sistema multimodal com viaturas 

movidas a combustíveis não fossilizados”, em que o Município de Leiria é um dos 

executores. 

Considerando o facto de se aproximar a fase em que a CIMPL irá submeter ao 

MaisCentro a candidatura de cada um dos projectos, será necessário aprovar o 

projecto específico a executar pelo Município de Leiria. 

É proposta a aquisição de um veículo eléctrico ligeiro de passageiros e dois 

veículos eléctricos de carga e utilitários destinados aos serviços de jardins e espaços 

verdes e de apoio às oficinas. Estes veículos devem obedecer a um conjunto de 

características, sem prejuízo do detalhe em sede do caderno de encargos: Motor 
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eléctrico de corrente contínua de potência não inferior a 5Kw, autonomia não inferior a 

100 km e serem homologados para circular na via pública. 

Pretende-se com este projecto a adopção na frota municipal de veículos 

movidos a combustíveis não fósseis para funções essencialmente urbanas e contribuir 

para a redução das emissões poluentes dos motores de combustão interna. 

O custo estimado da aquisição dos veículos é de €120.000,00, sendo o 

procedimento de aquisição a iniciar em 2011. A orçamental da aquisição de veículos 

será reforçada com o valor para o ano de 2011 na Revisão do Orçamento e Grandes 

Opções do Plano, a ser deliberada na presente reunião e proposta à próxima 

Assembleia Municipal. 

Propõe-se a aprovação do projecto e a emissão de declaração de compromisso 

da abertura dos procedimentos de aquisição das viaturas no primeiro trimestre de 2011. 

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

projecto e a emissão de declaração de compromisso da abertura dos procedimentos de 

aquisição das viaturas no primeiro trimestre de 2011 a remeter à CIMPL. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 
��������  Gab inete  de apo io  ao  Vereador  L ino  Pere i ra  
 

10.1. Desafectação do domínio público para o domíni o privado do Município de 

Leiria de uma parcela de terreno Largo Capitão Salg ueiro Maia, freguesia e 

concelho de Leiria 

DLB N.º 0882/10 |  A Administração do Condomínio do Centro Comercial Maringá, sito 

na Av.ª Cidade de Maringá, freguesia e concelho de Leiria, através de requerimento 

registado em 21 de Maio de 2010, sob o n.º4764/10, solicita a desafectação do domínio 

público de uma parcela de terreno com a área de 6,24m2 para à implantação de um 

equipamento seu ascensor. 

Considerando que: 

— A requerente apresentou um projecto de implantação de ascensor no Centro 

Comercial Maringá, visando a sua adaptação à legislação vigente, 

designadamente, ao Decreto-lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto, que aprova as 

normas técnicas para melhoria da acessibilidade das pessoas com mobilidade 

condicionada – processo de licenciamento de obras particulares  n.º 780/09; 

— O projecto apresentado prevê a instalação de um ascensor panorâmico no 

exterior do edifício, a implantar em área pertencente ao domínio público 

municipal, conforme planta em anexo (Anexo C); 
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— Para o desenvolvimento e concretização do projecto em causa, face às 

considerações técnicas e económicas, assume particular relevância a 

implantação com a localização sugerida.  

— Para os fins pretendidos pela requerente torna-se necessária a desafectação da 

parcela de terreno do domínio público com vista à sua integração no domínio 

privado do Município para eventual cedência em direito de superfície; 

— Compete ao ente público municipal a adopção de princípios de boa gestão dos 

bens integrados no seu domínio público, que terá sempre presente  a 

necessidade de uma melhor utilização social desse bens; 

— É manifesto o interesse público subjacente à desafectação uma vez que, 

actualmente o acesso ao piso superior é inacessível a pessoas de mobilidade 

condicionada, não se vislumbrando, ainda, com a solução proposta pela 

requerente, prejuízos de quaisquer direitos particulares; 

— O arranjo urbanístico constante de planta anexa à presente deliberação satisfaz 

o interesse público municipal em causa; 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e nos termos e ao abrigo do 

disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e na alínea b) do n.º 4 do artigo 53.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  manifestar a intenção de submeter à Assembleia 

Municipal a desafectação do domínio público para o domínio privado do município da 

parcela de terreno sita no Largo Capitão Salgueiro Maia, freguesia e concelho de Leiria, 

com a área de 6m2, melhor identificada na planta que se anexa. 

