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Acta n.º 12/2010 
 

 

 

 

Aos dezoito dias do mês de Maio 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, Neusa 

Fernandina Sobrinho de Magalhães e Carlos Manuel Frazão Vitorino, Filipa Duarte 

Vieira Pimenta Alves Esperança, António Carlos Batista Martinho Gomes e Gastão de 

Oliveira Neves em substituição da Senhora Vereadora Isabel Maria de Sousa 

Gonçalves dos Santos. 

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

Técnica. 

 

 Abertura oficial da reunião  
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 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção do Senhor Presidente 

 

O Senhor Presidente  fez um resumo da visita realizada de 4 a 12 de Maio, a 

Maringá-Brasil, a convite da prefeitura de Maringá. Foram, nesta comitiva, o Presidente 
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do Município de Leiria, o Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, o Presidente 

da Acilis, um representante do Nerlei, um representante da Divisão da Comunicação e 

Relações Públicas e Cooperação do Município de Leiria e, ainda, 3 empresários do 

Concelho de Leiria. 

No seguimento desta visita foram assinados diversos protocolos, 

estabeleceram-se contactos, em termos empresariais, e realizaram-se visitas a 

empresas portuguesas. 

O Senhor Presidente  referiu, também, que foi feito um convite para um 

representante da cidade de Maringá vir a Leiria aquando a celebração das festas da 

cidade. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Neusa Magalhães 

 

DLB N.º 0729/10  | Presente, pelos Vereadores eleitos do Partido Social-Democrata, 

uma proposta cujo teor se transcreve: 

«CONSTRUÇÃO DO JARDIM DA ALMUINHA GRANDE 

Considerando o crescimento populacional e urbanístico que Leiria registou nos últimos 

anos; 

Considerando a necessidade de harmonizar esse crescimento com a criação de 

espaços verdes e de lazer, inter-relacionando o espaço público com o edificado; 

Considerando que a parte nova da cidade deverá ser dotada de um parque verde que 

faça com o contraponto com a grande densidade de construção que aí se registou e a 

consequente necessidade de proporcionar um local agradável para quem lá trabalha e 

vive; 

Considerando o desejo antigo dos Leirienses em usufruir de um espaço com as 

características do Jardim da Almuinha Grande; 

Considerando a não concretização do projecto da Unidade Comercial de Dimensão 

Relevante, no qual a execução do referido Jardim se incluía, como contrapartida; 

Considerando, ainda, que existe projecto desenvolvido pelo Arq.º Rui Ribeiro, para este 

local que contempla um grande relvado entre as pontes do Arrabalde e a ponte do Euro 

2004, para além de espaços com mini-jardins temáticos, a criação de um lago que entra 

pelo relvado e que suporta um espaço de cafetaria panorâmico, e ainda a instalação de 

equipamentos dedicados à terceira idade, proporcionando a fruição do espaço por 

todas as gerações; 

Considerando por último, que existem apoios aprovados na contratualização, e que é 

intenção, já manifestada, da maioria do executivo camarário, não realizar o projecto do 

Centro Logístico de Distribuição de Leiria, cuja comparticipação FEDER é da ordem de 

1.180.074,00 euros. 
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Propomos que seja solicitada a substituição do projecto Centro Logístico de 

Distribuição de Leiria pelo projecto de Construção do Jardim da Almuinha Grande, cujo 

montante da comparticipação FEDER cobre o investimento, dando assim resposta 

aquilo que tem sido o desejo manifestado pelos leirienses.» 

O Senhor Presidente  mencionou que, neste momento tinham a possibilidade 

de conseguir espaço para o efeito, para não perder o montante da contratualização 

respeitante ao Mercado Grossista, uma vez que não se conseguiu que a entidade 

fizesse a cedência em contrapartida futura, ficando assim inviabilizada a candidatura do 

Mercado Falcão.  

Esclareceu que estava em estudo a possibilidade de fazer na entrada da cidade de 

Leiria, mais concretamente na Rotunda D.Dinis, um silo-auto que permitia ter cerca de 

400 lugares de estacionamento, visto existirem inúmeras queixas pela falta de 

estacionamento, na zona das Escolas EB 1,2 D.Dinis e Escola Secundária Francisco 

Rodrigues Lobo, que devido às obras realizadas reduziram o espaço de 

estacionamento. 

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães  questionou ao Senhor Presidente se 

a verba que estava destinada para o Centro Logístico iria para a construção de um silo-

auto, ao que o Senhor Presidente  respondeu que se estava a colocar essa hipótese, 

mas não inviabilizava a construção do Jardim da Almuinha Grande. 

 

Intervenção do Senhor Vereador António Martinho 

 

I - O Senhor Vereador António Martinho  mencionou que, em resposta ao questionado 

pelo Senhor Vereador José Benzinho  na reunião de 11 de Maio, foi realizada uma 

vistoria ao parque de estacionamento em 19 de Outubro de 2004, que ainda se 

encontrava válida. Informou, também, que desde a sua abertura ao público teve cerca 

de 600 utilizações.  

O Senhor Vereador José Benzinho  referiu que seria interessante conhecer a 

análise custo/benefício efectuado e que suportou a decisão de abertura do parque de 

estacionamento do edifício situado no topo norte do estádio, ao que o Senhor Vereador 

António Martinho  disse que iria saber. 

 

II - DLB N.º 0730/10 |  Presente, pelo Senhor Vereador António Martinho, uma proposta 

no sentido de prestar um voto de louvor aos jogadores, equipa técnica e dirigentes do 

Sport Clube Leiria e Marrazes pelo título alcançado no “Campeonato Distrital da Divisão 

de Honra de Futebol”, no escalão de Juvenis Masculinos, organizado pela Associação 

de Futebol de Leiria. Salientando-se também o facto, da equipa ir disputar na próxima 

época desportiva o Campeonato Nacional desta categoria. 
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Eleva-se ainda o trabalho meritório, essencialmente a nível desportivo, 

desenvolvido por este Clube ao nível da formação dos jovens, proporcionando a prática 

de diversas modalidades, onde de destaca a prática do Futebol. 

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

região, merecendo por isso o apreço, admiração e reconhecimento do Município de 

Leiria. 

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

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

do Sport Clube Leiria e Marrazes pelo título alcançado no “Campeonato Distrital da 

Divisão de Honra de Futebol”, no escalão de Juvenis Masculinos. 

 
 

 Ordem do dia   

 

DLB N.º 0731/10  | Presentes as actas n.ºs 5, 6, 7 e 8 referentes às reuniões de 23 

Fevereiro, 9 e 23 de Março e 6 de Abril, respectivamente, cuja leitura foi dispensada por 

terem sido previamente distribuídas, tendo a Câmara deliberado por unanimidade 

aprovar as suas redacções finais. 

 

 

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

 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras parti culares  

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1825/81 -  Agostinho Luís de Oliveira 

Cunha 

DLB N.º 0732/10  | De AGOSTINHO LUÍS DE OLIVEIRA CUNHA, residente na Rua 

Engenheiro Duarte Pacheco, n.º 41, na Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, 

referente ao pedido de restituição de verba na sequência do pedido de averbamento do 

titular. 

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

informação prestada pela Divisão Administrativa e de Fiscalização do Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2010/04/22, constante do respectivo processo (folha 111), 

e na sequência do pedido de restituição de verba relativa à taxa paga pelo pedido de 

averbamento do titular, que o requerente apresentou em duplicado, deliberou por  

unanimidade  restituir ao requerente a importância paga em excesso €40,00 (quarenta 

euros), face ao previsto na rubrica orçamental 01.03/06.02.03.01, o valor implicado 

nesta restituição foi objecto da proposta de cabimento n.º 1905/10, de 7 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.2. Processo de obras particulares n.º 590/02 - LEIRINEGÓCIOS - Compra e 

Venda de Propriedades, Lda. 

DLB N.º 0733/10  | De LEIRINEGÓCIOS - COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, 

LDA., com sede na Rua do Paço n.º 8, freguesia de Caranguejeira, referente ao 

projecto de arquitectura para alterações de um edifício misto (habitação e 

comércio/escritórios), situado na Rua Pêro Alvito, em Arrabalde d’Aquém, freguesia de 

Leiria, na sequência do licenciamento inicial, incidindo as mesmas ao nível da 

compartimentação interior e vãos exteriores, sem aumento de área. 

O pedido obteve pareceres favoráveis das seguintes entidades: Divisão de 

Habitação e Reabilitação Urbana (folha 949) e Direcção Regional de Cultura do 

Centro/Instituto Português de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico 

(folha 970). 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/05/10, 

constante do respectivo processo (folha 992), 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, sob o ponto de vista urbanístico, deliberou por  unanimidade  aprovar o 

projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao 

seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de seis meses, os seguintes projectos de especialidades: 

1.1 projecto de estabilidade; 

1.2. projecto de redes de gás; 

1.3. projecto eléctrico; 

1.4. projecto de redes de águas e esgotos; 

1.5. projecto de telefones; 

1.6. esclarecimento relativamente à necessidade de apresentação de projecto acústico. 

2.º previamente à emissão da autorização de utilização deverão executar-se os 

arruamentos e sinalização de acordo com as indicações do Departamento de Obras 

Municipais e Pelouro do Trânsito; 

3.º cumprir com as restantes condições do licenciamento inicial. 

Mais deliberou  transmitir à firma requerente o conteúdo dos pareceres emitidos 

pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana e pela Direcção Regional de Cultura 

do Centro/Instituto Português de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico 

(folhas 949 e 970). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 586/06 - CREINVEST - Investimentos 

Imobiliários, SA 
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DLB N.º 0734/10  | De CREINVEST - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA, com sede 

social na Rua Prof. Dr. António Luciano Pacheco Sousa Franco, n.º 11-A, freguesia de 

Moscavide, concelho de Loures, referente ao projecto de arquitectura para alteração de 

edifício de uma habitação colectiva, comércio e serviços, sem aumento de área, sito na 

Avenida Adelino Amaro da Costa, em Arrabalde da Ponte, parcela A, freguesia de 

Marrazes. 

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

a implantação ou área de construção aprovadas inicialmente. 

O processo encontra-se instruído com projecto de segurança contra risco de 

incêndio aprovado pela autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 1341).  

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/05/07, 

constante do respectivo processo (folhas 1349 e 1350), e face ao disposto no artigo 

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

60/07, de 4 de Setembro, deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de 

arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar no prazo de 6 meses, para efeitos de licenciamento os projectos de 

engenharia das especialidades a seguir indicadas: 

1.1. projecto de estabilidade. 

1.2. projecto de alimentação e distribuição de energia eléctrica. 

1.3. projecto de instalação de gás. 

1.4. projecto de redes prediais de água e esgotos. 

1.5. projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações. 

1.6.projecto de instalações electromecânicas, incluindo as de transporte de pessoas e 

ou mercadorias. 

1.7.projecto acústico. 

2.º cumprir com as condições inicialmente impostas, transmitidas através do ofício n.º 

6367, de 14 de Maio de 2007 (folha 881). 

3.º os termos de responsabilidade devem indicar, a conformidade com as normas de 

segurança contra incêndios conforme ponto 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 220/2008, 

de 12 de Novembro. 

4.º previamente à emissão da autorização de utilização, deverá apresentar Certidão da 

Conservatória do Registo Predial, rectificada em relação à área do terreno após 

cedências, bem como, com registo das áreas referente a espaço privado de utilização 

pública e espaço privado com servidão de passagem. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1294/07 -  Ana Maria Jorge Gomes 
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DLB N.º 0735/10  | De ANA MARIA JORGE GOMES, residente na Rua Machado dos 

Santos, n.º 15, 1.º C, na freguesia de Leiria, referente ao pedido de restituição de taxas 

já cobradas pelo licenciamento do edifício sito em Casal, na localidade de Quintas do 

Sirol, freguesia de Santa Eufémia. 

Considerando que, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 138.º 

do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas e das respectivas taxas e 

compensações (RMOU) à data em vigor, o pagamento de taxas devidas aos cidadãos 

deficientes em grau igual ou superior a 60%, quando se trate de taxas relativas à 

construção da sua primeira e própria habitação, poderiam ser dispensadas através de 

requerimento escrito a apresentar pelos interessados, acompanhado de atestado 

médico que confirme a situação que integram os pressupostos da dispensa da taxa em 

causa. 

Na situação em apreço, a requerente não solicitou a dispensa do pagamento 

das taxas no decorrer de todo o procedimento do processo, tendo por isso efectuado o 

seu pagamento.   

Atendendo a que o RMOU não estipulava qualquer prazo limite para o exercício 

do direito à dispensa, o que concede à requerente a não caducidade do direito a 

requerer tal dispensa. 

Considerando ainda, que a requerente é casada em regime de comunhão de 

adquiridos com o Senhor Jorge Filipe Bandeiras de Oliveira Camponês, o qual é 

portador de uma incapacidade permanente de 82% e por se tratar da sua primeira e 

própria habitação, conforme prova através de declaração emitida pela Junta de 

Freguesia de Santa Eufémia. 

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

informações prestadas pela Divisão Jurídica em 2009/11/24 (folhas 533, 534, 535 e 

536) e Divisão Administrativa e de Fiscalização do Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2009/12/09 e 2010/03/11 (folhas 537 e 542), constante do respectivo 

processo, e atendendo aos motivos acima descritos deliberou por  unanimidade  

restituir à requerente a importância de €3.270,67, face ao previsto na rubrica 

orçamental 01.03/06.02.03.01, o valor implicado nesta restituição foi objecto da 

proposta de cabimento n.º 1904/10, de 7 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 235/09 - Jaime Amaro Gomes 

DLB N.º 0736/10  | De JAIME AMARO GOMES, residente na Rua das Panasqueiras, n.º 

149, na localidade de Outeiro da Fonte, freguesia de Carvide, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de um edifício de habitação colectiva com quatro fogos 

habitacionais e muros de vedação, a situar na localidade de Carregueira, freguesia de 
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Monte Real, inserido em espaço urbano, aglomerado de Monte Real e 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 2010/05/07, 

constante do respectivo processo (folhas 93 e 94), e face ao disposto no artigo 20.º do 

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

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

operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar no prazo de 6 meses, para efeitos de licenciamento, os projectos de 

engenharia das especialidades a seguir indicadas: 

1.1. ficha electrotécnica ou projecto eléctrico, consoante a potência necessária; 

1.2. projecto de instalação de gás; 

1.3. projecto de redes prediais de água e esgotos; 

1.4.projecto de águas pluviais; 

1.5.projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações; 

1.6. projecto acústico; 

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

da respectiva declaração de conformidade regulamentar (quando aplicável), 

nomeadamente: 

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

Comportamento Térmico em Edifícios); 

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

Climatização em Edifícios); 

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

de €4.000,00 a fim de garantir a reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis de 

virem a ser deterioradas com a construção, de acordo com o estabelecido no artigo 82.º 

e artigo 122.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas e das respectivas 

taxas e compensações; 

3.º préviamente à emissão da autorização de utilização deverá: 

3.1. efectuar a pavimentação da zona de arruamento destinada a passeio, 

estacionamento e alargamento de via, devendo os trabalhos ser acompanhados 

pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras Municipais (DOM), 

bem como proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham 

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

pluviais junto à berma; 

3.2. ceder ao domínio público o espaço destinado a alargamento de via, 

estacionamento e passeio, devendo apresentar  planta de implantação de 

cedências rectificada quanto à área indicada na legenda, de modo a esta coincidir 

com o medido em planta; 
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3.3.apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada em relação às 

cedências face ao indicado no ponto anterior; 

3.4. a boca de incêndio deve ser instalada na zona de passeios de maior largura, de 

modo a garantir 1,50m livre, para circulação pedonal. 

Mais deliberou  dar conhecimento à firma requerente, do conteúdo dos 

pareceres emitidos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Centro 

(folha 79), pelo MDN – Ministério da Defesa Nacional, pela Direcção Geral de Infra-

estruturas (folha 78) e pelo EP – Estradas de Portugal (folhas 74, 75 e 76), no âmbito 

da localização e da informação prestada pelo DOM – Departamento de Obras 

Municipais (folha 83). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 187/10 - Rosa Maria Sousa Gante 

Ferreira 

DLB N.º 0737/10  | De ROSA MARIA SOUSA GANTE FERREIRA (E OUTRAS), 

residente na Urbanização das Pimenteiras n.º 342, 1 A, freguesia de Marrazes, 

referente ao projecto de arquitectura para alteração de fracção comercial para 

estabelecimento destinado a lavandaria, sito na Urbanização das Pimenteiras, 

Madeiras, lote 1, Rua 25 de Abril, 324, freguesia de Marrazes e inserido no Loteamento 

n.º 11/93. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2010/05/06, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo, verifica-se que o presente pedido não se encontra 

sujeito a licença administrativa, encontrando-se, de acordo com o disposto no n.º 4 do 

artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pela Lei 

n.º 60/07, de 4 de Setembro, sujeito a autorização. 

A utilização prevista (serviços) não se encontra prevista no Alvará de 

Loteamento para a fracção em causa, tendo, no entanto, a mesma sido requerida em 

sede de processo de loteamento, encontrando-se aguardar a publicação de editais 

relativos à abertura do período de consulta pública. 

Face ao exposto, não se considera viável a pretensão, alteração de utilização 

de comércio para serviços, propondo-se o indeferimento do pedido ao abrigo do 

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

Dezembro, com a 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 2010/05/06, e 

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

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

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

de indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou  transmitir à requerente que, quando a utilização pretendida se 

encontrar prevista no alvará de loteamento, e caso continue interessada na mesma, 

poderá apresentar pedido de autorização de alteração de utilização devidamente 

instruído, incluindo: 

1.º requerimento de acordo com o Mod. 5. 

2.º termo de responsabilidade subscrito por técnico habilitado para o efeito, atestando a 

conformidade do uso previsto com as normas legais e regulamentares aplicáveis e a 

idoneidade do edifício ou sua fracção autónoma para o fim pretendido, nos termos do 

previsto no número 2 do artigo 63.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. 

3.º comprovativo original de inscrição do técnico na ANET. 

4.º esclarecimento relativo à possibilidade de lavagem a seco, dado que na memória 

descritiva é indicado que o estabelecimento não terá a referida lavagem, mas também é 

indicado que se pretende a instalação de uma máquina de lavar a seco. 

5.º relatório de resultados de ensaios e medições acústicas, de acordo com os 

requisitos fixados nos artigos 33.º e 34.º do Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei 

n.º 9/07, de 17 de Janeiro). 

6.º parecer técnico, subscrito por técnico qualificado, no qual sejam apreciados os 

critérios de amostragem seguidos e a conformidade regulamentar do edifício no que 

respeita à sua acústica. 

7.º documento que comprove que o técnico subscritor do parecer acima referido possui 

as devidas qualificações para a sua subscrição. 

8.º documento que comprove a acreditação da entidade que elabora os ensaios e 

medições acústicas ou, em alternativa, declaração que evidencie o cumprimento do 

disposto no n.º 6, do artigo 3.º do referido diploma. 

9.º comprovativo de inscrição do técnico responsável pelo preenchimento da ficha de 

segurança contra riscos de incêndio em associação pública de natureza profissional. 

10.º Esclarecimento se pretende a instalação de rede de gás, devendo em caso 

afirmativo, apresentar certificado de conformidade da mesma emitida pela Entidade 

Inspectora. 

11.º Mod. 57 rectificado, devendo indicar a operação urbanística em causa. 

12.º Parecer da Autoridade de Saúde. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise do processo de informação prévia n.º 1 3/09 - Província Portuguesa da 

Ordem Franciscana 
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DLB N.º 0738/10  | De PROVÍNCIA PORTUGUESA DA ORDEM FRANCISCANA, com 

sede social na Rua Silva Carvalho, n.º 34, freguesia de Santa Isabel, no concelho de 

Lisboa, referente ao pedido de informação prévia para ampliação da ala sul do 

Convento da Portela, destinada a unidade de cuidados continuados, sito na Rua dos 

Mártires, n.º 1, na freguesia de Leiria, numa zona definida no Regulamento do Plano 

Director Municipal como Área de Equipamento. 

A ampliação proposta caracteriza-se pela construção de um novo corpo, em 

continuidade com o edificado existente (ala sul do convento), reformulação e ampliação 

de parte da mesma (galeria de r/c), para a altura do corpo actual.  

Relativamente à parte restante da propriedade, em parcela a destacar, foi por 

deliberação de Câmara tomada em 2010/04/20, deferido o pedido de viabilidade n.º 

25/08, para a construção de uma nova edificação destinada a habitação, comércio e 

serviços, e criação de uma praceta com características de espaço púbico, onde se 

prevê a existência de acesso viário ao actual convento e à área de unidade de 

cuidados continuados, bem como zonas de estacionamento de apoio. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/03/03, 

constante do respectivo processo (folha 99), e face ao disposto no artigo 14.º do 

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

4 de Setembro, 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 o indicado no parecer emitido pela Divisão de Habitação e 

Reabilitação Urbana, pontos 1 e 2, (folhas 90 e 91), cujo conteúdo deve ser transmitido 

à requerente; 

2. cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 220/08 de 12 de Novembro, devendo 

ser garantida a acessibilidade de viaturas de emergência, nomeadamente junto à Rua 

Dr. João Soares, e mantido  o acesso viário a partir deste arruamento; 

3. garantir o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto, 

relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada, 

nomeadamente em relação às áreas de estacionamento de viaturas e acessos das 

mesmas ao edifício proposto; 

4. cumprir  com os condicionalismos viários indicados no parecer emitido pelo 

Departamento de Obras Municipais (folha 94)  e apresentar  estudo viário de acordo 

com o mesmo, que inclua a reformulação das acessibilidades, quer no interior da 

praceta quer no exterior, e respectiva sinalização vertical e horizontal, do qual deve ser 

dado conhecimento ao requerente;  
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5. apresentar solução relativamente a localização dos recipientes de RSU (Resíduos 

Sólidos Urbanos) em local de acesso público, que poderá ser comum com o indicado 

no pedido de viabilidade n.º 25/08; 

6. cumprir com os restantes aspectos previstos na legislação em vigor, 

nomeadamente Plano Director Municipal, Regulamento Geral das Edificações Urbanas, 

Regulamento de Operações Urbanísticas deste Município, Segurança Contra Incêndios 

e Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de Agosto,  no que se refere à acessibilidade de 

pessoas com mobilidade condicionada, incluindo os aspectos relativos aos lugares de 

estacionamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise dos seguintes processos de loteamento 

1.3.1. Processo de loteamento n.º 80/79 - António E ncarnação Carreira 

DLB N.º 0739/10  | MANUEL VIANA PEREIRA GUARDA, residente na Rua da Escola, 

n.º 1, freguesia de Boa Vista, referente à vistoria para efeitos de recepção provisória 

das obras de urbanização do loteamento executadas a coberto do aditamento n.º 1 ao 

alvará de loteamento n.º 372, respeitante à alteração ao Lote A do loteamento situado 

em Vale da Revelva, freguesia de Boa Vista. 

Da vistoria efectuada pelos Serviços da Câmara em 2010/04/22, a Comissão de 

Recepção das obras de urbanização junto ao Lote A do Loteamento supra citado 

considera que foram respeitados os respectivos projectos e demais condicionalismos 

impostos, encontrando-se os trabalhos concluídos, sem anomalias visíveis ou 

aparentes. 

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

de vistoria n.º 22/10, constante do respectivo processo (folha 218), deliberou por  

unanimidade  para efeitos do disposto nos artigos 54.º e 87.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

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

Junho, o seguinte: 

1.º autorizar a recepção provisória das obras de urbanização junto ao lote A do 

loteamento designado em epígrafe; 

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

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

que a mesma cauciona, decorrido o prazo de garantia (5 anos): 

2.1. garantia bancária n.º GAR/09304730, no valor de €7.980,00, emitida em 

2009/07/18 pelo Banco BPI, SA a favor do Município de Leiria, destinada a 

garantir a execução da rede de infra-estruturas da rede viária e da rede de 

drenagem pluvial (folha 179); 

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. 
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1.3.2. Processo de loteamento n.º 13/98 - INFRALEIR IA - Promoção Imobiliária, 

Lda. 

DLB N.º 0740/10  | De BELANATUR, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS, 

SA, com sede social na Rua do Comércio, lote 19, na Zona Industrial Casal Cego, 

freguesia de Marrazes, referente ao projecto de alteração ao loteamento situado em 

Casal Cego, freguesia de Marrazes. 

As alterações incidem sobre os lotes n.ºs 19 e 20 e consistem essencialmente 

na união dos dois lotes e consequentemente na reformulação dos parâmetros 

urbanísticos (somas das respectivas áreas de construção e de implantação), passando 

a constituir um único lote, designado com n.º 19. 

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

conforme previsto no n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei 60/07, de 4 de Setembro, articulado 

com o estabelecido no artigo 16.º do ROU. 

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

pretensão encontra-se em condições de merecer a respectiva aprovação. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2010/05/04, constante do respectivo processo (folha 

87), 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 o projecto referente à operação urbanística acima referida e 

autorizar o respectivo licenciamento, condicionado ao seguinte: 

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

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

apresentando para o efeito os seguintes elementos: 

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

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

digital; 

1.2. certidões da Conservatória do Registo Predial válidas e actualizadas, caso as 

constantes no processo não estejam válidas à data de apresentação do 

requerimento relativo à emissão do aditamento ao alvará de licença de loteamento.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
��������  Depar tamen to  Admin is t ra t i vo  e  F inance i ro  

 

2.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão Administrativa 
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2.1.1. Declaração de extinção de processos de execu ção fiscal em virtude da 

prescrição de dívidas dos anos de 1998 a 2001 e anu lação das respectivas guias 

de receita 

DLB N.º 0741/10 |  Presente a informação do Sector de Execuções Fiscais n.º 

7.SEF/2010 (INT.2010/2675), de 5 de Março de 2010, nos termos da qual o SEF 

apresenta proposta de extinção por prescrição de 32 processos de execução fiscal 

relativos à taxa de ocupação de via pública, de publicidade, de metrologia e de 

licenciamento de recinto para espectáculos, dos anos de 1998 a 2001, bem como a 

anulação da respectiva receita virtual ou com débito ao Tesoureiro, no montante total 

de €1.930,18, melhor relacionadas nas listagens anexas à acta (ANEXO A) e que se dão 

aqui por integralmente reproduzidas. 

Considerando que as dívidas sujeitas a execução fiscal têm de ser certas, 

líquidas e exigíveis, nos termos do  artigo 802.º do Código de Processo Civil (CPC). 

Considerando que a prescrição das obrigações tributárias tem como fundamento 

e princípios os da segurança e da paz jurídica. 

Considerando que o instituto da prescrição reveste, assim, um contributo 

essencial na procura da estabilidade, confiança e segurança jurídica ao nível das 

relações entre o município e os munícipes. 

Considerando que se deve aplicar o regime mais favorável aos devedores 

preconizado no artigo 297.º do Código Civil, sendo aplicável por força do disposto do 

n.º 1 do artigo 5.º, do Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro, diploma que aprovou 

a Lei Geral Tributária (LGT), e do disposto na alínea b) do artigo 2.º da Lei n.º 53-

E/2006, de 29 de Dezembro, que aprovou o Regime Geral das Taxas das Autarquias 

Locais (RJTAL). 

Considerando que esta solução decorre dos princípios constitucionais da 

legalidade e da proibição da retroactividade da lei fiscal, de forma a salvaguardar a 

segurança e a previsibilidade dos sujeitos passivos da relação jurídico-tributária. 

Considerando que nos processos de execução fiscal melhor relacionados nas 

listagens anexas não foi possível a localização de bens penhoráveis, desconhecendo-

se ainda a data da instauração, autuação e da primeira citação. 

Considerando que relativamente às dívidas em análise, na falta de regimes 

especiais, se aplicavam por analogia os regimes do CPPT e da LGT até à entrada em 

vigor do RJTAL em 01-01-2007. 

Considerando que desde 01-01-2007 prevalece o regime especial de prescrição 

de dívidas por taxas previsto no artigo 15.º da RJTAL, próximo do previsto na LGT, 

segundo o qual “as dívidas por taxas às autarquias locais prescrevem no prazo de oito 

anos a contar da data em que o facto tributário ocorreu” .  

Considerando que o efeito interruptivo originado pela citação (Cfr. artigo 49.º n.º 

3 da LGT, aplicável subsidiariamente por força do disposto na alínea b) do artigo 2.º do 



885 (18) 
 

CMLeiria/Acta n.º 12, de 2010.05.18 

Im-DA-15-09_A0 

 

RJTAL) cessou porque os processos estiveram parados por mais de um ano por causa 

não imputável ao sujeito passivo, passando, então, para efeitos de contagem do prazo 

de prescrição, a somar-se o tempo decorrido (Cfr. artigo 15.º n.º 3 do RJTAL). 

Considerando que sobre os factos tributários ocorridos nos anos de 1998 a 

2001 decorreu o prazo prescricional de 8 anos fixado no artigo 15.º n.º 3 daquele 

diploma, completando-se nas datas referidas nas listagens em anexo. 

Considerando que a prescrição da dívida exequenda é de conhecimento 

oficioso, podendo ser suscitada pela Administração Tributária, nos termos do artigo 

175.º do CPPT (aplicável de acordo com o previsto na alínea b) do artigo 2.º do 

RJTAL). 

Considerando que decorre ainda do artigo 175.º do CPPT que a prática de actos 

executivos após o decurso do prazo de prescrição se traduz na omissão de um dever 

legal e constitui facto ilícito, à face do conceito de ilicitude aplicável em matéria de actos 

de gestão pública, designadamente para efeitos de responsabilidade civil 

extracontratual do Estado e demais pessoas colectivas públicas (Cfr. artigo 9.º da Lei 

n.º 67/2007, de 31 de Dezembro). 

Considerando que as dívidas se encontram virtualizadas ou com débito ao 

Tesoureiro e que se aplicam as disposições dos artigos 175.º, 176.º n.º 1, alínea c) e 

28.º n.º 2, alínea k) do Código de Procedimento e Processo Tributário, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro, e do artigo 64.º n.º 7, alínea d) da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, bem como o disposto na alínea e) do artigo 33.º do ROSM 

e no artigo 44.º da Norma de Controlo Interno. 

Nestes termos, o SEF propõe a anulação da receita virtual (débito ao 

Tesoureiro) correspondente às dívidas prescritas relativas a ocupação de via pública, 

publicidade, metrologia e licenciamento de recinto para espectáculos, dos anos de 

1998 a 2001, melhor relacionadas nas listagens em anexo , devendo para esse efeito o 

assunto ser submetido a apreciação e decisão da Câmara Municipal, ao abrigo da 

alínea e) do artigo 33.º do ROSM e do artigo 44.º da Norma de Controlo Interno e ainda 

nos termos do disposto nos artigos 175.º, 176.º n.º1, alínea c) do Código de 

Procedimento e Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de 

Outubro, alterado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, e do artigo 64.º n.º 7, alínea d) 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

Por despacho de 29-04-2010 o Senhor Presidente propõe ainda que as dívidas 

provenientes da taxa de ocupação de via pública, publicidade, metrologia e 

licenciamento de recinto para espectáculos, relativas aos anos de 1998 a 2001, sejam 

declaradas prescritas e, consequentemente, seja determinada a extinção e 

arquivamento dos 34 processos de execução fiscal, devendo o assunto ser submetido 

a apreciação e decisão da Câmara Municipal. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade:  
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a) Declarar prescritas as dívidas provenientes da taxa de ocupação de via pública, 

publicidade, metrologia e licenciamento de recinto para espectáculos, relativas aos 

anos de 1998 a 2001, melhor relacionadas na listagem anexo (ANEXO A). 

b) Determinar a extinção e arquivamento dos 32 processos de execução fiscal, bem 

como a anulação da respectivas guias de receita virtual ao abrigo da alínea e) do artigo 

33.º do ROSM e do artigo 44.º da Norma de Controlo Interno e ainda nos termos do 

disposto nos artigos 175.º, 176.º, n.º 1 alínea c) e 28.º n.º 2, alínea k) do Código de 

Procedimento e Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de 

Outubro, alterado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, e do artigo 64.º n.º 7, alínea d) 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.1.2. Eliminação de documentos sem valor secundári o e com prazos de 

conservação já prescritos 

DLB N.º 0742/10  | A Gestão Documental é um dos mecanismos necessários para uma 

boa estratégia de gestão do espaço físico dos arquivos das autarquias locais, neste 

sentido, a Portaria n.º 412/2001, de 17 de Abril, alterada pela Portaria n.º 1253/2009, de 

14 de Outubro, assume um papel decisivo como instrumento de trabalho com vista à 

Avaliação, Selecção e Eliminação de documentos. 

Pela Secção de Arquivo Administrativo foi efectuada a avaliação e selecção de 

documentos, de acordo com a tabela de selecção anexa à Portaria supra citada, na 

qual foram identificadas as séries que detinham prazos de conservação administrativa 

expirados, não lhes sendo reconhecido nenhum valor secundário de acordo com os 

artigos 1.º, 2.º, 6.º e 7.º da mesma portaria, propondo-se a sua inutilização, por 

reciclagem. 

Procedeu ainda, nos termos do n.º 5 do artigo 6.º da citada portaria à selecção da 

massa documental acumulada e avaliada em 23 de Dezembro de 2008, pela Comissão 

Consultiva criada em reunião da Câmara Municipal de 13 de Maio de 2008 

(Deliberação n.º 579/2008). Após o parecer do Director do Arquivo Distrital de Leiria, 

Acácio Fernando dos Santos Lopes de Sousa, de 19 de Janeiro de 2010, confirmando 

que nada tem “a opor à proposta apresentada por estar perfeitamente adequada, não 

só nas justificações para eliminação de algumas séries, como pelos instrumentos 

técnicos para a elaboração da referida proposta”, propõe a sua inutilização, por 

reciclagem. 
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 95 Aquisição de bens e serviços por 
ajuste directo 

2 cx Pape
l 

1997 - 1999 0,20 

 96 Aquisição de bens e serviços por 
concurso público 

6 cx Pape
l 

1997 - 1999 0,60 

 137 Requisições de documentos 13 pts Pape
l 

2004  1,00 

 137 Requisições de documentos 
(duplicados e triplicados) 

4 pts Pape
l 

2004 0,50 

 138 Requisições do serviço de Leitura 8 pts Pape
l 

2004 0,80 

 253 Diário de Despesa 2 pts Pape
l 

1999 0,15 

 254 Diário de Receita 21 pts Pape
l 

2004 2,00 

 260 Guias de Receita Eventual 54 pts Pape
l 

1999 6,50 

 263 Requisições 5 pts Pape
l 

1999 0,40 

 * Termos de Balanço 50 Lv Pape
l 

1953 - 1991 0,56 

 * Registo de Receita Arrecadadas 
(mod. 8-A) 

30 Lv Pape
l 

1935 - 1988 1,50 

 * Relações de Débito 2 brch Pape
l 

1995 0,06 

 * Registo diário dos documentos de 
despesa pagos (mod. 10 T) 

28 Lv Pape
l 

1956 - 1984 1,00 

 * Reconciliação Bancária e 
Declarações de Cabimento 

1 pt Pape
l 

1998  0,08 

 * Livro da Responsabilidade do 
Tesoureiro (mod. 9) 

10 Lv Pape
l 

1956 - 1985 0,30 

 270 Processos de Contra Ordenação 
(69 processo) 

3 cx Pape
l 

1994 - 1998 0,40 

 * Recibos de execuções fiscais 1 pt Pape
l 

1975,1977,19
80,1981 

0.06 

 * Processos de transgressão fiscal  Pape
l 

1956-1987  

 * Processos de Reclamação 
Contenciosa 

2 cx Pape
l 

1951 - 1967 0,16 

 * Autos de transgressão 1 cx Pape
l 

1956 - 1956 0,80 

 643 Declarações de registo de canídeos  96 CX Pape
l 

1986 - 1994 19,00 

 691 Conta Corrente de Operações de 
Tesouraria 

1 cx Pape
l 

1999  0,10 

 692 Diário de tesouraria (T1) 2 pts Pape
l 

1999  0,10 

 698 Resumo diário (T2) 4 pts Pape
l 

1999  0,10 

 * Livro de Caixa (mod. 9 T) 4 Lv Pape
l 

1956 - 1980 0,20 

 * Guias de Entrega de 
Correspondência nos CTT (mod. 1 
– Tc) 

18 mçs Pape
l 

1961-1979 0.20 

 * Imposto de Valor Acrescentado 
(IVA) 

2 cxs Pape
l 

1987 - 1999 0,16 

 * Balancetes de Tesouraria e 
Situação Financeira 

2 pts Pape
l 

1984 - 1986 0,16 

 * Relatório de Situação Financeiro 1 pts Pape
l 

1993 0,04 

 * Talões de Depósito 10 pts Pape
l 

1984 - 1999 1,10 
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 * Extractos Bancários 8 pts Pape
l 

1985 - 1999 0,80 

 * Extractos Bancários e Talões de 
Depósito 

11 pts Pape
l 

1992 - 1999 1,10 

TOTAL                                                                                                                                             39,87 

* - Proposta de Tabela de Selecção - Avaliação de massas documentais 

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

autorizar a inutilização, por reciclagem, dos documentos referidos na tabela. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

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

2.2.1. Pagamentos 

DLB N.º 0743/10 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

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

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo Senhor 

Presidente, no período de 4 a 11 de Maio de 2010, correspondente às Ordens de 

Pagamento Gerais n.ºs: 3918, 3919, 3920, 3937, 3940, 3941, 3958, 3961, 3967, 3969, 

3992, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 346 a 380, 382 a 386, 388 a 403, 

405, 407, às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs:  2690, 2843, 3384, 3387, 3389,  

3398,3400, 3404 a 3406, 3466, 3467, 3481, 3486 a 3498, 3500, 3513, 3515, 3517, 

3522, 3524, 3525, 3527, 3529 a 3534, 3539 a 3541, 3548, 3549, 3551, 3555, 3556, 

3559 a 3562, 3565 a 3571, 3597,3598, 3633, 3640 a 3682, 3684 a 3690, 3693, 3695, 

3696, 3698 a 3703, 3705 a 3722, 3724, 3727 a 3730, 3746, 3786, 3787,  

3791 a 3798, 3800 a 3809, 3811, 3813, 3814, 3817 a 3824, 3826 a 3833, 3836 a 3838, 

3847 a 3863, 3869, 3871, 3875, 3879 a 3881, 3883, 3887, 3888, 3890, 3893, 3894, 

3896, 3897, 3898, 3903, 3904, 3917, 3926, 3927, 3966, 3968, 3970, 3972,3973, 3984, 

3986, 3991, no valor total de €1.048.985,25.   

 

2.2.2. VIII Modificação ao Orçamento e às Opções do  Plano 

DLB N.º 0744/10  | Presente a VIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2010 que se consubstancia na 1.ª Alteração ao 

Orçamento da Receita, 8.ª Alteração ao Orçamento da Despesa, 8.ª Alteração ao Plano 

Plurianual de Investimentos e 8.ª Alteração ao Plano Plurianual de Actividades de 

acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais. 

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

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

A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por  maioria , com os votos contra das Senhoras 

Vereadoras Neusa Magalhães, e com os votos contra dos Senhores Vereadores José 

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

Democrata, autorizar a I Modificação ao Orçamento da Receita com inscrições/reforços 
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e diminuições/anulações no montante de €921.043,00 cada, e a VIII Modificação às 

Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2010, com inscrições/reforços e 

diminuições/anulações no montante de €280.000,00 cada e a VIII alteração ao 

Orçamento da Despesa para o presente ano de 2010, com inscrições/reforços e 

diminuições/anulações no montante de €305.500,00 cada, tal como proposto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2.3 Repartição de recursos públicos entre o Estad o e os Municípios. 