Mais deliberou , para efeitos do disposto nos n.º 2 e 3 do artigo 53.º do Código 

do Procedimento Administrativo, conceder o prazo de 15 dias úteis, contados a partir 

da data da publicação do Edital, para apresentação de quaisquer reclamações e ou 

sugestões por parte de eventuais interessados 

Finalmente, deliberou que à presente deliberação seja dada publicidade nos 

termos do disposto no artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.2. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntár ios da Ortigosa (AHBVO). 

Pedido de reconhecimento de interesse público. 

DLB N.º 0883/10 | A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ortigosa 

(AHBVO), através de requerimento registado nos serviços municipais sob o n.º 11458, 

solicita a declaração de interesse público municipal do projecto do quartel da 

Associação, sito na Ortigosa. 

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ortigosa (AHBVO), 

reconhecida pessoa colectiva de utilidade pública, estende o seu raio de acção a todo o 
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concelho de Leiria, servindo, em especial, a freguesia da Ortigosa, traduzindo uma 

diversidade de acções de socorro que passam pela vertente de combate a incêndios e 

da protecção civil. 

No conjunto, serve com dedicação a população, prestando apoio à comunidade 

onde se insere. 

Torna-se, portanto, necessário e urgente que a referida Associação disponha de 

instalações adequadas ao exercício do fim que lhe foi cometido, melhorando as suas 

condições operacionais de acordo com o crescimento urbano. 

Assim, considerando que: 

—  Os bombeiros estão presentes, quotidianamente, em várias e diferentes 

missões que são importantes para a população em geral e muito 

particularmente para a freguesia da Ortigosa; 

—  Para o Município de Leiria a concretização do projecto do quartel é importante, 

não só pelo impacto imediato mas, ainda, pelo impacto  ao nível do 

desenvolvimento futuro; 

— Trata-se de um projecto de interesse local que faz parte integrante da aposta 

deste município em termos de desenvolvimento estratégico; 

—  O projecto contempla um conjunto de infra-estruturas e serviços de interesse 

comum; 

—  O interesse público deve fundar-se em valores de moralidade, de justiça ou de 

segurança social, que regulam interesses gerais considerados fundamentais 

para a colectividade como a salvaguarda de pessoas e bens; 

—  A freguesia da Ortigosa é uma zona carenciada em termos de equipamento do 

tipo em questão; 

A Câmara Municipal depois de analisar o assunto, e atenta à competência que 

lhe é conferida, no âmbito da  protecção civil, no artigo 25.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, deliberou por unanimidade  reconhecer de inegável interesse municipal a 

actividade desenvolvida pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da 

Ortigosa (AHBVO) em função dos fins humanitários que prossegue  e de incontestável 

interesse público o equipamento (quartel) sito na freguesia da Ortigosa, com 

fundamento nos motivos supra referenciados. 

Mais deliberou  submeter a presente deliberação à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze 
��������  Gab inete  de Apo io  à  Vereado ra B land ina Ol i ve i ra   
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11.1. Rede Urbana para a Competitividade e a Inovaç ão do Pinhal Litoral (RUCI). 

Plano de Acção para a execução do projecto “P14 - N ormalização da sinalética, 

esplanadas, publicidade e mobiliário urbano” 

DLB N.º 0884/10 | Presente a proposta da Senhora Vereadora Blandina Oliveira 

relativa ao projecto de iniciativa municipal inserido no Programa de Acção Rede Urbana 

para a Competitividade e Inovação do Pinhal Litoral. 