Transferências Financeiras 

DLB N.º 0745/10  | De acordo com o estabelecido pela alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º 

da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais), com vista à repartição 

dos recursos públicos é atribuído aos municípios uma subvenção geral, repartida entre 

receita corrente e de capital, determinada a partir do Fundo de Equilíbrio Financeiro 

(FEF).  

Nos termos do n.º 3 do artigo 25.º da Lei das Finanças Locais, o Município pode 

decidir da repartição dos montantes de FEF entre receitas correntes e de capital, não 

podendo a receita corrente exceder 65% do FEF. Assim, propõe-se que, do montante 

de FEF a atribuir ao Município de Leiria, em sede de Orçamento de Estado para 2011, 

65% do montante seja afecto a receitas correntes e 35% a receitas de capital. 

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

aprovar a repartição dos montantes de FEF em 65% para receitas correntes e 35% 

para receitas de capital nos termos do n.º 3 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de 

Janeiro.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2.4. Revogação da deliberação n.º 1673/2009, de 2 9 de Setembro. Aquisição de 

parcela de terreno na Freguesia de Santa Eufémia 

DLB N.º 0746/10  | Presente a deliberação n.º 1673/2009, de 29 de Setembro, referente 

à aquisição de uma parcela de terreno em Lapedo, freguesia de Santa Eufémia, aos 

herdeiros de Manuel Pereira Carreira pelo valor de €110.000,00 (cento e dez mil euros), 

tendo sido a despesa objecto da proposta de cabimento n.º 3608/2009. 

Propõe-se, agora, que o pagamento dos €110.000,00 (cento e dez mil euros) 

seja efectuado em quatro prestações trimestrais de valor unitário de €27.500,00 (vinte e 

sete mil e quinhentos euros), sendo o pagamento da primeira prestação efectuado no 

acto da escritura. 

A Câmara Municipal, após análise ao processo e no uso da competência que 

lhe é conferida pela alínea f) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade  adquirir o prédio rústico inscrito na respectiva 

matriz sob o artigo 3006 e descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

4077, da freguesia de Santa Eufémia, pelo valor de €110.000,00 (cento e dez mil 
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euros), aos herdeiros de Manuel Pereira Carreira, em quatro prestações trimestrais no 

valor unitário de €27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos euros), sendo a primeira 

prestação paga no acto da escritura.  

Mais deliberou  revogar a deliberação n.º 1673/2009, de 29 de Setembro.  

Deliberou ainda  conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara para 

outorgar a competente escritura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2.5. Aquisição de uma parcela de terreno na fregu esia de Barosa 

DLB N.º 0747/10  | Presente o ofício, remetido pela Junta de Freguesia de Barosa 

(ENT. 4669/2010), através do qual se descreve a falta de condições de segurança dos 

alunos da EB1 da Barosa, causado pela falta de um espaço apropriado para os pais 

deixarem os filhos, o que tem originado transtornos no trânsito da Estrada Municipal da 

Barosa, por ser utilizada para este fim.  

Assim, é solicitado apoio financeiro no valor de € 5.000,00 para a aquisição de 

uma parcela de terreno, com cerca de 400 m2, com vista à criação de uma zona de 

estacionamento de apoio àquela escola. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, e no uso da competência 

que lhe é conferida pela alínea f) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por  unanimidade  não conceder o apoio financeiro à Freguesia 

de Barosa, mas promover as necessárias diligências para adquirir a parcela de terreno 

em causa, atendendo a que se trata de uma zona de apoio à Escola EB1 da Barosa 

que é património municipal e garantir, assim, o acesso em segurança dos pais e alunos 

da mesma. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2.6. Concurso Público n.º 1/2010 - Aquisição, na modalidade de fornecimento 

contínuo, de inertes, pelo período de 24 meses. Adj udicação 

DLB N.º 0748/10  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe 

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

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

informação prestada pelo júri do concurso, deliberou por  unanimidade  adjudicar o 

referido concurso público ao concorrente Lena Agregados, da seguinte forma: 

—  Lote 1 - €52.793,00 + IVA; 

—  Lote 2 - €101.250,00 + IVA. 

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

adjudicatário a apresentação dos documentos de habilitação no prazo de 10 dias úteis, 

de acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 126.º, dispensar, nos termos do n.º 2 do 

artigo 88.º, a prestação da caução atendendo a que o preço contratual é inferior a 
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€200.000,00, e aprovar a minuta de contrato em anexo, nos termos do n.º 2 do artigo 

98.º, dando poderes ao Senhor Presidente da Câmara para a sua outorga. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2.7. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 0479/10  | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 11 de Maio de 

2010, apresentando um Total de Disponibilidades de €3.182.149,93 sendo de  

Operações Orçamentais €2.459.438,37 e de Operações de Tesouraria €722.711,56, 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento .  

 

 

Ponto três 
��������  Depar tamen to  de P laneamen to  e  Urban i smo  
 

3.1. Elaboração do Plano de Pormenor do Parque Come rcial e Industrial de Vale 

Pereiro 

DLB N.º 0750/10  | Apresenta o DPU uma proposta de termos de referência para a 

elaboração do Plano de Pormenor do Parque Comercial e Industrial de Vale Pereiro, o 

qual se localiza a Sul de Vale Pereiro, a norte do aglomerado da Boa Vista, abrangendo 

terrenos inseridos nas Freguesias de Milagres, Colmeias e Boa Vista, abrangendo uma 

área de cerca de 15 hectares, com várias categoria de espaços definidos no PDM em 

vigor, nomeadamente Espaços Urbanos, Industrial, e Habitacional e Residencial, 

Espaços Florestais e áreas de REN.   

Na área de intervenção proposta para o Plano de Pormenor do Parque 

Comercial e Industrial de Vale Pereiro encontram-se instaladas algumas unidades 

comerciais e industriais, as quais quando da sua implantação não tiveram em 

consideração qualquer plano ou estudo de conjunto. A necessidade de proceder ao seu 

enquadramento, por imperativo da sua regularização administrativa como actividade 

económica geradora de postos de trabalho e de riqueza, bem como face a pedidos 

para localização de novas unidades, entendeu-se, a fim de evitar as disfunções 

existentes, que era oportuno mandar elaborar um plano que enquadrasse o edificado 

construído e a nova estrutura viária a desenvolver e o ordenamento da área. 

Nesse sentido, delimitou-se a área de intervenção do plano, a qual irá efectuar a 

articulação entre os Espaços Urbanos de Vale Pereiro, na freguesia dos Milagres, e a 

área urbana da Boa Vista, colmatando o vazio existente através de usos especializados 

que tiram vantagem do atravessamento e acessibilidade ao IC2, (eixo Norte-Sul). 

De acordo com planta de servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública do PDM que identifica as condicionantes legais que impendem sobre a área de 
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intervenção do plano, deve a proposta de plano equacionar essas condicionantes e 

propor, nos casos em que se justifique e nos termos da legislação aplicável, a sua 

revisão ou alteração. 

O PP deve propor controlar a colmatação dos vários espaços enquadrar as 

construções existentes com regras claras, que vão desde a implantação das 

edificações, ao seu volume, cércea e relação com o espaço exterior, relação que se 

entende integrada e completa, com a criação de uma imagem de qualidade, 

caracterizando os arruamentos previstos com perfis adequados à função urbana e 

estruturante desempenham.  

As propostas ao nível da dotação de equipamentos e zonas verdes devem ser 

ajustadas às necessidades dos usos previstos e do seu enquadramento na óptica da 

melhoria das áreas urbanas periféricas. 

Para os 15 hectares previstos, o plano estabelecerá a estrutura viária e 

hierarquia de vias principais e vias secundárias, lugares de estacionamento privado e 

lugares de estacionamento público assegurando todas as acessibilidades necessárias 

ao funcionamento das actividades instaladas desenvolvendo as seguintes opções 

estratégicas: 

— Definição das principais regras de relação do edificado e das infra-estruturas 

com a envolvente;  

— Estruturação da rede viária local com a rede principal, melhorando as 

acessibilidades de forma a garantir uma melhor mobilidade; 

— Reconduzir as categorias de espaços definidos no PDM para o local, aos 

princípios, regras e parâmetros gerais previstos para a área de reconversão 

urbanística de usos mistos; 

— Definir um conjunto de normas, em sede do regulamento do novo plano, que 

permitam ao município orientar todas as operações de transformação do uso do 

solo a uma escala adequada à dimensão das parcelas envolvidas. 

O Plano, deverá ser organizado com as peças escritas e desenhadas 

necessárias nos termos da legislação aplicável e desenvolverá a solução urbanística 

em coordenação com todas as entidades tutelares e interessados, os quais quando 

necessário se responsabilizarão pelas acções, com vista a obter elementos para a sua 

elaboração ou ainda com outros estudos sectoriais e complementares indispensáveis, 

ao cumprimento de todas as Normas, Regulamentos e Legislação aplicável que 

permitam a sua aprovação e entrada em vigor. 

Assim a Câmara Municipal de Leiria delibera, nos termos do n.º 1 do artigo 74.º 

do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro republicado pelo Decreto-Lei n.º 

46/2009, de 20 de Fevereiro, mandar elaborar o Plano de Pormenor do Parque 

Comercial e Industrial de Vale Pereiro, para o qual se prevê um prazo para elaboração 
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de 6 meses, a contar da data da respectiva publicação em Diário da República e que 

incluem o prazo de quinze dias previsto no n.º 2 do artigo 77 º. 

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

mandar elaborar o Plano de Pormenor do Parque Comercial e Industrial de Vale Pereiro 

de acordo com os Termos de Referência indicados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2. Minutas de contrato de concessão de apoio fina nceiro do programa PRECH – 

Programa de Reabilitação dos Edifícios do Centro Hi stórico 

DLB N.º 0751/10 | Presentes as minutas dos contratos no âmbito de concessão de 

apoio financeiro do programa PRECH – Programa de Reabilitação dos Edifícios do 

Centro Histórico, que se transcrevem: 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DO PROGRA MA PRECH – 

PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DO CENTRO HI STÓRICO 

Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, na cidade de Leiria, 

N.I.P.C. 505 181 266, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Leiria, 

Raul Miguel de Castro, no uso dos poderes conferidos pelo artigo 68.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, como primeiro outorgante  

e 

Joana Raquel Domingues dos Santos, natural da freguesia e concelho de Leiria, 

contribuinte fiscal número 217 010 822, residente na Rua Pêro Alvito, n.º 10, freguesia 

e concelho de Leiria, como segundo outorgante, é celebrado o presente contrato de 

concessão de apoio financeiro do programa “PRECH – Programa de Reabilitação dos 

Edifícios do Centro Histórico”, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

O presente contrato tem por objecto a concessão pelo primeiro outorgante ao segundo 

outorgante de uma comparticipação financeira, no montante €13.345,92 (treze mil, 

trezentos e quarenta e cinco euros e noventa e dois cêntimos), incluindo IVA à taxa 

legal em vigor, destinada a obras de beneficiação, remodelação, renovação, restauro 

ou reparação em superfícies e elementos exteriores no seu imóvel, sito na Rua Pêro 

Alvito, n.º 10, deste Concelho, nos termos do Regulamento do Programa PRECH – 

Programa de Reabilitação dos Edifícios do Centro Histórico, do Município de Leiria. 

Cláusula Segunda 

1. A entrega das importâncias até ao montante global da comparticipação 

anteriormente referida, serão efectuadas pelo Município de Leiria, ao segundo 

outorgante, mediante a respectiva fiscalização para confirmação da realização dos 

trabalhos. 

2. O pagamento da comparticipação financeira será efectuado logo que as obras 

estejam concluídas, mediante requerimento do interessado e após vistoria e respectivo 
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relatório elaborado pela Comissão prevista no artigo 16.º do Regulamento Municipal do 

Programa. 

3. O pagamento da comparticipação financeira poderá, no caso do requerente estar ao 

abrigo da situação indicada no n.º 3 do artigo 5.º e a seu pedido, ser efectuada em três 

prestações, da seguinte forma:  

a) A primeira fracção, até 15%, sob a forma de adiantamento, após a 

confirmação do início da obra;  

b) A segunda fracção, de 50%, mediante prova de conclusão de 50% dos 

trabalhos executados;  

c) A terceira fracção, com o valor do remanescente, após a emissão da licença 

de utilização, nos casos em que se aplique, ou confirmação da conclusão dos 

trabalhos pelos serviços do Município de Leiria 

4. O não cumprimento pontual por parte do beneficiário de qualquer das obrigações 

para si resultantes do presente contrato de reabilitação, confere ao Município de Leiria 

o direito de suspender o pagamento de qualquer parcela ainda a entregar a título de 

comparticipação a fundo perdido e a resolver o presente contrato. 

Cláusula Terceira 

1. O orçamento aprovado inclui todos os trabalhos e serviços necessários à completa 

realização da obra. 

2. O Município de Leiria reserva-se o direito de proceder à apreciação técnica da 

oportunidade das alterações extraordinárias às obras em curso, designadamente 

trabalhos a mais e revisão de preços, nos termos da legislação em vigor. 

Cláusula Quarta 

O Município de Leiria poderá, se assim o entender, ficar proprietária dos materiais 

substituídos, designadamente telhas, cantarias, etc. ficando esta responsável pela sua 

recuperação, limpeza, transporte e arrumo. 

Cláusula Quinta 

Durante a realização das obras, os beneficiários e empreiteiros obrigam-se à fixação de 

cartaz indicado pelo Município de Leiria, em local visível e resguardado dos trabalhos. 

A sua localização, formato e especificações são determinadas pela Divisão de 

Habitação e Reabilitação Urbana. 

Cláusula Sexta 

1. Será ainda entregue ao promotor pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana 

uma declaração tipo, a qual autorizará a realização das obras, uma vez que estas se 

integram no Programa PRECH – Programa de Reabilitação dos Edifícios do Centro 

Histórico. 

2. Esta declaração deverá ser exibida sempre que qualquer fiscal municipal o solicite. 

Cláusula Sétima 
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Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato serão 

solucionadas por acordo das partes, com recurso às normas regulamentares e legais 

em vigor. 

Cláusula Oitava 

Faz parte integrante do presente Contrato o disposto no Regulamento do Programa 

PRECH – Programa de Reabilitação dos Edifícios do Centro Histórico, aprovado na 

sessão de Assembleia Municipal de 29 de Setembro de 2006. 

Cláusula Nona  

O presente contrato está isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) 

do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 

3.º do Código do Imposto do Selo. 

*** 

Este contrato é feito em duplicado, composto por quatro páginas e devidamente 

assinado por ambas as partes, depois de declararem ter lido, compreendido e aceite 

todas as suas cláusulas. 

Leiria, ________________________ 

Primeiro Outorgante | Raul Castro 

Segundo Outorgante | Joana Raquel D. dos Santos 

*** 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DO PROGRA MA PRECH – 

PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DO CENTRO HI STÓRICO 

Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, na cidade de Leiria, 

N.I.P.C. 505 181 266, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Leiria, 

Raul Miguel de Castro, no uso dos poderes conferidos por pelo artigo 68.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, como primeiro outorgante 

 e Armindo Jorge, natural da freguesia e concelho de Leiria contribuinte fiscal número 

117 867 373, residente na Rua D. Afonso Henriques, n.ºs 1-B e 3, Freguesia e 

concelho de Leiria, como segundo outorgante, é celebrado o presente contrato de 

concessão de apoio financeiro do programa “PRECH – Programa de Reabilitação dos 

Edifícios do Centro Histórico”, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

O presente contrato tem por objecto a concessão pelo primeiro outorgante ao segundo 

outorgante de uma comparticipação financeira, no montante €1.617,41 (mil seiscentos 

e dezassete euros e quarenta e um cêntimos), incluindo IVA à taxa legal em vigor, 

destinada a obras de beneficiação, remodelação, renovação, restauro ou reparação em 

superfícies e elementos exteriores no seu imóvel, sito na Rua D. Afonso Henriques, n.ºs 

1-B e 3, deste Concelho, nos termos do Regulamento do Programa PRECH – 

Programa de Reabilitação dos Edifícios do Centro Histórico, da Câmara Municipal de 

Leiria. 
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Cláusula Segunda 

1. A entrega das importâncias até ao montante global da comparticipação 

anteriormente referida, serão efectuadas pela Câmara Municipal de Leiria, ao segundo 

outorgante, mediante a respectiva fiscalização para confirmação da realização dos 

trabalhos. 

2. O pagamento da comparticipação será efectuado logo que as obras estejam 

concluídas, mediante requerimento do interessado e após vistoria e respectivo relatório 

elaborado pela Comissão prevista no artigo 16.º do Regulamento Municipal do 

Programa. 

3. O pagamento da comparticipação financeira poderá, no caso do requerente estar ao 

abrigo da situação indicada no n.º 3 do artigo 5.º e a seu pedido, ser efectuada em três 

prestações, da seguinte forma:  

a) A primeira fracção, até 15%, sob a forma de adiantamento, após a 

confirmação do início da obra;  

b) A segunda fracção, de 50%, mediante prova de conclusão de 50% dos 

trabalhos executados;  

c) A terceira fracção, com o valor do remanescente por liquidar, após a emissão 

da licença de utilização, nos casos em que se aplique, ou confirmação da 

conclusão dos trabalhos pelos serviços do Município de Leiria. 

4. O não cumprimento pontual por parte do beneficiário de qualquer das obrigações 

para si resultantes do presente contrato de reabilitação, confere à Câmara Municipal o 

direito de suspender o pagamento de qualquer parcela ainda a entregar a título de 

comparticipação a fundo perdido e a resolver o presente contrato. 

Cláusula Terceira 

1. O orçamento aprovado inclui todos os trabalhos e serviços necessários à completa 

realização da obra. 

2. A Câmara Municipal de Leiria reserva-se o direito de proceder à apreciação técnica 

da oportunidade das alterações extraordinárias às obras em curso, designadamente 

trabalhos a mais e revisão de preços, nos termos da legislação em vigor. 

Cláusula Quarta 

A Câmara Municipal de Leiria poderá, se assim o entender, ficar proprietária dos 

materiais substituídos, designadamente telhas, cantarias, etc. ficando esta responsável 

pela sua recuperação, limpeza, transporte e arrumo. 

Cláusula Quinta 

Durante a realização das obras, os beneficiários e empreiteiros obrigam-se à fixação de 

cartaz indicado pela Câmara Municipal de Leiria, em local visível e resguardado dos 

trabalhos. A sua localização, formato e especificações são determinadas pela Divisão 

de Habitação e Reabilitação Urbana. 

Cláusula Sexta 



897 (30) 
 

CMLeiria/Acta n.º 12, de 2010.05.18 

Im-DA-15-09_A0 

 

1. Será ainda entregue ao promotor pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana 

uma declaração tipo, a qual autorizará a realização das obras, uma vez que estas se 

integram no Programa PRECH – Programa de Reabilitação dos Edifícios do Centro 

Histórico. 

2. Esta declaração deverá ser exibida sempre que qualquer fiscal municipal o solicite. 

Cláusula Sétima 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato serão 

solucionadas por acordo das partes, com recurso às normas regulamentares e legais 

em vigor. 

Cláusula Oitava 

Faz parte integrante do presente Contrato o disposto no Regulamento do Programa 

PRECH – Programa de Reabilitação dos Edifícios do Centro Histórico, aprovado na 

sessão de Assembleia Municipal de 29 de Setembro de 2006. 

Cláusula Nona 

O presente contrato está isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) 

do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 

3.º do Código do Imposto do Selo. 

*** 

Este contrato é feito em duplicado, composto por quatro páginas e devidamente 

assinado por ambas as partes, depois de declararem ter lido, compreendido e aceite 

todas as suas cláusulas. 

Leiria, ________________________ 

Primeiro Outorgante | Raul Castro 

Segundo Outorgante | Armindo Jorge 

*** 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DO PROGRA MA PRECH – 

PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DO CENTRO HI STÓRICO 

Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, na cidade de Leiria, 

N.I.P.C. 505 181 266, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Leiria, 

Raul Miguel de Castro, no uso dos poderes conferidos pelo artigo 68.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, como primeiro outorgante  

e o Condomínio do Prédio n.º 28 da Rua dos Mártires freguesia e concelho de Leiria 

contribuinte fiscal número 900 695 382, como segundo outorgante, é celebrado o 

presente contrato de concessão de apoio financeiro do programa “PRECH – Programa 

de Reabilitação dos Edifícios do Centro Histórico”, que se rege pelas cláusulas 

seguintes: 

Cláusula Primeira 

O presente contrato tem por objecto a concessão pelo primeiro outorgante ao segundo 

outorgante de uma comparticipação financeira, no montante €13.356,00 (treze mil, 
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trezentos e cinquenta e seis euros), incluindo IVA à taxa legal em vigor, destinada a 

obras de beneficiação, remodelação, renovação, restauro ou reparação em superfícies 

e elementos exteriores do imóvel, sito na Rua dos Mártires, n.º 28, deste Concelho, nos 

termos do Regulamento do Programa PRECH – Programa de Reabilitação dos 

Edifícios do Centro Histórico, da Câmara Municipal de Leiria. 

Cláusula Segunda 

1. A entrega das importâncias até ao montante global da comparticipação 

anteriormente referida, serão efectuadas pela Câmara Municipal de Leiria, ao segundo 

outorgante, mediante a respectiva fiscalização para confirmação da realização dos 

trabalhos. 

2. O pagamento da comparticipação será efectuado logo que as obras estejam 

concluídas, mediante requerimento do interessado e após vistoria e respectivo relatório 

elaborado pela Comissão prevista no artigo 16.º do Regulamento Municipal do 

Programa. 

3. O pagamento da comparticipação financeira poderá, no caso do requerente estar ao 

abrigo da situação indicada no n.º 3 do artigo 5.º e a seu pedido, ser efectuada em três 

prestações, da seguinte forma:  

a) A primeira fracção, até 15%, sob a forma de adiantamento, após a 

confirmação do início da obra;  

b) A segunda fracção, de 50%, mediante prova de conclusão de 50% dos 

trabalhos executados;  

c) A terceira fracção, com o valor do remanescente por liquidar, após a emissão 

da licença de utilização, nos casos em que se aplique, ou confirmação da 

conclusão dos trabalhos pelos serviços do Município de Leiria. 

4. O não cumprimento pontual por parte do beneficiário de qualquer das obrigações 

para si resultantes do presente contrato de reabilitação, confere à Câmara Municipal o 

direito de suspender o pagamento de qualquer parcela ainda a entregar a título de 

comparticipação a fundo perdido e a resolver o presente contrato. 

Cláusula Terceira 

1. O orçamento aprovado inclui todos os trabalhos e serviços necessários à completa 

realização da obra. 

2. A Câmara Municipal de Leiria reserva-se o direito de proceder à apreciação técnica 

da oportunidade das alterações extraordinárias às obras em curso, designadamente 

trabalhos a mais e revisão de preços, nos termos da legislação em vigor. 

Cláusula Quarta 

A Câmara Municipal de Leiria poderá, se assim o entender, ficar proprietária dos 

materiais substituídos, designadamente telhas, cantarias, etc. ficando esta responsável 

pela sua recuperação, limpeza, transporte e arrumo. 

Cláusula Quinta 
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Durante a realização das obras, os beneficiários e empreiteiros obrigam-se à fixação de 

cartaz indicado pelo Município de Leiria, em local visível e resguardado dos trabalhos. 

A sua localização, formato e especificações são determinadas pela Divisão de 

Habitação e Reabilitação Urbana. 

Cláusula Sexta 

1. Será ainda entregue ao promotor pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana 

uma declaração tipo, a qual autorizará a realização das obras, uma vez que estas se 

integram no Programa PRECH – Programa de Reabilitação dos Edifícios do Centro 

Histórico. 

2. Esta declaração deverá ser exibida sempre que qualquer fiscal municipal o solicite. 

Cláusula Sétima 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato serão 

solucionadas por acordo das partes, com recurso às normas regulamentares e legais 

em vigor. 

Cláusula Oitava 

Faz parte integrante do presente Contrato o disposto no Regulamento do Programa 

PRECH – Programa de Reabilitação dos Edifícios do Centro Histórico, aprovado na 

sessão de Assembleia Municipal de 29 de Setembro de 2006. 

Cláusula Nona 

O presente contrato está isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) 

do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 

3.º do Código do Imposto do Selo. 

*** 

Este contrato é feito em duplicado, composto por quatro páginas e devidamente 

assinado por ambas as partes, depois de declararem ter lido, compreendido e aceite 

todas as suas cláusulas. 

Leiria, ________________________ 

Primeiro Outorgante | Raul Castro 

Segundo Outorgante | __________________________» 

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

concordar com o teor das minutas dos contratos supracitados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 
��������  Depar tamen to  de Equ ipamentos e  Of i c inas 
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Cedência de materiais à Academia Cultural e Social de Maceira 

DLB N.º 0752/10 |  Presente uma carta Academia Cultural e Social de Maceira, NIF 

503760803 (ENT. 2010/8223), no qual se solicita à Câmara Municipal um apoio para a 

construção de uma plataforma em betão a fim de nela serem instalados painéis solares, 

no âmbito da candidatura desta entidade à Medida Solar Térmico 2009. 

Considerando o papel preponderante desta instituição enquanto membro 

socialmente activo do nosso Concelho; 

Considerando o interesse relevante desta candidatura no âmbito do 

desenvolvimento das energias renováveis, o Senhor Vereador Lino Pereira propôs a 

atribuição de um apoio em material, no valor de 1.100,00 euros, à Academia Cultural e 

Social de Maceira, através da cedência de: 

— 45 Toneladas de Brita n.º 2; 

— 45 Toneladas de areia crivada; 

— 90 Toneladas de Tout-venant; 

— Transporte destes materiais dos estaleiros do Município até às instalações da 

Academia Cultural e Social da Maceira. 

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, deliberou por  

unanimidade  conceder o apoio necessário nos moldes solicitados.  

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. Cedência do Mercado de Falcão. Ratificação d o despacho 

DLB N.º 0753/10  | Presente a carta do Aero Club de Leiria (ENTFE. 2010/3627), com 

solicitação de cedência do espaço onde é realizado o Mercado de Venda por Grosso 

do Falcão. 

A situação aqui relatada prende-se com a realização do Festival Aeronáutico 

anual deste clube, nos dias 15 e 16 de Maio do corrente, das 12h00 do dia 15 até às 

19h00 do dia 16 de Maio, no Aeródromo José Ferrinho, Freguesia de Marrazes. 

Considerando que o evento contará com vários shows acrobáticos, baptismos 

de voo, demonstrações de aeromodelismo e com a participação, em exposição 

estática, de carros de colecção e exposição de modelismo, e que está prevista uma 

assistência média prevista de 4.000 pessoas por dia, será necessário encerrar ao 
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trânsito o troço do arruamento referido em epígrafe, na zona de cruzamento com a pista 

do aeródromo. 

Considerando o exposto e que não houve o tempo necessário para agendar a 

proposta para a reunião de Câmara anterior ao evento, o Senhor Presidente da 

Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização de cedência do 

Mercado de Falcão bem como das alterações ao trânsito datado do dia 14 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. 

 

5.1.2. Indiscutível interesse municipal. Pedreira P inhal da Pardaleira, Monte 

Redondo, Litoareias, Lda. 

DLB N.º 0754/10  | Retirado. 

 

5.1.3. Mercado do Levante de Leiria. Transferência de titularidade e do direito de 

ocupação do lugar de terrado n.º 30 

DLB N.º 0755/10  | O feirante Albertino Emídio, titular do lugar n.º 30 do Mercado do 

Levante de Leiria (MLL), requereu a transferência da titularidade do seu direito de 

ocupação do lugar de terrado para o seu colaborador permanente Manuel Santana 

Garcias Emídio (ENT. 2010/9996), nos termos do Regulamento Municipal da Actividade 

de Comércio a Retalho Exercido de Forma Não Sedentária (Mercados de Levante), 

publicado no apêndice n.º 96, II Série, n.º 146, do Diário da República de 27/06/2003, 

doravante Regulamento. 

Nestes termos, a Senhora Vereadora Blandina Oliveira propõe, ao abrigo do 

disposto na alínea h) do artigo 2.º conjugada com o n.º 1 do artigo 17.º, ambos do 

Regulamento, que seja autorizado o pedido apresentado.  

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na 

alínea h) do artigo 2.º conjugado com o n.º 1 do artigo 17.º, ambos do Regulamento 

Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma Não Sedentária 

(Mercados de Levante), deliberou por unanimidade  autorizar a transferência da 

titularidade do direito de ocupação do lugar de terrado n.º 30 do Mercado do Levante de 

Leiria de Albertino Emídio para o seu colaborador permanente Manuel Santana Garcias 

Emídio.  

Mais deliberou autorizar a emissão de cartaz do lugar, para controlo da 

assiduidade e entrada no respectivo Mercado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 



902 (35) 
 

CMLeiria/Acta n.º 12, de 2010.05.18 

Im-DA-15-09_A0 

 

5.1.4. Mercado do Levante de Leiria. Pedido de aver bamento de colaborador e 

transferência de titularidade do direito de ocupaçã o do lugar n.º 202 

DLB N.º 0756/10  | A feirante Cristina Maria Maia Trigueiro, titular do lugar n.º 202 do 

Mercado do Levante de Leiria (MLL), requereu o averbamento do seu colaborador 

permanente Vando Abreu Paródia (ENT. 2010/35072) e posterior transferência para 

este da titularidade do direito de ocupação do lugar de terrado (R.ENT 2010/10206), 

nos termos do Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercido 

de Forma Não Sedentária (Mercados de Levante), publicado no apêndice n.º 96, II 

Série, n.º 146, do Diário da República de 27/06/2003, doravante Regulamento. 

Nestes termos, a Senhora Vereadora Blandina Oliveira propõe, ao abrigo do 

disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º, na alínea h) do artigo 2.º e  no n.º 1 do artigo 17.º, 

todos do Regulamento, que sejam autorizados os pedidos apresentados. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e ao abrigo do disposto nos 

n.os 1 e 2 do artigo 6.º conjugado com a alínea h) do artigo 2.º, todos do Regulamento 

Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma Não Sedentária 

(Mercados de Levante), deliberou por unanimidade  deferir o pedido apresentado por 

Cristina Maria Maia Trigueiro de averbamento do seu colaborador permanente Vando 

Abreu Paródia na titularidade do direito de ocupação do lugar de terrado n.º 202 do 

Mercado do Levante de Leiria. 

Mais deliberou,  ao abrigo do disposto na alínea h) do artigo 2.º conjugado com 

o n.º 1 do artigo 17.º, ambos do Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a 

Retalho Exercida de Forma Não Sedentária (Mercados de Levante), autorizar a 

transferência da titularidade do direito de ocupação do lugar de terrado n.º 202 do 

Mercado do Levante de Leiria, de Cristina Maria Maia Trigueiro para o seu colaborador 

permanente Vando Abreu Paródia. 

 Deliberou ainda  autorizar a emissão de cartaz do lugar, para controlo da 

assiduidade e entrada no respectivo Mercado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.5. Mercado do Levante da Praia do Pedrógão. Tra nsferência de titularidade e 

do direito de ocupação do lugar de terrado n.º 27 

DLB N.º 0757/10  | O feirante António Gonçalves das Neves, titular do lugar n.º 27 do 

Mercado do Levante da Praia do Pedrógão (MLP), requereu a transferência da 

titularidade do direito de ocupação do lugar de terrado, para a sua esposa Lurdes de 

Jesus Rodrigues Neves (ENT 2009/11817), nos termos do Regulamento Municipal da 

Actividade de Comércio a Retalho Exercido de Forma Não Sedentária (Mercados de 

Levante), publicado no apêndice n.º 96, II Série, n.º 146, do Diário da República de 

27/06/2003, doravante Regulamento.  
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 Nestes termos, a Senhora Vereadora Blandina Oliveira propõe, ao abrigo do 

disposto na alínea g) do artigo 2.º conjugada com o n.º 1 do artigo 17.º, ambos do 

Regulamento, que seja autorizado o pedido apresentado.  

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo disposto na al. g) 

do artigo 2.º conjugado com o n.º 1 do artigo 17.º, ambos do Regulamento Municipal da 

Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma Não Sedentária (Mercados de 

Levante), deliberou por unanimidade  autorizar a transferência da titularidade do 

direito de ocupação do lugar de terrado n.º 27 do Mercado do Levante da Praia do 

Pedrógão (MLP) de António Gonçalves das Neves para a sua esposa Lurdes de Jesus 

Rodrigues Neves. 

Mais deliberou autorizar a emissão de cartaz do lugar, para controlo da 

assiduidade e entrada no respectivo Mercado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.6. Lote 13, 15 e 32 da Zona Industrial da Cova das Faias. Exercício do direito 

de preferência 

DLB N.º 0758/10  | Na sequência de recurso ao financiamento em regime de locação 

financeira para aquisição dos lotes 13, 15 e 32 da Zona Industrial da Cova das Faias, 

foi presente pela E.I.P. – Equipamentos Industriais Poço, SA (ENT. 2010/7724) um 

pedido de renúncia ao exercício do direito de preferência na alienação dos referidos 

lotes, previsto no n.º 3 do artigo 7.º do Regulamento daquela Zona Industrial. Para que 

a Câmara se pronuncie foram enviados os elementos essenciais, concretamente, o 

prazo de validade do contrato (156 meses) e o valor residual a pagar pela locatária 

para exercer a opção de compra sobre os lotes (€68.000,00). 

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

renunciar ao exercício do direito de preferência, na transacção dos lotes 13, 15 e 32 

entre a sociedade de locação financeira e a E.I.P. - Equipamentos Industriais Poço, SA, 

pelo valor residual de €68.000,00 (sessenta e oito mil euros), no final do contrato de 

locação financeira celebrado entre estes (156 meses após a sua outorga). Determinou, 

ainda, que o teor da presente deliberação seja incluído no clausulado do contrato de 

compra e venda a outorgar. 

Mais deliberou  que seja dado conhecimento do teor desta deliberação à Junta 

de Freguesia de Marrazes, para que se pronuncie quanto ao exercício do direito de 

preferência bem como ao direito de reversão, previsto no n.º 4 do artigo 6 do 

Regulamento da Zona Industrial da Cova das Faias. 

A presente deliberação revoga as deliberações n.ºs 1304/2007, de 30 de 

Outubro e 798/2008, de 24 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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5.1.7. Prolongamento do Horário dos Estabelecimento s de Restauração e Bebidas 

da Praia do Pedrógão. Época Balnear de 2010 

DLB N.º 0759/10  | Considerando que a Praia do Pedrógão acolhe, durante a época 

Balnear, muitos turistas em férias e que, por esse motivo, prolongam a sua actividade 

nocturna para além do horário estipulado no Regulamento Municipal dos Horários de 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestação de Serviços, 

propôs-se que fosse concedida uma hora de tolerância, para além do horário estipulado 

no n.º 1 do artigo 3.º do aviso n.º 8126/98, publicado no Diário da República, II Série, de 

1998/12/31, que publicitou o mencionado Regulamento. 

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

concordar e conceder aos estabelecimentos de restauração e bebidas uma hora de 

tolerância para além do horário estipulado no n.º 1 do artigo 3.º do aviso n.º 8126/98, 

publicado no Diário da República, II Série, de 1998/12/31, que publicitou o 

Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de 

Venda ao Público e Prestação de Serviços, no período compreendido entre 15 de 

Junho e 15 de Setembro, do corrente ano. 

Mais deliberou dar conhecimento da presente deliberação à Junta de 

Freguesia de Coimbrão, Guarda Nacional Republicana e aos comerciantes da Praia do 

Pedrógão, através da ACILIS. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
��������  D iv i são  da Acção Educat i va  Mun ic ipa l  

 

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

Educativa Municipal 

6.1.1. Associação de Pais dos Andrinos (APA) Activi dades de Enriquecimento 

Curricular no 1.º CEB. Acordo de colaboração. Recti ficação da deliberação n.º 

2014/09 

DLB N.º 0760/10  | A deliberação n.º 2014/2009, da reunião de 29 de Dezembro, 

contém um lapso que importa rectificar. 

Considerando que o valor foi alterado, pois as actividades referenciadas tiveram 

início apenas a partir do mês de Março de 2010, conforme indicação do Agrupamento 

de Escolas Correia Mateus, e pela Associação de Pais dos Andrinos, propõe-se que a 

verba seja ajustada, pelo que o valor a transferir deverá ser no total de €1.200,00 (mil e 

duzentos euros). 
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Considerando ainda, que por lapso a entidade para quem deveria ser transferida 

a verba não é a Associação Recreativa Andrinense, mas sim a Associação de Pais dos 

Andrinos, propõe-se a rectificação da deliberação Camarária n.º 2014/09. 

Assim, onde estava previsto : 

Entidades  Mar. 2010 Jun. 2010  Total  

Associação Recreativa Andrinense 900,00€ 900,00€ 1.800,00€ 

Deverá ser previsto: 

Entidades  Abr. 2010  Jun. 20 10 Total  

Associação Pais dos Andrinos 600,00€ 600,00€ 1.200,00€ 

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

proceder às devidas rectificações à deliberação n.º 2014/09. 

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

1444/10, de 31 de Março. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.2. Transportes Escolares 2010/2011. Circuitos E speciais. Contratação de 

serviços para transporte de alunos, Concurso Públic o (1) 

DLB N.º 0761/10 |  Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, uma proposta com 

o seguinte conteúdo: 

Considerando que de acordo com a alínea m) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, é competência do Município organizar e gerir os 

transportes escolares; 

Considerando que o Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, que regula a 

transferência para os municípios das competências em matéria de organização, 

financiamento e controle de funcionamento dos transportes escolares, permite, nas 

circunstâncias previstas no disposto no seu artigo 6.º, n.º 3, conjugado com o 

preceituado no seu artigo 15.º, a realização de circuitos especiais para transporte 

escolar, mediante a adjudicação de veículos em regime de aluguer. 

Considerando que se prevê que o calendário escolar para o próximo ano lectivo 

tenha início a 13 de Setembro de 2010; 

Informa-se que será desencadeado o procedimento adequado para a 

contratação dos circuitos especiais de transportes escolares em veículos de aluguer de 

passageiros, até final do ano lectivo 2010-2011, com previsão de custos de 

€108.526,25 (cento e oito mil, quinhentos e vinte e seis euros e vinte e cinco cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, subdividido por 20 lotes, de acordo com a 

tabela em anexo, onde constam os dados necessários, estimados, para a contratação 

do serviço em apreço, para o período correspondente ao ano lectivo 2010/2011. 

Mais se informa que o Júri será constituído pelos seguintes elementos: 
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1- Efectivos 

—  Ana Margarida dos Santos Silva Rodrigues 

—  Sofia Pereira 

—  Isabel Patricia Almeida Paixão 

2 – Suplentes  

—  Maria Manuela Baptista Vieira 

—  Isabel Maria Sampaio Domingos 

Rubrica orçamental: 2010 – A – 49 (43.410,50 € + IVA a 5% valor até Dezembro/2010) 

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

1990/10, de 14 de Maio. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento . 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.3. Transportes escolares 2010/2011. Contratação  de serviços para transporte 

de alunos para o serviço de refeições e Programa de  Actividades de 

Enriquecimento Curricular. Concurso Público  

DLB N.º 0762/10 |  Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, uma proposta com 

o seguinte conteúdo: 

Considerando que de acordo com a alínea m) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, é competência do Município organizar e gerir os 

transportes escolares; 

Considerando que, de acordo com a alínea a) do ponto 14 do Despacho n.º 14 

460/2008, de 26 de Maio, o Município de Leiria é uma entidade promotora das 

Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico;  

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 que em ambos os programas, há necessidade de deslocação dos 

alunos; 

Considerando que se prevê que o calendário escolar para o próximo ano lectivo 

tenha início a 13 de Setembro de 2010; 

Informa-se 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 55.370,00 € (cinquenta e 

cinco mil, trezentos e setenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 

subdividido por 7 lotes, de acordo com a tabela em anexo, onde constam os dados 

necessários, estimados, para a contratação do serviço em apreço, para o período 

correspondente ao ano lectivo 2010/2011. 