No âmbito da candidatura formalizada pela Comunidade Intermunicipal do 

Pinhal Litoral (CIMPL) ao “Programa Política de Cidades – Redes urbanas para a 

Competitividade e a Inovação”, inscrito no Eixo 2 – Desenvolvimento das Cidades e dos 

Sistemas Urbanos do Programa Operacional Regional do Centro, foi incluído na 

carteira de projectos o Projecto 14, denominado “Normalização da sinalética, 

esplanadas, publicidade e mobiliário urbano”, em que o Município de Leiria propõe ser 

um dos executores decorrente da desistência da Agência para o Desenvolvimento dos 

Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós enquanto executor. 

Considerando o facto de se aproximar a fase em que a CIMPL irá submeter ao 

maisCentro a candidatura de cada um dos projectos, será necessário preparar o 

projecto específico a executar pelo Município de Leiria. 

Pretende-se com este projecto estabelecer um padrão uniformizado a imagem 

do equipamento localizado em espaços públicos (papeleiras, mupis, sinalética, ilhas 

ecológicas, entre outros) no centro urbano de Leiria, com o objectivo de 

desenvolvimento de maior harmonia urbana.  

O custo estimado da aquisição do equipamento para o centro urbano de Leiria é 

de €300.000,00, sendo o procedimento de aquisição a iniciar em 2011 e a terminar em 

2012. A rubrica orçamental será reforçada com o valor para os anos de 2011 e 2012 na 

Revisão do Orçamento e Grandes Opções do Plano, a ser deliberada na presente 

reunião e proposta à próxima Assembleia Municipal. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por  unanimidade  concordar com 

as linhas orientadoras do projecto bem como com a emissão de declaração de 

compromisso da abertura dos procedimentos de aquisição dos equipamentos, até ao 

final do primeiro trimestre de 2011, a remeter à CIMPL. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

11.2. RUCI – Eixo 2 – Desenvolvimento das Cidades e  dos Sistemas Urbanos 

DLB N.º 0885/10 |  Presente a proposta da Senhora Vereadora Blandina Oliveira 

relativa ao aviso de Abertura de Concurso para Redes Urbanas para a Competitividade 

e Inovação (RUCI). Eixo Prioritário 2: Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas 

Urbanas. “Política de Cidades – Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação” 

(AAC nº: Centro – RUC – 2010 – 04). 
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No âmbito do aviso de abertura de candidatura ao Programa Estratégico 

“Política de Cidades – Redes urbanas para a Competitividade e a Inovação”, inscrito no 

Eixo 2 – Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas Urbanos (AAC nº: Centro – 

RUC – 2010 – 04) e da possibilidade do Município de Leiria integrar a Rede de Cidades 

Centro Litoral que contará com a participação de mais três Municípios (Alcobaça, 

Caldas da Rainha e outro), o Município de Leiria propõe ser um dos executores. 

Considerando o facto de se aproximar o prazo para a submissão da 

candidatura, 4/06/2010, será necessário preparar uma ficha de projecto, com vista à 

sua integração no programa estratégico, a executar pelo Município de Leiria que 

culminará com a formalização de um protocolo de cooperação entre os municípios e 

demais actores envolvidos designado por “Pacto para a Competitividade e a Inovação 

Urbanas”. 

O Município de Leiria pretende com este projecto criar um Centro/Pólo 

 de Competitividade, Empreendedorismo, Criatividade e Inovação que disponibilizará  o 

serviço "via verde empresas",  dinamizará o  empreendedorismo  e a inovação, e terá 

um local  de suporte ao potenciador desenvolvimento de ideias e produtos criativos e 

inovadores. 

O valor estimado do investimento será de 1,5 milhões de euros, a realizar 

durante os anos de 2011 e 2012. Caso a candidatura seja aprovada durante este ano é 

expectável que tenha uma comparticipação de 80%, caso contrário será de 65%. 