Mais se informa que o Júri será constituído pelos seguintes elementos: 
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1- Efectivos 

—  Ana Margarida dos Santos Silva Rodrigues 

—  Sofia Pereira 

—  Isabel Patricia Almeida Paixão 

2 – Suplentes  

—  Maria Manuela Baptista Vieira 

—  Isabel Maria Sampaio Domingos 

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR: 

Rubrica orçamental: 2010 – A – 27 (5.610,00 € + IVA a 5% valor até Dezembro/2010) 

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

1991/10, de 14 de Maio. 

REFEIÇÕES: 

Rubrica orçamental: 2010 – A – 39 (14.870,00 € + IVA a 5% valor até Dezembro/2010) 

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

1992/10, de 14 de Maio. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento . 

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. Apoio logístico para o dia do Corpo de Deus 

DLB N.º 0763/10  | Presente um pedido em nome da Diocese de Leiria-Fátima por 

intermédio de Sua Exª. Reverendíssima, o Senhor Bispo de Leiria/Fátima, em que é 

solicitado apoio logístico e de coordenação de trânsito para a realização das cerimónias 

do Dia do Corpo de Deus no próximo dia 3 de Junho. 

Atendendo ao facto de se considerar de interesse municipal a comemoração 

desta data em que é tradição assistir-se a uma cerimónia que envolve a comunidade 

cristã de toda a cidade, com a realização de uma procissão pelas várias artérias do 

centro histórico, propõe-se a autorização para a realização das mesmas e o apoio 

logístico a prestar por todos os sectores envolvidos, incluindo transportes e montagens 

a assegurar pelo DEO, bem como as indicações para coordenação de trânsito, 

conforme for necessário. 

Assim, são autorizados os procedimentos para: 

— Montagem de palco com cobertura no Jardim de Santo Agostinho, incluindo 

ligação a energia eléctrica com potência adequada para o uso de aparelhagem 

sonora e outros instrumentos; 
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— Autorização para a realização da procissão nas vias públicas das 17h às 19h, 

de acordo com o seguinte itinerário: Largo da Infantaria 7, Rua Tenente 

Valadim, Largo Alexandre Herculano, Praça Goa, Damão e Diu, Largo 5 de 

Outubro, Largo das Forças Armadas, Rua da Vitória e Largo da Sé; 

— A assistência da PSP para garantir o Largo da Sé sem automóveis estacionados 

na tarde do dia 3 e velar pela segurança das pessoas no percurso da procissão 

já referido. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e considerando de interesse 

municipal as habituais comemorações do Dia do Corpo de Deus, deliberou por  

unanimidade  autorizar a realização das mesmas, conceder o apoio logístico 

necessário conforme é referido, a prestar por todos os sectores envolvidos, incluindo 

transportes e montagens a assegurar pelo DEO e assegurar o contacto com a PSP 

para coordenação de trânsito e apoio presencial. 

Considerando que o processo está de acordo com o estipulado na alínea d) do 

n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de Março, mais 

delibera autorizar as alterações ao trânsito necessárias para a procissão, assim como o 

encerramento ao trânsito da Rua D. Sancho I e da Rua Cónego Sebastião da Costa 

Brites, entre as 16horas e as 20horas, de forma a garantir o Largo da Sé sem viaturas 

automóveis. 

Deliberou ainda  suportar as despesas decorrentes do consumo de energia 

eléctrica necessária ao evento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.2. Cedência das instalações do Castelo ao Orfeã o de Leiria 

DLB N.º 0764/10  | Presente o pedido do Orfeão de Leiria Conservatório de Artes 

solicitando a cedência das instalações do Castelo de Leiria, em horário desfasado da 

abertura ao público, para a realização de festa de final de ano lectivo do Conservatório 

Sénior de Leiria no dia 3 de Julho das 14h30min às 20horas, o qual mereceu, de 

acordo com o Regulamento vigente, a informação da Divisão de Museus, Património e 

Bibliotecas que a seguir se transcreve: 

«Por se tratar de um evento de interesse para a comunidade e tendo 

enquadramento no projecto de dinamização cultural do Castelo, através de actividades 

culturais que dignifiquem o Monumento e atraíam público, sugere-se a cedência do 

Castelo, sem encargos para os requerentes; 

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; 
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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 20horas, 

impreterivelmente; 

Deverá ser observado o limite máximo de 150 participantes no evento, e ser 

permitido o acesso dos visitantes regulares do Castelo ao miradouro do Palácio (arcada 

gótica); 

De acordo com o Regulamento em vigor, o evento deverá ser acompanhado 

fora do horário de abertura ao público havendo necessidade de contratar trabalho 

extraordinário à empresa de segurança, com a seguinte previsão de custos: 2 horas 

(das 18h00m às 20h00m)x€16,00 = €32,00+IVA, sendo utilizada para o efeito a rubrica 

orçamental 12/020218. 

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 ao orfeão de Leiria Conservatório de Artes, no dia 3 de Julho, 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 de cabimento n.º 1964/10, de 12 de 

Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.3. Cedência das instalações do Castelo ao Colég io Conciliar de Maria 

Imaculada 

DLB N.º 0765/10  | Presente o pedido do Colégio Conciliar de Maria Imaculada 

(ENT.2010/2234), solicitando a cedência das instalações do Castelo de Leiria no dia 4 

de Junho, para a representação de uma peça de teatro baseada no conto “A Aia”. 

Trata-se de uma recriação histórica medieval a realizar por alunos e professores do 

colégio, a qual mereceu de acordo com o Regulamento vigente, a informação da 

Divisão de Museus, Património e Bibliotecas que a seguir se transcreve: 

— «Por se tratar de um evento de interesse para a comunidade e pela pertinência 

do seu conteúdo e pela valorização do monumento, 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; 
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— Deverá prever-se o acompanhamento na montagem e durante o evento por 

funcionários do Município; 

— Permitir a utilização do material de apoio a eventos nomeadamente: mesas, 

cadeiras, archotes e outros; 

— Deverão ser observadas todas as regras constantes do Regulamento de 

cedência do Castelo, a remeter aos requerentes; 

— Os requerentes serão informados das dificuldades de acesso ao último reduto 

do Castelo.» 

A Câmara Municipal, depois de analisar a informação e, concordando com os 

motivos expostos, e ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 2 e b) 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, das instalações do Castelo ao Colégio 

Conciliar de Maria Imaculada, para a representação de uma peça de teatro, no próximo 

dia 4 de Junho devendo observar-se os condicionalismos constantes do respectivo 

Regulamento.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.4. Cedência das instalações do Castelo e do Moi nho do Papel à Escola 

Profissional de Leiria 

DLB N.º 0766/10  | Presente o pedido da Fundação da Escola Profissional de Leiria 

(ENTFE.3315/2010) para a cedência das instalações do Moinho do Papel e Castelo de 

Leiria. 

No Moinho do Papel pretende-se realizar a cerimónia de apresentação dos 

novos cursos/novas turmas para o próximo ano lectivo, a 24 de Maio, das 15h30m às 

17h30m, que mereceu o seguinte parecer: 

“Tendo em consideração a parceria existente entre o Município e a Escola 

Profissional de Leiria, pareceu pertinente disponibilizar um equipamento cultural para 

receber uma campanha de divulgação da escola e de novos cursos a implementar. 

Pelo facto de o Moinho do Papel ser um equipamento cultural recentemente 

recuperado e aberto ao público mostrou-se a iniciativa como mais-valia para a 

divulgação patrimonial de tão importante herança cultural.” 

Quanto à cedência das instalações do Castelo de Leiria que se pretende para o 

dia 14 de Julho, das 16h00m às 18h00m, para a cerimónia de entrega de diplomas, 

mereceu de acordo com o Regulamento vigente, a informação da Divisão de Museus, 

Património e Bibliotecas 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, 

sem encargos para os requerentes; 

— O evento deverá ser acompanhado por 2 trabalhadores do Município; 
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— Permitir a utilização do material de apoio a eventos nomeadamente: mesas, 

cadeiras, caso seja necessário; 

— Deverão ser observadas todas as regras constantes do Regulamento de 

cedência do Castelo, a remeter aos requerentes; 

— Deverá ser observado o limite máximo de 150 participantes no evento e ser 

permitido o acesso dos visitantes regulares do Castelo de Leiria ao miradouro 

do Palácio “arcada gótica”. 

A Câmara Municipal, concordando com os motivos expostos, e ao abrigo do 

disposto na alínea f) do n.º 2 e alínea 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 Moinho do Papel e dos Paços Novos do Castelo, 

para os eventos pretendidos, devendo observar-se os condicionalismos constantes das 

informações acima referidas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.5. Cedências do Teatro Miguel Franco 

DLB N.º 0767/10  | Presentes os pedidos das seguintes entidades para cedência das 

instalações do Teatro Miguel Franco:  

— Dias 6 e 20 de Junho à Nelly Ferreira para a realização de espectáculos de 

dança, com retenção de 15% do valor total de bilheteira; 

— Dias 9 e 10 de Junho ao Studio K para a realização de espectáculos de dança, 

com retenção de 15% do valor total de bilheteira; 

— Dias 19 e 26 de Junho à Associação Célula e Membrana / Colectivo a9)))) para 

a realização do projecto “Braçadeiras”; 

— Dia 2 de Julho à Escola de Dança Allegro para a realização de um espectáculo 

de dança, com retenção de 15% da receita total de bilheteira;  

— Dia 8 de Julho à Escola Dr. Correia Mateus para a realização das 

comemorações do seu vigésimo aniversário; 

São ainda presentes os pedidos de cedência gratuita do Orfeão de Leiria para 

os seguintes eventos, no âmbito do Festival de Música em Leiria: 

— Dia 29 de Maio para a realização do espectáculo Emanuel Salvador, violino - 

Obras de Clara e Robert Schumann, Fiorini, Prokofiev e Ravel; 

— Dia 17 de Junho para a realização do espectáculo Pedro Gomes, piano - Obras 

de Chopin, Prokoviev, Beethoven e Schumann 

— Dia 22 de Junho para a realização espectáculo Ana Maria Pinto, Soprano, Nuno 

Vieira de Almeida, Piano - Evolução e Contrastes na Tradição da Canção - 

Obras de Schubert/Wolf/Debussy/Berio. 

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

autorizar as cedências do Teatro Miguel Franco às entidades requerentes, nos termos 
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das Normas de Funcionamento em vigor e nas condições de bilheteira conforme a 

informação prestada. 

Mais deliberou  ceder gratuitamente as instalações do Teatro ao Orfeão, no 

âmbito dos espectáculos previstos do Música em Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.6. Moda Leiria 2010 

DLB N.º 0768/10  | O evento «Moda Leiria 2010» é uma realização que tem a 

participação de várias instituições de apoio à pessoa com deficiência ou doença mental 

do distrito de Leiria. 

Trata-se de um desfile de moda, itinerante, já apresentado na Nazaré, Pombal, 

Alcobaça e Castanheira de Pêra, visando a promoção da auto-estima e autoconfiança 

dos modelos participantes. 

O certame “Moda Leiria 2010“ que terá como tema a Biodiversidade é uma 

organização conjunta da CERCILEI-Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Crianças 

Inadaptadas de Leiria, CRL e da OÁSIS-Organização de Apoio e Solidariedade para a 

Integração Social as quais solicitam à Câmara Municipal de Leiria o seguinte apoio 

para a realização do evento: 

—  Cedência do espaços público, Praça Rodrigues Lobo, para os dias 8,9 e 10 de 

Julho, para montagem, realização do evento e desmontagem, respectivamente; 

— Montagem e desmontagem de 14 estrados com 2,00X2,00 da DIC; 

— Cedência de 20 floreiras para decoração do espaço; 

— Emissão de 10 cartões de estacionamento, para o dia 9 de Julho, para a área 

de cargas e descargas junto à Praça Rodrigues Lobo e na lateral da Caixa Geral 

de Depósitos, com colocação de grades para condicionar o estacionamento que 

se destina às carrinhas de transporte de pessoas com deficiência; 

— Oferta de 10 obras editadas pelo Município, para entrega a convidados 

especiais; 

— As licenças necessárias à realização do evento estão inseridas no evento 

“Mundialódromo” a decorrer entre 11 de Junho e 11 de Julho. 

Atendendo a que a actividade proposta pela organização, composta por 

instituições da cidade como a OASIS e a CERCILEI, visa o desenvolvimento de 

diversos sectores da comunidade, nomeadamente do comércio tradicional, a promoção, 

participação e inclusão social, contribuindo ainda para a animação cultural da zona 

histórica da cidade, propõe-se a autorização para a realização deste evento, bem como 

a atribuição da verba de €400,00, sendo €200,00 para a CERCILEI-Cooperativa de 

Ensino e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Leiria, CRL e €200,00 à OÁSIS-

Organização de Apoio e Solidariedade para a Integração Social, para apoiar as 

despesas com o acolhimento dos participantes, mediante a apresentação prévia de 



913 (46) 
 

CMLeiria/Acta n.º 12, de 2010.05.18 

Im-DA-15-09_A0 

 

todos os documentos necessários, de acordo com o estipulado nas Normas de Controlo 

Interno no Município de Leiria. 

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

informação da Divisão de Cultura atento o facto de se revestir de interesse municipal o 

evento referido, e ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei 

169/99 de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  autorizar a realização com 

todo o apoio logístico necessário referido, devendo ser comunicada a necessidade de 

organização a todos os sectores envolvidos, bem como atribuir a verba de €400,00, 

sendo €200,00 para a CERCILE I- Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Crianças 

Inadaptadas de Leiria, CRL e €200,00 para a OÁSIS - Organização de Apoio e 

Solidariedade para a Integração Social, para fazer face aos encargos com o 

acolhimento dos participantes, mediante a apresentação prévia de todos os 

documentos necessários, de acordo com o estipulado nas Normas de Controlo Interno 

no Município de Leiria. 

Para este efeito foi utilizada a verba inscrita no Plano na rubrica 2010/A/270 – 

Outros Apoios e o valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento 

n.º 1963/10, de 12 de Maio. 

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 ao Grupo Alegre e Unido para a partici pação no «Estágio 

Internacional de Ju-Jitsu » 

DLB N.º 0769/10  | Presente a carta do Grupo Alegre e Unido (ENTFE. 10/3416, de 3 de 

Maio), a solicitar apoio para a participação, no dia 29 de Maio de 2010, no «Estágio 

Internacional de Ju-Jitsu», em Sevilha, Espanha, nomeadamente a oferta de 

lembranças ao Clube organizador e aos 2 Mestres, o representante mundial e o 

português, propôs o Senhor Vereador António Martinho, a atribuição de 3 Medalhas da 

Cidade de Leiria com estojo em pele. 

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 Grupo Alegre e Unido 

as ofertas institucionais supracitadas, para a participação no «Estágio Internacional de 

Ju-Jitsu». 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2.2. Apoio ao Centro Internacional de Ténis de Le iria para a realização do «XVI 

Internacional Júnior de Leiria» 
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DLB N.º 0770/10  | Presente a carta do Centro Internacional de Ténis de Leiria (ENTFE. 

10/2934, de 15 de Abril), a solicitar apoio para a realização do “XVI Internacional Júnior 

de Leiria”, a decorrer entre os dias 31 de Julho a 7 de Agosto de 2010, nos Pousos. 

Considerando que o evento em epígrafe, é um dos mais importantes e de maior 

relevo no âmbito das organizações internacionais por parte dos clubes do concelho, 

designadamente ao nível do número de edições já realizadas, do número e qualidade 

de tenistas envolvidos, da participação de tenistas estrangeiros, dos resultados obtidos, 

assim como por ser um Torneio com notoriedade e reconhecimento nacional e 

internacional. 

Face ao exposto, propôs o Senhor Vereador António Martinho, a atribuição dos 

seguintes apoios: 

a) apoio financeiro no valor total de €6.300,00 (seis mil e trezentos euros), para 

fazer face a despesas com o alojamento e transporte dos participantes, 

mediante a apresentação dos comprovativos de despesa e Relatório de 

Actividades; 

b) cedência e transporte de 30 vasos com plantas para decoração do espaço 

envolvente, no período de 30 de Julho a 9 de Agosto de 2010; 

c) empréstimo de 1 bandeira do Município de Leira; 

d) 300 conjuntos de ofertas institucionais do Município de Leiria para conceder aos 

tenistas, constituídos por: sacos/mochilas, fitas de pescoço e lápis, bem como 

30 mini-guiões para os representantes dos países.  

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 Centro Internacional de 

Ténis de Leiria o referido apoio financeiro no valor total de €6.300,00 (seis mil e 

trezentos euros), mediante a apresentação dos comprovativos de despesa e Relatório 

de Actividades, bem como conceder o apoio logístico e as ofertas institucionais 

supracitadas, para a realização do «XVI Internacional Júnior de Leiria». 

O apoio financeiro está em conformidade com as Opções do Plano para 2010, 

CAE 12/040701 (2010-A-271 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto de 

cabimento n.º 1941/10, de 10 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2.3. Apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros  Voluntários de Leiria para 

a realização do « CEFAD Futsal Cup » 

DLB N.º 0771/10 | Presente a carta da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Leiria (ENTFE. 10/3618, de 7 de Maio), a solicitar apoio para a 



915 (48) 
 

CMLeiria/Acta n.º 12, de 2010.05.18 

Im-DA-15-09_A0 

 

realização do «CEFAD Futsal Cup», a decorrer nos dias 29 e 30 de Maio de 2010, no 

Pavilhão Desportivo Municipal Correia Mateus. 

Considerando que o evento em epígrafe é uma iniciativa que pretende angariar 

fundos para o trabalho árduo e meritório desenvolvido pelos “soldados da paz”, 

designadamente no combate aos incêndios que deflagram no nosso concelho. 

Tendo em conta que à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Leiria em parceria com o CEFAD – Formação Profissional irão organizar o Torneio de 

Futsal supracitado, com intuito de unir esforços em torno de uma nobre causa, propôs o 

Senhor Vereador António Martinho, que a Câmara Municipal de Leiria colabore com a 

iniciativa, assegurando a utilização gratuita do Pavilhão Desportivo Municipal Correia 

Mateus, de acordo com o Regulamento de Cedência e Utilização, no valor de €1.238, 

40 (mil duzentos e trinta e oito euros e quarenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa de 

5%, a pagar à Leirisport, E.M. pela prestação de serviços, inerente à cedência 

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, deliberou por unanimidade  conceder à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria a utilização gratuita do 

Pavilhão Desportivo Municipal Correia Mateus, de acordo com o Regulamento de 

Cedência e Utilização, no valor de €1.238,40 (mil duzentos e trinta e oito euros e 

quarenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa de 5%, a pagar à Leirisport, EM pela 

prestação de serviços. 

A despesa a efectuar com a cedência do Pavilhão Desportivo Municipal Correia 

Mateus, está em conformidade com as Opções do Plano para 2010 CAE 

12/0602039903 (2010-A-285 – Animação Desportiva) e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 1943/10, de 10 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2.4. Apoio à CERCILEI – Cooperativa de Ensino e R eabilitação de Cidadãos 

Inadaptados de Leiria, C.R.L. para a realização do «26.º Sarau de Actividades 

Corporais» 

DLB N.º 0772/10 |  Presente a carta da CERCILEI – Cooperativa de Ensino e 

Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Leiria, C.R.L. (ENTFE. 10/3377, de 30 de 

Abril), a solicitar apoio para a realização do “26.º Sarau de Actividades Corporais”, a 

decorrer nos dias 27, 28 e 29 de Maio de 2010, no Pavilhão Desportivo Municipal de 

Marrazes. 