A rubrica orçamental será criada com o valor para os anos de 2011 e 2012 na 

Revisão do Orçamento e Grandes Opções do Plano, a ser deliberada na presente 

reunião e proposta à próxima Assembleia Municipal. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por  unanimidade  concordar com 

as linhas orientadoras do projecto bem como com autorizar o Senhor Presidente da 

Câmara a assinar toda a documentação que venha a ser necessária para submissão 

da candidatura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto doze 
��������  Gab inete  de Apo io  ao  Pres iden te  
 

12.1. Apoio para a requalificação dos espaços exter iores e estacionamento em 

frente da Capela da Lameira 

DLB N.º 0886/10 | Presente um pedido de apoio formulado pela Comissão de Nossa 

Senhora da Paz, para requalificar os espaços exteriores e estacionamento em frente da 

Capela da Lameira, com um orçamento no valor de €90.888,40 (noventa mil e 

oitocentos e oitenta e oito euros e quarenta cêntimos), mais IVA. 
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O referido apoio vem sendo solicitado à Autarquia há vários anos, e considerando-se 

que a obra tem interesse para efeitos de requalificação do adro da capela, foram 

efectuadas reuniões com a entidade proprietária, ficando acordado um apoio de 

€35.000,00 (trinta e cinco mil euros), para a execução total da obra. 

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

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

alínea b) do n.º 4 artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe 

foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade  conceder 

um apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da Ortigosa, para a requalificação dos espaços 

exteriores e estacionamento em frente da Capela da Lameira, no valor de €35.000,00 

(trinta e cinco mil euros). 

Mais deliberou , que a transferência de verba do Município de Leiria para a 

Fábrica da Igreja Paroquial da Ortigosa, seja efectuada contra a apresentação das 

facturas dos trabalhos realizados e confirmados por técnicos do Departamento de 

Obras Municipais do Município de Leiria. 

O apoio a efectuar foi objecto da proposta de cabimento n.º 1976/10, de 12 de 

Maio.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

12.2. Apoio para a requalificação do Centro Urbano da Carreira – Largo da Igreja 

DLB N.º 0887/10 | Presente um pedido de apoio, para requalificação urbana do Largo 

de S. Jorge – Carreira, com um orçamento no valor de €127.699,12 (cento e vinte e 

sete mil seiscentos e noventa e nove mil e doze cêntimos), mais IVA, preços de 

Outubro de 2008. 

O referido apoio vem sendo solicitado à Autarquia há vários anos, tendo sido já 

objecto de um parecer técnico (SAI: 13913/2007) elaborado pela Arquitecta Filipa 

Pinhal, o qual foi dado conhecimento à Junta de Freguesia enquanto entidade 

intermediária. 

Considerando que o referido largo tem sido objecto de uma degradação, que a 

todos entristece, necessitando por isso de intervenção urgente, foram efectuadas 

reuniões ficando acordado um apoio de €50.000,00 (cinquenta mil euros), para a 

execução total da obra. 

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

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

alínea b) do n.º 4 artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe 

foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade  conceder 

um apoio à Comissão da Fábrica da Igreja Paroquial da Carreira, para a requalificação 

urbana do Largo de S. Jorge - carreira, no valor de €50.000,00 (cinquenta mil euros). 



1051 (108)  
 

CMLeiria/Acta n.º 13, de 2010.06.01 

Im-DA-15-09_A0 

 

Mais deliberou , que a transferência de verba do Município de Leiria para a 

Comissão da Fábrica da Igreja Paroquial da Carreira, seja efectuada contra a 

apresentação das facturas dos trabalhos realizados e confirmados por técnicos do 

Departamento de Obras Municipais do Município de Leiria. 

O apoio a efectuar foi objecto da proposta de cabimento n.º 1978/10, de 12 de 

Maio.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

12.3. Protocolo de Colaboração com a Associação de Produtores Florestais do 

Oeste e Estremadura 

DLB N.º 0888/10 | Presente minuta de Protocolo de Colaboração com a Associação de 

Produtores Florestais do Oeste e Estremadura, abaixo transcrito: 

«(Minuta de)  PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES 

FLORESTAIS DO OESTE E ESTREMADURA E A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

A Associação Florestal do Oeste e Estremadura, adiante designada por APFOE, 

representada pelo Presidente da Direcção, Sr. António da Conceição Ferraria, e a 

Câmara Municipal de Leiria, adiante designada por CML, representada por Raul Castro 

com o objectivo de contribuir para o funcionamento de uma equipa de sapadores 

florestais, decidem estabelecer um protocolo de colaboração, que será concretizado 

através das seguintes cláusulas:  

Cláusula Primeira 

As funções da equipa de sapadores florestais são as seguintes:  

— Prevenção dos incêndios florestais através de acções de silvicultura preventiva, 

nomeadamente de roça de matos e limpeza de povoamentos, da realização de 

fogos controlados, da manutenção e beneficiação da rede divisional, linhas de 

quebra-fogo e outras infra-estruturas;  

— Vigilância das áreas a que se encontra adstrita;  

— Apoio ao combate aos incêndios florestais e, às consequentes operações de 

rescaldo;  

— Sensibilização do público para as normas de conduta em matéria de acções de 

prevenção, do uso do fogo e da limpeza das florestas, nomeadamente através da 

sua demonstração.  

Cláusula Segunda 

A equipa é constituída por quatro elementos, com equipamento de protecção individual 

e equipamento mecânico motomanual, composto por quatro motorroçadoras e uma 

motosserra de corrente, e actuará de acordo com o Plano Anual de Actividades. Tem 

como objectivo a limpeza de povoamentos florestais e roça de matos, assim como toda 

a rede viária e divisional anexa.  
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Cláusula Terceira 

Compete à APFOE:  

 1. Colocar a equipa de sapadores florestais ao serviço da CML, durante 1.000 

horas, correspondendo 1 hora/homem, num horário compreendido entre as 09h00 e as 

17h00;  

 2. Assegurar a coordenação dos trabalhos da equipa, referidos na primeira 

cláusula deste protocolo;  

 3. Fazer a gestão financeira da equipa, nomeadamente, proceder ao pagamento 

dos vencimentos, fazer a manutenção dos equipamentos, realização do seguro de 

acidentes de trabalho e de vida dos mesmos;  

 4. Elaborar um relatório após a execução dos trabalhos realizados pela equipa de 

sapadores nas áreas de intervenção.  

Compete à CML:   

1. Entregar até ao dia 15 de Dezembro as áreas de intervenção das quais a CML 

é representante, em formato digital, para serem enquadradas no Plano Anual de 

Actividades dos sapadores florestais; 

2. Indicar com antecedência as áreas de intervenção e permitir o acesso dos 

sapadores florestais a essas áreas;   

3. Efectuar o pagamento de €10.500,00 em duas prestações, uma no início do 

protocolo e outra antes do seu término.  

Cláusula Quarta 

Para integração de lacunas e resolução de dúvidas emergentes do presente 

clausulado, aplicar-se-ão as disposições legais vigentes. 

O presente protocolo é feito em duplicado». 

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

conjugadas da alínea j) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea f) do artigo 25.º, ambos da 

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea m) do n.º 2 artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  aprovar o Protocolo de Colaboração 

acima transcrito e autorizar o Sr.ª Presidente a proceder à sua assinatura. 

Mais deliberou , atento o disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, transferir para a respectiva Associação os valores 

constantes do Protocolo de Colaboração. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º2190, 

de 2010-05-28. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
12.4. Acção 2.3.1. Minimização de Riscos - Defesa d a Floresta Contra Incêndios. 

Aprovação da candidatura ao PRODER 

DLB N.º 0889/10 | Presente documento da DRAP Centro – Direcção Regional de 

Agricultura e Pescas do Centro, Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e 
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das Pescas, (ENT-2010/10845), relativo à aprovação, em 2010/04/30, do Pedido de 

Apoio n.º 7968, no âmbito da candidatura à Acção 2.3.1. Minimização de Riscos – 

Defesa da Floresta Contra Incêndios, Aviso 01-231-2008, do PRODER.  

Esta candidatura engloba a construção de ponto de água na freguesia de 

Barreira, a construção de ponto de água na freguesia de Barosa, beneficiação de ponto 

de água em Santa Eufémia, beneficiação de ponto de água na freguesia de Santa 

Catarina da Serra e ainda limpeza de matos selectiva na Mata dos Marrazes e Mata 

dos Parceiros. 