Considerando que o “26.º Sarau de Actividades Corporais” é uma iniciativa que 

pretende promover a prática de actividade física, proporcionando aos jovens da 

CERCILEI a participação numa actividade devidamente regulamentada, contribuindo 
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para a sua inclusão, propôs o Senhor Vereador António Martinho, que a Câmara 

Municipal de Leiria possibilite a utilização gratuita do Pavilhão Desportivo Municipal de 

Marrazes, de acordo com o Regulamento de Cedência e Utilização, no valor de €1.784, 

25 (mil setecentos e oitenta e quatro euros e vinte e cinco cêntimos), acrescido de IVA 

a 5%, a pagar à Leirisport, E.M. pela prestação de serviços, inerente à cedência 

supracitada.  

Mais propôs, a atribuição de um apoio financeiro no valor de €500,00 

(quinhentos 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  conceder a utilização 

gratuita do Pavilhão Desportivo Municipal de Marrazes, de acordo com o Regulamento 

de Cedência e Utilização, no valor de €1.784, 25 (mil setecentos e oitenta e quatro 

euros e vinte e cinco cêntimos), acrescido de IVA a 5%, a pagar à Leirisport, E.M. pela 

prestação de serviços, bem como a atribuição de um apoio financeiro à CERCILEI – 

Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Leiria, no valor total 

de €500,00 (quinhentos euros), para fazer face às despesas de organização do “26.º 

Sarau de Actividades Corporais”, mediante a apresentação do Relatório de Actividades. 

A despesa a efectuar com a cedência do Pavilhão Desportivo Municipal de 

Marrazes, está em conformidade com as Opções do Plano para 2010 CAE 

12/0602039903 (2010-A-288 – Diversos) e foi objecto da proposta de cabimento n.º 

1972, de 12 de Maio de 2010. 

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 1946, de 10 de Maio de 2010. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
��������  Gab inete  de apo io  à  Vereado ra Lurdes Machado  
 

8.1. Protocolos de colaboração para a prática de Hi poterapia. Rectificação 

DLB N.º 0773/10 |  Na deliberação de 23 de Fevereiro, ponto n.º 9, verificou-se um 

lapso que importa rectificar. Atribuíram-se apoios no valor de €2.400,00 por entidade, 

quando as respectivas propostas de cabimento foram emitidas somente no valor de 

€2.200,00 por entidade. 

Assim, onde se lê: propostas de cabimento n.º 932/10, 930/10, 928/10, 933/10, 

927/10 e 931/10; deverá ler-se: propostas de cabimento n.º 932/10, 930/10, 928/10, 
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933/10, 927/10 e 931/10 e propostas adicionais n.º 1881/10, n.º 1879/10, n.º 1882/10, 

n.º1883/10, n.º1880/10, n.º1884/10, respectivamente”. 

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

aprovar a rectificação acima referida. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Atribuição de apoios financeiros às IPSS’s 

DLB N.º 0774/10 | Retirado. 

 

 

Ponto nove 
��������  Gab inete  de apo io  ao  Vereador  Gonça lo  Lopes  
 

Apoio à realização da bênção de finalistas 

DLB N.º 0775/10  | Presente, pelo CAES – Centro de Apoio ao Ensino Superior, com o 

número de contribuinte 502 625 481, uma carta (ENT. 2010/7653), solicitando apoio 

para a edição do «Guião da Celebração da Bênção de Finalistas», a realizar nos dias 

15 e 29 de Maio. 

Considerando que: 

— A actividade representa um marco importante na vida de centenas de jovens que 

estão a concluir o seu curso de formação; 

— A iniciativa é conjunta entre o CAES – Centro de Apoio ao Ensino Superior e as 

Comissões de Finalistas de todas as Escolas de Ensino Superior de Leiria; 

— Existe um grande envolvimento entre jovens, suas famílias e a comunidade 

leiriense; 

— A Câmara Municipal de Leiria tem apoiado a iniciativa em anos anteriores; 

Propõe-se a atribuição de um apoio financeiro no valor de € 500,00 (Quinhentos 

euros), destinado a custear as despesas de impressão do Guião da Celebração. 

A despesa a efectuar está em conformidade com o Plano de Actividades da 

Câmara Municipal para 2010, Código de Classificação Económica 12/040701, (ano/ 

tipo/ n.º de projecto acção –2010/A/294) e foi objecto da proposta de cabimento n.º 

1965, de 2010/05/12. 

A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta e tendo em consideração as 

disposições conjugadas da alínea f) do n.º1 do artigo 13.º da Lei 159/99, de 14 de 

Setembro, e da alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade  aprovar o apoio financeiro acima proposto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto dez 
��������  Gab inete  de apo io  ao  Vereador  An tón io  Mar t inho  
 

10.1. Alterações ao trânsito para realização da ini ciativa «Move-te pela Esclerose 

Múltipla» (ENT.2010/8139)  

DLB N.º 0776/10  | Presente, pelo Senhor Vereador António Martinho, a proposta de 

realização da iniciativa «Move-te pela Esclerose Múltipla», em parceria com o Gang da 

Esclerose Múltipla e a ANDDEMOT – Associação Nacional de Desporto para 

Deficientes Motores, a decorrer na Cidade de Leiria no dia 26 de Maio. 

O Gang da Esclerose Múltipla organiza nessa data, a propósito do Dia 

Internacional da Esclerose Múltipla, o «Move-te pela Esclerose Múltipla», uma iniciativa 

a nível nacional, realizada pela primeira vez em 2009. 

A iniciativa «Move-te pela Esclerose Múltipla» foi pensado para aumentar a 

consciência relativamente ao movimento global de sensibilização para a doença. Tem 

como pressuposto a certeza que na união e complementaridade entre as acções do 

Estado, Associações, Indústria Farmacêutica, Doentes, Familiares e Amigos e 

Entidades Institucionais, possa ser atingida uma melhor qualidade de vida de todos os 

portadores de Esclerose Múltipla. 

Em 2010 a iniciativa será realizada em 9 cidades portuguesas: Lisboa, Porto, 

Coimbra, Viana do Castelo, Aveiro, Leiria, Sintra, Pinhal Novo e Sines. 

O Move-te pela Esclerose Múltipla consiste em dois percursos, um a pé e outro 

de bicicleta, que sairão, em simultâneo, às 19h, de todas as cidades. 

Atendendo ao interesse municipal do evento e à sua responsabilidade social, o 

Município aderiu de imediato ao convite que lhe foi dirigido, tomando a seu cargo a 

definição de ambos os itinerários e a divulgação do evento. 

De forma a possibilitar a iniciativa será necessário proceder ao encerramento ao 

trânsito dos arruamentos que compõem os itinerários de ambas as provas: 

• Itinerário pedonal: 

— Jardim Luís de Camões; 

— Largo 5 de Outubro de 1910; 

— Avenida Heróis de Angola; 

— Praça do Emigrante; 

— Avenida Heróis de Angola; 

— Largo 5 de Outubro de 1910; 

— Jardim Luís de Camões. 

• Itinerário dos ciclistas: 

— Jardim Luís de Camões; 

— Largo 5 de Outubro de 1910; 

— Largo Goa Damão e Diu; 
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— Rotunda do Sinaleiro; 

— Rua Tenente Valadim; 

— Largo de Infantaria 7; 

— Avenida Marquês de Pombal; 

— Rua do Município; 

— Largo da República; 

— Rua dos Mártires; 

— Rotunda Melvin Jones; 

— Avenida 25 de Abril; 

— Rotunda da Zona Desportiva; 

— Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque; 

— Largo Cónego Maia; 

— Largo 5 de Outubro de 1910; 

— Jardim Luís de Camões. 

A Câmara Municipal de Leiria como parceira desta relevante iniciativa, 

contribuirá ainda com os seguintes aspectos logísticos: 

— Aluguer e cedência de sistema de som e respectivo acompanhamento técnico 

(leitor de CD, 2 microfones: um de pé e um portátil, 2 colunas com 100 watts); 

— Disponibilização de 120 conjuntos de ofertas institucionais para colocar no Kit 

de Oferta aos participantes, constituídos por: pins, fitas de pescoço e canetas 

com brasão do Município de Leiria; 

— Cedência de corrente eléctrica no Jardim Luis de Camões, para ligação de 

sistema de som e estrutura insuflável de partida/meta; 

— Cedência e transporte de 20 grades de plástico;  

— Cedência e transporte de 3 mesas e 3 cadeiras, 4 painéis, 3 contentores de 

110l; 

— Colaboração dos Bombeiros Municipais de Leiria no acompanhamento do 

percurso de ciclismo, entre as 19.00h e as 20.00h, com uma ambulância; 

— Colaboração ao nível da promoção do evento, designadamente na distribuição 

de cartazes e folhetos, nos meios de divulgação disponíveis: site, mailing list, 

etc., bem como a divulgação do press release junto dos diversos órgãos de 

comunicação social local. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, 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, só é permitida desde que autorizada pela câmara 

municipal, deliberou por  unanimidade  aprovar as alterações ao trânsito necessárias 

para a realização das provas e tomou conhecimento das restantes colaborações 

logísticas supracitadas. 
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Mais deliberou  que os serviços garantam a presença de elementos da PSP 

para assegurar a segurança dos participantes e dos utilizadores das vias. 

Deve ser dado conhecimento das alterações ao trânsito à Rodoviária do Tejo, 

taxistas e demais entidades com serviços de emergência. 

O valor estimado para o aluguer do sistema de som é de €150,00 e está em 

conformidade com as Opções do Plano para 2010, CAE 12/0602039903 (2010-A-285 – 

Animação desportiva) e foi objecto da proposta de cabimento n.º 1823/10, de 3 de 

Maio.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.2. Alterações ao trânsito para realização do XXV I Circuito de Ciclismo da 

Cidade de Leiria. Ratificação do despacho (ENT.2010 /8332)  

DLB N.º 0777/10  | Presente o pedido de licenciamento de realização de espectáculos 

desportivos e divertimentos públicos ao ar livre da União de Ciclismo de Leiria para a 

realização do XXVI Circuito de Ciclismo da Cidade de Leiria, a decorrer no dia 16 de 

Maio, a partir das 10h00. 

No decorrer do processo relativo ao licenciamento ou autorização de 

espectáculos de natureza desportiva para provas ou passeios foi emitido o parecer 

favorável da PSP (ENT.2010/9880) e da Leirisport, EM (Entfe.2010/3690), cumprindo-

se o disposto no n.º 2 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de Dezembro. 

Considerando que o n.º 1 do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a 

utilização da via pública para a realização de actividades de carácter desportivo, festivo 

ou outras que possam afectar o trânsito normal só é permitida desde que autorizada 

pelas entidades competentes e que se entende por entidade gestora das vias em causa 

a Câmara Municipal, de acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei 

n.º 44/2005. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior à realização da prova desportiva, o Senhor Vice-

Presidente da Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização 

das alterações ao trânsito assinaladas no percurso da prova, que acompanhava os 

elementos da entidade requerente, datado de 11 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 Vice-Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.3. Alterações ao trânsito na Rua da Saibreira, f reguesia de Cortes. Ratificação 

do despacho (ENT.2010/9279)  
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DLB N.º 0778/10  | Presente o despacho do Senhor Vice-Presidente, relativo a 

solicitação da empresa Silva e Vinha SA (ENT.2010/9279). 

A empresa solicita a ocupação de via pública para betonagem de fundações de 

uma estrutura de suporte de linha eléctrica n.º 23, 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, durante cinco horas do dia 7 de Maio. 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 Vice-Presidente da 

Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização das alterações 

ao trânsito, datado de 6 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 Vice-Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.4. Alterações ao trânsito em Lagoa, freguesia de  Cortes. Ratificação do 

despacho (ENT.2010/8699)  

DLB N.º 0779/10  | Presente o despacho do Senhor Vice-Presidente, relativo 

requerimento da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cortes 

(ENT.2010/8699). 

É solicitada autorização para proceder ao corte de trânsito nos seguintes 

arruamentos em Lagoa, freguesia de Ortigosa: Avenida do Liz, Rua Joaquim Coelho, 

Rua da Ladeira, Rua da Fonte, Rua da Mata, Rua do Vigário, Rua da Tecedeira, para 

realização de uma demonstração de viaturas, que se realizará no próximo dia 09 de 

Maio. 

No decorrer do processo relativo ao licenciamento ou autorização de 

espectáculos de natureza desportiva para provas ou passeios foi emitido o parecer 

favorável da Guarda Nacional Republicana, através do registo ENT.2010/9777, 

cumprindo-se o disposto no n.º 2 do Artigo 31º do Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de 

Dezembro; 

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 o Instituto 

de Estradas de Portugal ou a câmara municipal que detenha a respectiva jurisdição, de 

acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005. 
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Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior à data da intervenção, o Senhor Vice-Presidente da 

Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização das alterações 

ao trânsito, datado de 7 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 Vice-Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.5. Loureira 400 anos. Alterações ao trânsito. Ra tificação do despacho 

(ENT.2010/9161)  

DLB N.º 0780/10  | Presente o despacho do Senhor Vice-Presidente, referente ao 

pedido de encerramento ao trânsito das Rua da Floresta e Rua das Figueiras, em 

Loureira, freguesia de Santa Catarina da Serra, para a realização das comemorações 

“Loureira 400 anos”, que decorrem nos próximos dias 8 e 9 de Maio. 

No decorrer do processo relativo à autorização de utilização da via pública para 

a realização de actividades de carácter desportivo, festivo ou outras que possam 

afectar o trânsito normal, foi emitido o parecer favorável da Guarda Nacional 

Republicana, através do registo ENT.2010/9876. 

Atendendo a este parecer e à existência de itinerários alternativos, tal como 

indicado no ofício da Junta de Santa Catarina da Serra, de acordo com o estipulado na 

alínea d) do n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de Março, 

conjugado com o n.º 2 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de Dezembro, o 

Senhor Vereador António Martinho propôs a autorização das alterações ao trânsito. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior à realização do evento, o Senhor Vice-Presidente da 

Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização das alterações 

ao trânsito assinaladas no percurso da prova que acompanhava os elementos da 

entidade requerente, datado de 7 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 Vice-Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.6. Alterações ao trânsito para realização do II Passeio de BTT Nascente do Lis. 

Ratificação do despacho (ENT.2010/9027)  

DLB N.º 0781/10  | Presente o pedido de licenciamento de realização de espectáculos 

desportivos e divertimentos públicos ao ar livre da Associação Cultural e Recreativa 
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Nascente do Lis para a realização do II Passeio de BTT Nascente do Lis, a decorrer no 

dia 16 de Maio, a partir das 9h00. 

No decorrer do processo relativo ao licenciamento ou autorização de 

espectáculos de natureza desportiva para provas ou passeios foi emitido o parecer 

favorável da GNR (ENT.2010/10082) e do Município da Batalha (ENT.2010/9780), 

cumprindo-se o disposto no n.º 2 do artigo 31º do Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de 

Dezembro. 

Considerando que o n.º 1 do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a 

utilização da via pública para a realização de actividades de carácter desportivo, festivo 

ou outras que possam afectar o trânsito normal só é permitida desde que autorizada 

pelas entidades competentes e que se entende por entidade gestora das vias em causa 

a Câmara Municipal, de acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei 

n.º 44/2005. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior à realização da prova desportiva, o Senhor Vice-

Presidente da Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização 

das alterações ao trânsito assinaladas no percurso da prova, que acompanhava os 

elementos da entidade requerente, datado de 10 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 Vice - Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.7. Colocação de sinalização na Avenida Ernesto K orrodi (ENT. 2010/2986)  

DLB N.º 0782/10  | Presente pelo Senhor Vereador António Martinho a participação da 

Policia de Segurança Pública (ENT.2010/2096) a alertar para a falta de sinalização na 

Avenida Ernesto Korrodi. 

De acordo com a informação da Divisão de Infra-estruturas Viárias e de 

Trânsito, propôs o Senhor Vereador António Martinho a colocação do sinal C11a-

Proibição de virar à direita, no entroncamento da Rua D. Nuno Álvares Pereira com a 

Rua Ernesto Korrodi, de acordo com o Regulamento de Sinalização do Trânsito, 

aprovado através do Decreto-Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de Outubro. 

Dada urgência na colocação do sinal, por forma a evitar que existam viaturas a 

circular no sentido contrário ao legalmente permitido naquele local, colocando em 

perigo outros utentes da via, o mesmo foi implementado no dia 3 de Maio do corrente 

ano. 

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 
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44/2005, de 23 de Fevereiro, deliberou por unanimidade  concordar com a colocação 

do sinal C11a-Proibição de virar à direita, no entroncamento da Rua D. Nuno Álvares 

Pereira com a Rua Ernesto Korrodi, com efeitos à data de 3 de Maio de 2010, devendo 

os serviços dar conhecimento à PSP. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.8. Alterações ao trânsito na Rua D. Sancho I. Ra tificação do despacho 

(ENTFE.2010/3548)  

DLB N.º 0783/10  | Presente o e-mail da empresa Construções Habivicente, solicitando 

a alteração de trânsito na Rua D. Sancho I para apoio a obra de requalificação de 

edifício do Largo da Sé. 

Propôs o Senhor Vereador conceder autorização às alterações ao trânsito, no 

dia 11 de Maio, entre as 9h00 e as 13h00, acompanhadas das seguintes medidas, 

acordadas em reunião entre a CML, PSP e empreiteiro: 

- remoção do sinal de zona G3 (proibição de paragem e estacionamento), por 

forma a aumentar a capacidade de intervenção da PSP; 

- colocação de pilaretes no entroncamento do Largo Cónego Maia com a Rua D. 

Sancho I para impedir o estacionamento de veículos no acesso de viaturas à obra;  

- os veículos pesados de apoio à obra só podem sair do Largo da Sé 

percorrendo a Rua D. Sancho I em sentido inverso; 

- o empreiteiro deverá, sempre que calendarizar uma operação que envolva 

elevado número de veículos pesados de apoio à obra, solicitar o encerramento ao 

trânsito da Rua D. Sancho I e contratar um elemento da PSP para garantir a segurança 

da operação. 

Considerando que o n.º 1 do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a 

realização de obras nas vias públicas que possam afectar o trânsito normal só é 

permitida desde que autorizada pelas entidades competentes e que se entende por 

entidade gestora da via o Instituto de Estradas de Portugal ou a Câmara Municipal que 

detenha a respectiva jurisdição, 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 Vice-Presidente da 

Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização das alterações 

ao trânsito, datado de 10 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 Vice-Presidente da Câmara Municipal. 
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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. 

 

10.9. Comemorações do Dia Mundial da Criança. Alter ações ao trânsito  

DLB N.º 0784/10  | Presente proposta do Senhor Vereador António Martinho, relativo a 

alterações ao trânsito necessárias para o programa das Comemorações do Dia Mundial 

da Criança. Projecto Trocar por Miúdos, aprovado por deliberação de 11 de Maio de 

2010. 

Com o intuito de coordenar a actuação das diversas entidades no transporte das 

crianças que vão participar no evento, foi realizada reunião entre os serviços municipais 

e a PSP no dia 12 de Maio. 

Ficou acordado o seguinte esquema de deslocações dos alunos: 

— Período entre as 9h00 e as 9h30 – Chegada dos autocarros: 

o São esperados 1140 participantes, transportados por 17 a 20 autocarros; 

o Local de paragem – Avenida 25 de Abril, junto das escadas de acesso à 

Rua Christiano Cruz; 

o Percurso dos alunos - escadas de acesso à Rua Christiano Cruz; Portas 

do Norte; Largo de São Pedro, Portas do Castelo; 

o Será necessário reservar espaço na Avenida 25 de Abril para a paragem 

simultânea de 5 autocarros; 

o Será necessário encerrar ao trânsito o sentido descendente da Avenida 

25 de Abril, no troço entre a Rua Bárbara Vaz Preto e a Rotunda do 

Estádio, entre as 9h00 e as 9h30, dada a insuficiente largura da via para 

garantir a paragem dos autocarros e o normal trânsito de veículos; 

o Será ainda necessário encerrar ao trânsito as ruas de Santiago e 

Christiano Cruz entre as 8h50 e as 13h00 do dia 1 de Junho; 

o Deve ser solicitada a presença do serviço da PSP “Escola Segura” para 

acompanhar os alunos e um elemento da esquadra de trânsito para 

permitir o estacionamento, em segurança, dos autocarros. 