Este projecto envolve um investimento global de €95.170,00, com a 

comparticipação de €66.619,00 correspondente à aplicação da taxa de 70% sobre o 

montante das despesas consideradas elegíveis. 

A Câmara Municipal, após analisar o assunto, tomou conhecimento  da 

aprovação, em 2010/04/30, do Pedido de Apoio n.º 7968, no âmbito da candidatura à 

Acção 2.3.1. Minimização de Riscos – Defesa da Floresta Contra Incêndios, Aviso 01-

231-2008, do PRODER.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

12.5. Proposta de aluguer operacional de viaturas. Rectificação da deliberação n.º 

345/10 

DLB N.º 0890/10 |  O princípio orçamental da não compensação, a que o POCAL- Plano 

Oficial das Autarquias Locais obriga (alínea h) do ponto 3.1), estabelece que “todas as 

despesas e receitas são inscritas pela sua importância integral, sem deduções de 

qualquer natureza”, assim, a deliberação n.º 0345/10, tomada na reunião de câmara de 

9 de Março, no âmbito do Aluguer Operacional de Viaturas, deve ser rectificada no 

sentido de ser retirada a retoma da frota actual do procedimento concursal. 

Atendendo ao facto de a despesa se repartir por mais de um ano económico, 

nos termos do n.º 1 e n.º 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, 

aplicável por força da alínea f) do n.º 1 do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 

de Janeiro, os concursos públicos com publicação no Jornal Oficial da União Europeia 

terão de ser autorizados pelo órgão deliberativo. 

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

informação prestada pelo Sector de Máquinas e Viaturas, deliberou por  unanimidade 

rectificar a deliberação n.º 0345/10, retirando do procedimento concursal a retoma das 

viaturas ligeiras, e submeter a deliberação a autorização da Assembleia Municipal nos 

termos do n.º 1 e n.º 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º197/99 de 8 de Junho, aplicável 

por força da alínea f) do n.º 1 do artigo  44.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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 Processos de obras submetidos a despacho  

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, o 

Senhor Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta 

(ANEXO D). 

 

 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia  

Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara 

Municipal deliberou por  unanimidade  analisar ainda o seguinte assunto: 

 

 

Ponto um 

Transportes escolares 2010/2011 – Contratação de se rviços para Transportes de 

Alunos para o Serviço de Refeições e Programa de Ac tividades de 

Enriquecimento Curricular em transporte colectivo d e passageiros.  Concurso 

Público. Rectificação 

DLB N.º 0891/10 |  Na sequência da deliberação tomada na Reunião de Câmara de 11 

de Maio de 2010, sobre o assunto em epígrafe houve a necessidade de integrar mais 2 

Lotes. 

Assim, solicita-se a rectificação dos valores da referida deliberação sendo que, será 

desencadeado o procedimento adequado para a contratação do transporte escolar de 

alunos em transporte colectivo de passageiros, até final do ano lectivo 2010-2011, com 

previsão de custos de 64.995,00 € (sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e 

cinco euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, subdividido por 9 lotes, de acordo 

com a tabela a seguir apresentada, onde constam os dados necessários, estimados, 

para a contratação do serviço em apreço, para o período correspondente ao ano lectivo 

2010/2011. 

1 
Circuito 

A 

45 JI Gândara Olivais – EB1 Gândara Olivais 12.15h 2 216 7.560,00 

EB1 Gândara Olivais - JI Gândara Olivais  13.10 h 

       

2 
Circuito 

B 

80 EB 1 Chãs - EB 1 Regueira de Pontes - Centro Social de 
Regueira de Pontes 

12.00 h 2 175 7.000,00 

Centro Social de Regueira de Pontes - EB 1 Chãs - EB 1 
Regueira de Pontes 

13.15 h 

       

3 
Circuito 

C 

40 EB1 Barreiros – Colégio Dinis de Melo 12.00 h 2 175 6.125,00 

Colégio Dinis de Melo - EB1 Barreiros 13.00 h 

50 JI Barreiros-JI Amor- EB1 Casal Claros-JI Coucinheira 12.00 h 2 216 7.560,00 

JI Coucinheira- EB1 Casal Claros –JI Amor-JI Barreiros 13.10 h 

22 JI Amor – JI Barreiros – JI Coucinheira 15.20 h 1 
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4 
Circuito 

D 

76 EB1 Caxieira – EB1 Quintas Sirol – Assoc Desp Sta Eufémia 11.50 h 2 175 7.000,00 

Assoc Desp Sta Eufémia –EB1 Quintas Sirol – EB1 Caxieira 13.10 h 

       

5 
Circuito 

E 

54 EB1 Souto Baixo-EB1 Souto Cima (Salão Paroq Soutos) 12.00 h 2 175 5.250,00 

EB1 Souto Cima (Salão Paroq Soutos) - EB1 Souto Baixo 13.15 H 

       

6  
Circuito 

F 

55 Sp C Leiria Marrazes-EB1 Marinheiros- Salão P Qta Matinha 9.30 h 1 175 7.875,00 

55 Salão P Qta Matinha - EB1 Marinheiros 13.15 h 1 

55 EB1 Marinheiros - Salão P Qta Matinha 13.30 h 1 

55 Salão P Qta Matinha - EB1 Marinheiros 16.30 h 1 

       

7 
Circuito 

G 

50 Ludoteca Bairro Almuinhas - EB1 Qta Alçada 11.45 h 2 175 7.000,00 

EB1 Qta Alçada - Ludoteca Bairro Almuinhas 14.15 h 

8 
Circuito 

H 

41 EB1 Guimarota – Pavilhão da JUVE 12.00 h 2 175 7.000,00 

Pavilhão da JUVE - EB1 Guimarota  13.15 h 

9 Circuito I 40 Salão Paroquial de Pinheiros – EB1 de 
Pinheiros 

12.00 h 2 175 2.625,00 

EB1 de Pinheiros – Salão Paroquial de 
Pinheiros 

14.00 h 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade  aprovar a 

rectificação. 

Os valores implicados nestas despesas foram objecto das propostas de 

cabimento n.ºs 2198/10 e 2199/10, ambas de 28 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto dois 

DLB N.º 0892/10 |  No período fechado da reunião de 1 de Junho de 2010, o Vereador 

José Benzinho  deu conhecimento à Câmara do teor de uma mensagem de SMS por si 

recebida, pelas 15,34 horas desse dia, remetida pelo Senhor Leonel Pontes, Presidente 

do Conselho de Administração da Leirisport, EM, com origem no telemóvel número 

966019785: 

«Já sei. Mas o queria dizer é que não admito ponhas em causa meu nome. Fica 

assente que 1ª oportunidade, mesmo debilitado, parto-te o nariz. Nunca pensei que 

fosses tão ordinário.» 

Posteriormente, deu conhecimento que, pelas 16,17 horas, tinha recebido nova 

mensagem, igualmente enviada pelo Senhor Leonel Pontes, Presidente do Conselho 

de Administração da Leirisport, EM, a partir do mesmo número de telemóvel, com o 

seguinte conteúdo: 

«Peço desculpa, recebi info que desta vez não foi o Benzinho. Melhor assim!» 

Por fim, manifestou a sua indignação, tendo sensibilizado o Senhor Presidente 

da Câmara, enquanto representante do Município e Presidente da Assembleia-geral da 
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Leirisport, EM, sociedade anónima de capitais exclusivamente municipais, para a 

delicadeza e gravidade da situação. 

O Senhor Presidente  da Câmara Municipal respondeu que face ao teor das 

mensagens que o Senhor Vereador José Benzinho referiu tem toda a legitimidade para 

agir judicialmente, como aliás já lhe tinha transmitido. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

 
 

 Encerramento da reunião   

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente encerrada a 

reunião, eram dezassete horas e quinze minutos mandando que, de tudo para constar, 

se lavrasse a presente acta que eu, Sandrina Sereno Garrucho, Técnica Superior, 

mandei escrever e subscrevo. 

 
O Presidente da Câmara Municipal___________________ ____________________ 

A Secretária da reunião ___________________________ _____________________ 

 

�� 