— Período entre as 12h00 e as 13h00 – percurso entre o Castelo e o Estádio 

Municipal: 

o Percurso dos alunos - Portas do Castelo, Largo de São Pedro, Portas do 

Norte; escadas de acesso à Rua Christiano Cruz; Avenida 25 de Abril 

(passagem na passadeira junto do IPJ), Estacionamento Porta 7 do 

Estádio, Estádio Municipal Porta 6. 
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o Deve ser solicitada a presença do serviço da PSP “Escola Segura” para 

acompanhar os alunos, principalmente no atravessamento da Avenida 

25 de Abril. 

— Período após as 15h00 – saída dos autocarros: 

o Os autocarros estacionam junto da Porta 2 do Estádio. Será necessário 

reservar espaço com o apoio da Leirisport; 

No âmbito das competências em si sub-delegadas, o Senhor Vereador António 

Martinho despachou a autorização de reserva de espaço de estacionamento na 

Avenida 25 de Abril destinado à paragem simultânea de 5 autocarros de transporte dos 

alunos.  

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, e considerando que o n.º 1 

do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a utilização da via pública para a 

realização de actividades de carácter desportivo, festivo ou outras que possam afectar 

o trânsito normal só é permitida desde que autorizada pelas entidades competentes e 

que se entende por entidade gestora das vias em causa a câmara municipal, de acordo 

com o estipulado no n.º 2 do Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, deliberou por 

unanimidade autorizar o encerramento ao trânsito as ruas de Santiago e Christiano 

Cruz entre as 8h50 e as 13h00 e encerrar ao trânsito o sentido descendente da 

Avenida 25 de Abril, no troço entre a Rua Bárbara Vaz Preto e a Rotunda do Estádio, 

entre as 9h00 e as 9h30. 

Deve ser dado conhecimento aos taxistas, entidade coordenadora de 

emergência médica e empresas concessionárias de serviços públicos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.10. Comemorações do 26.º Aniversário da Associaç ão Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Leiria  

DLB N.º 0785/10  | Presente a solicitação da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Leiria (ENTFE.2010/3626 e ENTFE.2010/3693) de cedência do Largo da 

Fonte Luminosa para as Comemorações do seu 26.º Aniversário. 

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria solicita ainda apoio 

logístico dos serviços municipais e alterações ao trânsito no Rossio de Leiria para 

garantir a segurança dos participantes. 

Atendendo ao claríssimo interesse municipal das actividades desenvolvidas 

pelos Bombeiros Voluntários, a Câmara Municipal de Leiria contribuirá com os 

seguintes apoios: 

— Cedência do espaço público do Largo da Fonte Luminosa, desde que se 

assegure a compatibilidade do evento com as eventuais estruturas já montadas 

no local para o “Mundialódromo”; 
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— Cedência e montagem de estrado de 8 metros por 4 metros, em local a definir 

pela Organização; 

— Cedência e montagem de 3 mastros para bandeiras; 

— Cedência de vasos com plantas para decoração do recinto; 

— Fornecimento de energia eléctrica, com pagamento dos respectivos consumos, 

de acordo com as exigências técnicas do equipamento da Organização; 

— Encerramento ao trânsito do Rossio de Leiria, entre a Rotunda do Sinaleiro e o 

Edifício “O Paço”, entre as 09h30 e as 12h00 do dia 30 de Maio. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e considerando de interesse 

municipal as Comemorações do 26.º Aniversário da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Leiria, deliberou por  unanimidade  autorizar a realização 

das mesmas e conceder o apoio logístico necessário conforme é referido, a prestar por 

todos os sectores envolvidos, incluindo transportes e montagens a assegurar pelo 

DEO, quando necessário, de acordo com o previsto na alínea b) do n.º 4 do art.º 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. 

 

10.11. Festas da Cidade. Programa conjunto com a Di ocese Leiria/Fátima  

DLB N.º 0786/10  | Presente, pelo Senhor Presidente Raul Castro, uma proposta de 

programa elaborado com a Diocese de Leiria-Fátima, inserido no âmbito das Festas de 

Cidade. 

Este programa, intitulado “Festa da Fé”, realiza-se nos dias 21, 22 e 23 de Maio 

e tem como objectivo, para o Município, assinalar o dia do Feriado Municipal, data em 

Leiria foi elevada a sede diocesana pelo decreto do Papa Paulo III, dado em 22 de 

Maio de 1545. 

Para a Diocese de Leiria-Fátima o programa vai procurar revelar o rosto e os 

rostos da Diocese, na variedade das suas comunidades, movimentos, grupos e 

serviços, e da sua vitalidade. 

Para o Município de Leiria o evento insere-se na programação das Festas da 

Cidade, privilegiando a dimensão cultural, social e histórica da intervenção da Diocese 

na vida da cidade e do município. 
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A Festa da Fé é composta por momentos de culto, conferências, manifestações 

culturais e programas lúdicos e recreativos, sendo a programação a seguinte: 

Sexta-feira, 21 de Maio 

20h30 – Início Oficial - Praça Paulo VI 

21h15 – Chegada da Imagem de Nª Sra. de Fátima - Posto de Turismo  

21h30 – Acolhimento da Imagem seguido de Procissão de Velas até à Sé de Leiria - 

Praça Paulo VI 

22h30 – Abertura das tendas de exposição e barraquinhas 

 Concerto pelos grupos Leiricanta e Cantares de São Romão - Praça Paulo VI 

Sábado, 22 de Maio 

10h00 - Oração da manhã e exposição do Santíssimo - Igreja do Espírito Santo 

10h00 – Abertura das tendas de exposição e barraquinhas  

10h30 - Oração Mariana com doentes e idosos - Sé de Leiria 

10h30 – Sessão Solene Comemorativa do Dia da Cidade e conferência: “A 

solidariedade no Mundo contemporâneo”, sendo convidado o Dr. António Bagão Félix - 

Teatro José Lúcio da Silva 

13h00 - Piquenique no parque da Cidade 

15h00 – Conferência: “A Igreja na Identidade da Região”, pelo Professor Doutor Saúl 

António Gomes - Teatro Miguel Franco 

15h30 - “Aventuras da Lua” - Espectáculo para Crianças e Adolescentes, realizado 

pelos Colégios Católicos da Diocese - Teatro José Lúcio da Silva 

16h00 - Festival da Canção Jovem - Praça Paulo VI 

18h00 – Conferência: “A dimensão de Fátima na Diocese”, pelo P. Dr. Virgílio do 

Nascimento Antunes - Teatro Miguel Franco 

18h00 - “Aventuras da Lua” - Espectáculo para Crianças e Adolescentes, realizado 

pelos Colégios Católicos da Diocese (Repetição) - Teatro José Lúcio da Silva 

18h15 - Oração do Rosário - Sé de Leiria 

19h00 - Missa das Comemorações do Dia da Cidade e da Fundação da Diocese - Sé 

de Leiria 

21h00 – Louvor a Nossa Senhora - Concerto de Grupos Corais - Sé de Leiria 

23h00 - Concerto da Banda J - Praça Paulo VI 

24h00 - Bênção do Santíssimo - Igreja do Espírito Santo  

00h30 – Shemá - Vigília de Oração para Jovens - Sé de Leiria 

Domingo, 23 de Maio 

09h00 - CNE / Festa do Escutismo - Ruas da Cidade 

11h00 - Abertura das barraquinhas 

14h00 - Abertura das tendas de exposição 

15h00 - Canto do Hino “Akathistos” – Grupo Coral do Santuário de Fátima - Sé de 

Leiria 



929 (62) 
 

CMLeiria/Acta n.º 12, de 2010.05.18 

Im-DA-15-09_A0 

 

16h00 – Procissão da Sé de Leiria para a Praça Paulo VI 

16h30 - Missa de encerramento - Praça Paulo VI 

Procissão para a Igreja de Santo Agostinho 

 Despedida da Imagem de Nossa Senhora  

 Encerramento da Festa - Adro da Igreja de Santo Agostinho 

Estarão abertas ao público, para além da exposição patente no Edifício Banco de 

Portugal “Maria – Arte e Devoção”, as exposições: 

• Rosto(s) da Igreja, trabalhos de alunos de EMRC - Teatro José Lúcio da Silva e 

Teatro Miguel Franco; 

• A restauração da Diocese na Imprensa Regional - Arquivo Distrital de Leiria; 

• Exposição de Arte Sacra - Posto de Turismo de Leiria 

Para a preparação do evento é fundamental que se estabeleça uma forte parceria entre 

as entidades envolvidas nesta organização, para que, em conjunto, possam cooperar e 

coordenar as suas competências, com vista ao bom desenvolvimento das diversas 

componentes, nomeadamente as que se realizam nas ruas da Cidade de Leiria.  

Assim, foram desencadeados a vários níveis os procedimentos necessários à boa 

concretização desta iniciativa.  

De forma a possibilitar a realização a Procissão de Velas, no dia 21 será necessário 

proceder às seguintes alterações ao trânsito:  

• A partir das 19h30 e até à 01h00 do dia seguinte – encerrar ao trânsito o Rossio 

de Leiria, entre a Rotunda do Sinaleiro e o Edifício “O Paço”; 

• A partir das 21h00 até ao final da procissão – encerramento ao trânsito dos 

arruamentos inseridos no percurso da procissão: 

o Largo 5 de Outubro de 1910; 

o Avenida Heróis de Angola; 

o Rua de São Francisco; 

o Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque; 

o Largo Cónego Maia; 

o Rua D. Sancho I; 

o Largo da Sé  

• Para garantir a segurança dos participantes na procissão será ainda necessário 

proceder a alterações ao trânsito na Praça do Emigrante, na Rua Coronel Teles 

Sampaio Rio, no Largo Comendador José Lúcio da Silva, na Rua D. Sancho I e 

na Rua Cónego Sebastião da Costa Brites. 

De forma a possibilitar a realização a procissão de Domingo, no dia 23 será necessário 

proceder às seguintes alterações ao trânsito:  

• A partir das 13h30 – Encerramento ao trânsito do Largo da Sé e das ruas D. 

Sancho I e Cónego Sebastião da Costa Brites 
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• A partir das 15h00 - encerramento ao trânsito dos arruamentos inseridos no 

percurso da primeira fase da procissão: 

o Largo da Sé; 

o Rua da Vitória; 

o Largo das Forças Armadas; 

o Largo 5 de Outubro de 1910. 

• A partir das 16h30 - encerramento ao trânsito dos arruamentos inseridos no 

percurso da segunda fase da procissão: 

o Largo 5 de Outubro de 1910; 

o Largo Goa Damão e Diu; 

o Rotunda do sinaleiro 

o Largo Alexandre Herculano; 

o Rua Tenente Valadim; 

o Igreja de Santo Agostinho 

• Para garantir a segurança dos participantes na procissão será ainda necessário 

proceder a alterações ao trânsito na Rua Conde Ferreira, Avenida Combatentes 

da Grande Guerra, Largo Camões e Rua Barreto Perdigão. 

Nos dias 22 e 23 de Maio, entre as 9h00 e as 01h00 do dia seguinte será necessário 

encerrar ao trânsito o Rossio de Leiria, entre a Rotunda do Sinaleiro e o Edifício “O 

Paço”. 

As alterações ao trânsito descritas foram objecto de reunião de preparação com a PSP 

e serão os seus agentes a assegurar o cumprimento da deliberação, com o apoio de 

trabalhadores municipais. 

No âmbito da programação cultural, serão utilizados para palestras e exposições 

importantes equipamentos culturais do Município, nomeadamente o Teatro José Lúcio 

da Silva e Teatro Miguel Franco. Para o efeito, foi pronunciado pelo Senhor Presidente 

Dr. Raul Castro, em 3 de Maio, despacho favorável, quanto à viabilidade de utilização 

dos teatros.  

Relativamente ao dispositivo logístico do Município para o evento, propõe-se o 

seguinte: 

1.- Recinto da exposição – Jardim Luís de Camões, Largo 5 de Outubro de 1910 (Praça 

Paulo VI), Alameda Dr. José Lopes Vieira e Parque Tenente-Coronel Jaime Filipe da 

Fonseca 

• Montagem de 6 quiosques da tipologia utilizada na Feira da Gastronomia, com 

ligação de água, saneamento e electricidade; 

• Colocação e ligação de dois contadores eléctricos, assim como pagamento dos 

respectivos consumos de energia eléctrica, um no Jardim Luís de Camões e 

outro no Parque Tenente-Coronel Jaime Filipe da Fonseca 
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• Reforço de iluminação pública nos locais referidos. Este serviço será prestado por 

empresa da especialidade, entre os dias 21 e 24 de Maio, com o valor previsto 

de €1.150,00, ao qual se deve adicionar o IVA à taxa legal em vigor, objecto da 

proposta de cabimento n.º 1924/2010, de 14 de Maio; 

• Fornecimento de energia eléctrica para 14 tendas montadas por empresa 

contratada para o efeito pela Diocese de Leiria-Fátima; 

• Utilização do quiosque Larus, situado na Praça Paulo VI; 

• Plantas ornamentais para o recinto e para o palco montado na Praça Paulo VI; 

• Solicitação à empresa contratada para a limpeza urbana para reforço da limpeza 

do recinto durante os dias do evento; 

• Alargamento do horário de funcionamento dos sanitários públicos do Jardim Luís 

de Camões até às 01h00 do dia seguinte, entre os dias 21 e 23 de Maio 

• Contratação de empresa da especialidade para assegurar a segurança das 

estruturas e dos bens situados nos espaços do recinto e da Praça Paulo VI. 

Este serviço será prestado entre os dias 19 e 23 de Maio, com o valor previsto 

de €1.600,00, ao qual se deve adicionar o IVA à taxa legal em vigor, objecto da 

proposta de cabimento n.º 1998/2010, de 14 de Maio 

• Transporte e montagem da mesa da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal de 

Leiria no palco da Praça Paulo VI, assim como de cinco cadeiras e toalha para a 

mesa; 

• Colocação de 6 lonas publicitárias ao evento em arruamentos da cidade; 

• Solicitação de reforço policial durante os períodos em que a PSP não se encontra 

em regime de serviço remunerado ao recinto, 

2.- Período das procissões: 

• Transporte e distribuição das grades metálicas para as alterações ao trânsito 

necessárias à realização do evento; 

• Contratação de agentes da PSP em regime remunerado para o acompanhamento 

das procissões, nomeadamente na implementação das alterações ao trânsito 

com o valor previsto de €392,18, objecto da proposta de cabimento n.º 

1923/2010, de 14 de Maio 

• Realização de horas extraordinárias inerentes à concretização das alterações ao 

trânsito, a executar pelos funcionários afectos à Divisão de Conservação de 

Edifícios, Vias e Obras de Arte e indicados pelo respectivo Vereador Lino 

Ferreira.  

A Câmara Municipal, tomou conhecimento da programação da Festa da Fé e da 

participação do Município de Leiria no evento 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 
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entende por entidade gestora das vias em causa a câmara municipal, de acordo com o 

estipulado no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, deliberou por 

unanimidade  autorizar as alterações ao trânsito necessárias para a realização das 

procissões, devendo ser dado conhecimento da deliberação à PSP, assim como às 

diversas entidades, serviços públicos ou concessionárias que possam ser afectadas 

pelas alterações ao trânsito. 

A deliberação foi aprovada em minuta 

 

10.12. III Festa Anual da Confraria Gastronómica Pi nhal do Rei, Leiria. Alterações 

ao trânsito. Ratificação do despacho (ENTFE.2010/37 29) 

DLB N.º 0787/10  | Presente o despacho do Senhor Vice-Presidente, relativo ao 

requerimento da Confraria Gastronómica Pinhal do Rei-Leiria. 

É solicitada autorização para realização de desfile inserido na III Festa Anual da 

Confraria Gastronómica Pinhal do Rei-Leiria, a decorrer no dia 15 de Maio a partir das 

10h45m no Hotel Eurosol e a acabar no Centro Cultural Mercado Sant’Ana, com 

passagem pelas seguintes arruamentos: 

• Rua do Município 

• Largo da República 

• Rua de Alcobaça 

• Av. dos Combatentes da Grande Guerra 

No decorrer do processo relativo ao licenciamento ou autorização de 

espectáculos de natureza desportiva para provas ou passeios foi emitido o parecer 

favorável da PSP, através do registo ENTFE.2010/3741, cumprindo-se o disposto no 

n.º 2 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de Dezembro. 

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 

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 que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior à data da intervenção, o Senhor Vice-Presidente da 

Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização das alterações 

ao trânsito, datado de 12 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 Vice-Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto onze 
��������  Gab inete  de apo io  ao  Pres iden te  
 

11.1. Reorganização dos Serviços Municipais 

DLB N.º 0788/10  | Presente, a proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 

22 de Abril de 2010, que se transcreve: 

 «PROPOSTA 

1) Considerando  que a Câmara Municipal deliberou, na sua reunião extraordinária de 

12 de Abril de 2010, no uso das competências previstas na alínea a) do n.º 6 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, e ao abrigo do Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de Outubro, tendo em vista a 

cabal prossecução dos fins de interesse público prosseguidos pelo Município de Leiria, 

aprovar o Regulamento da Organização dos Serviços Municipais da Câmara Municipal 

de Leiria, bem como o organograma (Anexo I) e Mapa de Pessoal (Anexo II), devendo 

o mesmo ser submetido à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos das alíneas 

n) e o) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro; 

2) Considerando  que se entendeu, então, que tal deliberação teria sido aprovada por 

unanimidade; 

3) Considerando  que pese embora tal ter sido assim entendido, se abriu, no final da 

reunião, a possibilidade de os Senhores Vereadores Luciano Santos Rodrigues de 

Almeida, Carlos Manuel Frazão Vitorino, Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos, 

Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães e Gastão de Oliveira Neves alterarem o seu 

sentido de voto, em função da redacção final das alterações aprovadas ao 

Regulamento da Organização dos Serviços Municipais e seu Organograma (Anexo 1), 

ali equacionadas; 

4) Considerando  que a deliberação referida no Considerando 1) foi aprovada por 

minuta; 

5) Considerando  que se veio a constatar que os Senhores Vereadores Luciano Santos 

Rodrigues de Almeida, Carlos Manuel Frazão Vitorino, Isabel Maria de Sousa 

Gonçalves dos Santos, Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães e Gastão de Oliveira 

Neves alteraram, efectivamente, o seu sentido de voto, comunicando-o no dia 14 de 

Abril de 2010 e que tal alteração determinava a aprovação da deliberação em causa 

não já por unanimidade, mas por maioria; 

6) Considerando que, nos termos do artigo 92.º-3 do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, as actas ou o texto das deliberações mais importantes dos órgãos 

autárquicos podem ser aprovadas em minuta no final das reuniões, desde que tal seja 
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deliberado pela maioria dos membros presentes, sendo assinadas, após a aprovação 

pelo Presidente e por quem as lavrou; 

7) Considerando que, atento o estatuído no número 4 daquele normativo, as 

deliberações dos órgãos autárquicos só adquirem eficácia depois de aprovadas e 

assinadas as respectivas actas ou depois de assinadas as minutas;  

8) Considerando  que se suscitam dúvidas sobre se será de admitir a aprovação de 

uma deliberação em minuta havendo alteração do sentido de voto sobre, expresso a 

posteriori  nos termos relatados;  

9) Considerando que, no período de antes da ordem do dia, da reunião ordinária da 

Câmara Municipal de Leiria, de 21 de Abril de 2010, o Senhor Vereador Luciano Santos 

Rodrigues de Almeida reafirmou que os Senhores Vereadores acima mencionados 

reservaram o direito de alteração do seu sentido de voto sobre a deliberação 

mencionada no Considerando 1); 

10) Considerando  que nesta última não houve qualquer deliberação que formalmente 

alterasse o sentido de voto registado na reunião extraordinária de 12 de Abril de 2010; 

11) Considerando  que a Assembleia Municipal de Leiria, no uso das suas legais 

competências, aprovou, na sua reunião ordinária de 16 de Abril de 2010, o mencionado 

Regulamento da Organização dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Leiria, 

e seus Anexos, isto é o Organograma (Anexo I) e o Mapa de Pessoal (Anexo II); 

12) Considerando que se pretende debelar quaisquer dúvidas sobre a legalidade do 

processo de conformação e externação da vontade da Câmara Municipal de Leiria, ao 

aprovar por minuta uma deliberação posteriormente alterada no que toca ao sentido de 

voto ali registado por parte dos seus Vereadores, dúvidas essas que poderiam afectar 

não apenas a deliberação em causa, como a subsequente deliberação da Assembleia 

Municipal de Leiria; 

13) Considerando  a necessidade de garantir absoluta segurança e certeza jurídicas 

numa matéria tão sensível e importante quanto a da organização dos serviços 

municipais; 

Propõe-se:  

- Que a Câmara Municipal de Leiria, no uso das competências previstas na alínea a) do 

n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, e ao abrigo das alíneas n) e o) do número 2 do artigo 53.º daquele 

diploma, e Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, tendo em vista a cabal 

prossecução dos fins de interesse público prosseguidos pelo Município de Leiria, 

aprove o Regulamento da Organização dos Serviços Municipais da Câmara Municipal 

de Leiria, bem como o Organograma (Anexo I) e Mapa de Pessoal (Anexo II), na 

redacção em anexo; 

- Que esta deliberação revogue a deliberação de 12 de Abril de 2010 sobre a mesma 

matéria, que assim fica sem efeito; 
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- Que o Regulamento da Organização dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de 

Leiria, bem como o Organograma (Anexo I) e Mapa de Pessoal (Anexo II), na redacção 

ora aprovada sejam submetidos à Assembleia Municipal de Leiria nos termos das 

disposições combinadas do artigo 64.º- 6 a) e alíneas n) e o) do número 2 do artigo 53.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro”. 

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

os votos contra dos Senhores Vereadores José Benzinho, Neusa Magalhães, Gastão 

Neves, Carlos Vitorino e Filipa Alves, eleitos pelo Partido Social-Democrata: 

a) Aprovar, no uso das competências previstas na alínea a) do n.º 6 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, 

bem como, ao abrigo das alíneas n) e o) do número 2 do artigo 53.º daquele diploma, e, 

Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, o Regulamento da Organização dos 

Serviços Municipais da Câmara Municipal de Leiria, bem como, o Organograma (Anexo 

I) e Mapa de Pessoal (Anexo II), na redacção em anexo, tendo em vista a cabal 

prossecução dos fins de interesse público prosseguidos pelo Município de Leiria; 

b) Determinar que esta deliberação substitui a deliberação de 12 de Abril de 2010 sobre 

a mesma matéria, que assim fica sem efeito; 

c) Submeter à aprovação da Assembleia Municipal de Leiria, nos termos das 

disposições combinadas do artigo 64.º número 6 alínea a) e alíneas n) e o) do número 

2 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, o Regulamento da Organização dos Serviços Municipais da Câmara 

Municipal de Leiria, bem como, o Organograma (Anexo I) e Mapa de Pessoal (Anexo 

II), na redacção ora aprovada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

*** 

Os Senhores Vereadores José Benzinho, Neusa Magalhães, Gastão N eves, Carlos 

Vitorino e Filipa Alves , eleitos pelo Partido Social-Democrata, apresentaram uma justificação 

de voto que se transcreve: 

«Tratando-se de um assunto que foi objecto de deliberação na reunião de Câmara do 

passado dia 12 de Abril e insistindo o executivo numa 2ª votação sem qualquer alteração aos 

textos já votados, os vereadores eleitos pelo PSD, mantêm integralmente o texto da Declaração 

de Voto que se segue: 

A proposta de Regulamento da Organização dos Serviços Municipais, apresentada na 

presente sessão da Câmara Municipal, assenta, no entendimento dos vereadores eleitos pelo 

PSD, numa concepção centralizadora e burocrática dos serviços, dependentes de um “director 

municipal”, sem ligação directa aos vereadores a tempo inteiro e com competências delegadas, 

numa relação directa com o Presidente da Câmara. 

Significa isto que a maioria que governa a Câmara Municipal de Leiria decidiu “apagar” 

os Vereadores, que possuem a legitimidade própria que lhes advém do sufrágio eleitoral, a favor 

de um Director Municipal de nomeação política e sem legitimidade resultante do voto dos 

munícipes eleitores. O organograma anexo ao Regulamento não estabelece qualquer ligação 
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entre o poder político e executivo dos eleitos e os Serviços entrepondo, entre uns e outros, a 

figura de um Director Municipal de escolha política do Presidente. Os Vereadores não 

supervisionam os Serviços ligados às suas áreas de competência, chegam a eles através do 

Director Municipal.  

Os vereadores eleitos pelo PSD não podem aceitar esta subversão de legitimidade e 

competência na Câmara Municipal de Leiria. 

Por outro lado, num nível acima da Direcção Municipal de Administração (DMA), a cargo 

do director municipal, são criadas algumas subunidades cuja autonomização não nos parece 

suficientemente explicada, salvo se lidas à luz da ainda proximidade com o acto eleitoral de 

Outubro.  

Consideramos, globalmente, que o modelo de organização proposto não se traduzirá na 

melhoria dos serviços e frustra algumas expectativas legítimas dos funcionários da autarquia 

que entendemos deviam ser acauteladas.  

Consideramos, por fim, que a redução do “plafond” máximo do quadro de pessoal da 

Câmara de 941 para 837 lugares não está suficientemente explicada e apenas poderá visar 

iludir os incautos, fazendo supor que a proposta se traduz numa poupança das despesas de 

funcionamento do Município resultante dessa diminuição, quando é certo que o número de 

trabalhadores ao serviço da Câmara em 27 de Outubro de 2009, data em que o actual executivo 

tomou posse, era de acordo com a informação do Presidente de 791, ou seja inferior ao quadro 

proposto em 46 vagas. Vagas que, de acordo com declarações do Presidente na reunião, o 

executivo pretende preencher na totalidade.  

Pelo que antecede os vereadores eleitos pelo PSD, de acordo com o acordado na 

reunião do executivo de 12 de Abril, e após o conhecimento das versões “finalíssimas” do 

Regulamento e seus anexos, pelos fundamentos que anteriormente se expõem, decidem votar 

contra a Proposta de Regulamento, considerando que as alterações introduzidas nestas versões 

agravam de forma irremediável as reservas que os documentos levados à reunião já 

suscitavam.» 

 

11.2. Minuta de protocolo de cooperação entre o Mun icípio de Leiria e a 

Associação Zoófila, «Fiéis Amigos» 

DLB N.º 0789/10  | Foi presente pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal o 

protocolo que abaixo se transcreve. 

 «MINUTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA 

E A ASSOCIAÇÃO ZOÓFILA DE LEIRIA, “  FIÉIS AMIGOS" 

Entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, com sede no Largo da República, na 

cidade de Leiria, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Raul 

Castro, no uso dos poderes conferidos pela deliberação camarária de ______ de 

________ de _____, como primeiro outorgante, e a ASSOCIAÇÃO ZOÓFILA DE 

LEIRIA, " FIÉIS AMIGOS", representada pela sua Presidente, Maria Lúcia Correia 

Pedro dos Santos, titular do bilhete de identidade n.º 4065641, emitido pelo o arquivo 

de Leiria em 05.06.96, residente na Urb. A Encosta, Lote 2 – Bloco B 1.º Esq.º, 2410-

096 Leiria, como segundo outorgante, doravante designada por Associação, é 
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celebrado, 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, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o presente 

protocolo de colaboração, o qual passa a reger-se pelas cláusulas seguintes:  

Cláusula Primeira 

(Âmbito) 

O presente protocolo destina-se a estabelecer um conjunto de regras destinadas à boa 

colaboração entre o Município de Leiria e a Associação relativamente ao acolhimento 

de canídeos em instalações cedidas pelo primeiro. 

Cláusula Segunda 

(Objecto) 

1. O Município de Leiria cede à Associação doze celas, que constituem um canil 

autónomo em relação ao canil municipal, para nelas recolher, tratar, alimentar e dar 

para adopção animais sob a sua guarda e responsabilidade. 

2. Cede também o espaço adjacente devidamente marcado em planta que constitui 

anexo ao presente protocolo e dele faz parte integrante. 

3. Os espaços a que se referem os números anteriores dispõem de acesso próprio, 

ligado a caminho público, que a Associação poderá usar livremente e como 

entender, e de um outro através das instalações camarárias, ligado ao Canil 

Municipal por dois portões, só podendo ser utilizado pela Associação em situações 

excepcionais, como reparações que requeiram a entrada de máquinas. As chaves dos 

portões serão requisitadas na Portaria do Edifício Municipal, mediante apresentação de 

documento devidamente assinado e datado, devendo incluir o respectivo horário de 

utilização. 

Cláusula Terceira 

 (Obrigações e compromissos da Associação) 

No âmbito do presente Protocolo, a Associação compromete-se a: 

a) Respeitar as disposições legais e regulamentares aplicáveis sobre a matéria 

objecto deste protocolo, em especial as previstas no Anexo III do Decreto-Lei n.º 

276/2001, de 17 de Outubro.  

b)  Nos fins de semana, feriados e tolerâncias de ponto  zelar pela higiene, 

alimentação e cuidados de saúde dos animais que se encontrem no Canil 

Municipal. 

c) Licenciar e acompanhar os cães recebidos, inclusivamente os que receber do 

Canil Municipal. 

d)   Comunicar à Polícia Judiciária os factos que indiciem a utilização de animais para 

fins violentos, nomeadamente lutas de cães. 

e) Divulgar na sua página da internet, no sítio http://www.azl.no.sapo.pt, em 

jornais locais e nas clínicas veterinárias a existência de animais capturados e 
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recolhidos no Canil Municipal que revelem indícios de ter dono e de se terem 

perdido. 

f) A promover a assinatura da ficha e do termo de responsabilidade, que 

constituem anexos ao presente protocolo e dele fazem parte integrante. 

Cláusula Quarta 

(Regime da guarda de animais recolhidos no Canil Mu nicipal) 

1. A Associação pode solicitar a guarda de animais recolhidos no Canil Municipal, 

evitando deste modo o seu abate. 

2. A transição dos animais do Canil Municipal para o canil da Associação fica 

dependente de autorização do Médico Veterinário Municipal, que a concederá de 

acordo com as condições de sanidade em que se encontrem e de segurança para 

eventual adopção. 

3. Qualquer animal entregue à Associação passará a usar identificação electrónica e 

será registado numa ficha de cadastro. 

4. É reconhecido à Associação o direito de dar destino a esses animais, 

nomeadamente encontrando para eles interessados na adopção. 

5. No caso de a Associação transferir o animal para outra pessoa ou entidade, deverá 

participar esse facto à Junta de Freguesia competente, identificando o novo dono, 

como forma de se desobrigar da responsabilidade que assumiu ao recebê-lo.  

6. O abandono na via pública e posterior captura de animais já identificados 

electronicamente implica a responsabilização do último dono registado na ficha de 

cadastro.  

Cláusula Quinta 

(Vigência) 

O presente protocolo vigora desde a data da sua assinatura e tem a duração de um 

ano, renovável por iguais períodos de tempo, se nenhuma das partes manifestar 

expressamente a sua vontade de o não renovar, com antecedência mínima de trinta 

dias em relação ao seu termo ou das suas renovações. 

Cláusula Sexta 

(Denúncia) 

O presente protocolo pode ser denunciado a qualquer momento, por vontade de 

qualquer das partes, desde que a outra seja avisada por escrito com, pelo menos, 

sessenta dias de antecedência, e sem prejuízo das actividades ou acções em curso à 

data da cessação, que deverão continuar nos termos e prazos estabelecidos até à sua 

integral conclusão. 

Cláusula Sétima 

(Alterações ao protocolo) 

As alterações ao presente protocolo só podem ser feitas por acordo mútuo das partes 

e mediante adenda, a qual passará sempre a fazer parte integrante do mesmo. 



939 (72) 
 

CMLeiria/Acta n.º 12, de 2010.05.18 

Im-DA-15-09_A0 

 

Cláusula Oitava 

(Disposições finais) 

As dúvidas e omissões emergentes da aplicação deste protocolo são resolvidas 

conjuntamente pelas partes ou, na ausência de acordo, por despacho do Presidente da 

Câmara Municipal ou do Vereador com competência na matéria. 

*** 

Este protocolo, isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) do 

artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 

3.º do Código do Imposto do Selo, é feito em duplicado, com valor de original, e 

devidamente assinado pelas partes, depois de declararem ter lido, compreendido e 

aceite todas as suas cláusulas. 

Leiria, ___ de ____________ de 2010. 

Pelo Município de Leiria | Raul Castro 

Pela Associação Zoófila de Leiria,“Fiéis Amigos | Maria dos Anjos Vieira» 

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

aprovar a celebração do supra citado protocolo e conferir poderes ao Senhor 

Presidente para proceder à sua outorga. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

11.3. Apoio à festa em honra da Nossa Senhora dos A flitos, Praia do Pedrógão 

DLB N.º 0790/10  | Presente pelo Senhor Presidente Raul Castro um pedido de apoio 

remetido pela Comissão de Festas da Praia do Pedrógão (ENT.2010/278) para a 

realização da Festa em Honra de Nossa Senhora dos Aflitos em Praia do Pedrógão, a 

ter lugar de 20 a 22 de Agosto de 2010. 

Considerando que a Praia do Pedrógão é um lugar de veraneio de elevado 

interesse turístico e é a única estância balnear do Concelho de Leiria. 

Considerando que existe uma Comissão de Festas que promove várias 

actividades de animação, nas quais procura promover as tradições e preservar o 

espírito da Praia. 

Considerando que a animação funciona como chamariz e factor de captação de 

afluência de público, e que a Leirisport, EM não tem previstas para as datas em causa 

nenhum programa de animação. 

Propôs o Senhor Presidente Raul Castro que a Câmara Municipal apoiasse esta 

comissão de festas na realização deste festejo, designadamente através da: 

a) Cedência de duas tasquinhas metálicas, para Bar e Quermesse, de 19 a 23 de 

Agosto. 

b) Atribuição de um apoio financeiro no valor de €4.300,00 (quatro mil e trezentos 

euros) à Comissão de Festas, representada pelo Sr. José da Silva, Contribuinte n.º 126 
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581 932, mediante a apresentação do relatório de actividade e de comprovativo de 

despesa realizada neste âmbito. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e, no uso da competência 

que lhe é conferida pela alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por  unanimidade apoiar a Festa em Honra de Nossa Senhora 

dos Aflitos – Praia do Pedrógão e concordar com a proposta acima apresentada. 

O apoio financeiro a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano 

para 2010, rubrica 2010-A-310 e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2022/10, de 

17 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, o 

Senhor Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta 

(ANEXO 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 

deliberou por  unanimidade  analisar ainda os seguintes assuntos: 

 

 

Ponto um 

«IC36 – Leiria Sul (IC2) – Leiria Nascente (COL)» 

DLB N.º 0791/10  | Presente, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, a proposta 

do de 17 de Maio de 2010, que se transcreve:  

«PROPOSTA 

«IC36 – Leiria Sul (IC2) – Leiria Nascente (COL)» 

Considerando: 

Que a Junta de Freguesia de Pousos sempre se opôs ao traçado do projecto do «IC36 – 

Leiria Sul (IC2) – Leiria Nascente (COL)», nomeadamente, na zona central da Freguesia, 

exigindo uma solução em túnel; 

Que a Junta de Freguesia de Pousos tem envidado todos os esforços no sentido dessa 

parte do projecto vir a ser alterada, nomeadamente, efectuando múltiplos contactos com o dono 

da obra [Estradas de Portugal], com a Câmara Municipal de Leiria, com a Assembleia Municipal 

de Leiria e com a Assembleia da República; 

Que esta luta não tem sido patrocinada, apenas e só, pela Junta e Assembleia de 

Freguesia de Pousos, mas também, pela sociedade civil local; 
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Que o dono da obra não tem sido sensível às pretenções dos Pousenses; 

Que em 27 de Dezembro de 2009 a Câmara Municipal de Leiria emitiu parecer no âmbito 

da Consulta Pública do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do projecto «IC36 – 

Leiria Sul (IC2) – Leiria Nascente (COL)», através da deliberação n.º 1619/07;  

Que esse parecer, emitido por unanimidade, ao abrigo da alínea b) do n.º 3 do art.º 64.º 

da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugado 

com os números 1 e 3 do Artigo 56.º do Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, sobre 

esta questão, preceitua o seguinte: «Julgamos que, no âmbito do que são as boas práticas da 

execução dos EIA, deveria ter sido efectuada a análise da possibilidade de execução de um 

túnel nos Pousos, na solução oportunamente apresentada pela Junta de Freguesia, tendo 

apenas sido referida no EIA em termos de definição de projecto. Com efeito, a realização de um 

túnel no local em apreço significaria uma alternativa a estudar ao nível dos impactes ambientais, 

tendo como vantagens imediatas uma grande melhoria no impacte acústico junto das habitações 

na envolvente e no ponto relativo à paisagem. Não estando estudadas as alternativas, se as 

razões que estão na base da escolha da solução para o atravessamento da zona forem de 

natureza estritamente económica, a Câmara Municipal considera que não se deve alterar a 

paisagem de uma forma tão irreversível e as relações urbanas locais com base em premissas 

que são puramente conjunturais»; 

Que os vários agentes envolvidos da Freguesia de Pousos consideram: 

a) Que o traçado previsto, para além de dividir a Freguesia, nomeadamente, a sua zona 

central, em claro prejuízo desta e das suas populações, causará impacto sonoro de 

magnitude elevada, ultrapassando mesmo o limite de 12 dB em alguns locais; 

b) Que a existência de habitações unifamiliares e familiares, uma escola de música, um 

infantário, uma zona desportiva e de lazer e o posto médico público da Freguesia, todos 

a uma distância inferior a 50 metros do traçado previsto, permitem antever grandes 

prejuízos em matéria de qualidade de vida e saúde, para moradores e utentes; 

c) Que se prevê a circulação de uma média diária de 60.000 veículos, entre o Nó do IC36 

(IC2) e o Nó da EN109, pelo que a população dos Pousos estará irremediavelmente 

sujeita, a curto prazo, a níveis de pressão sonora com influência muito negativa, no seu 

dia-a dia, e a longo prazo, a níveis de ruído com riscos para a sua saúde; 

Que esta é uma questão de interesse público que urge acautelar, pois estão em causa a 

saúde, o bem-estar e a qualidade de vida das populações locais; 

Que, de acordo com a alínea b) do n.º 6 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, compete à câmara municipal 

«Deliberar sobre formas de apoio às freguesias»; 

Proponho: 

Que a Câmara Municipal na sequência do parecer que emitiu, em 27 de Dezembro de 2009, no 

âmbito da Consulta Pública do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do projecto 

«IC36 – Leiria Sul (IC2) – Leiria Nascente (COL)», através da deliberação n.º 1619/07, e, ao 

abrigo da alínea b) do n.º 6 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, delibere: 

a) Considerar de interesse público a alteração proposta pela Junta de Freguesia dos 

Pousos, no sentido do traçado deste importante projecto atravessar a zona central da 
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Freguesia de Pousos em túnel, por forma a acautelar a saúde, o bem-estar e a 

qualidade de vida das populações locais; 

b) Autorizar, dada a insensibilidade do dono da obra, que não responde aos apelos 

efectuados, insistentemente, por autoridades e populações locais – que o Município de 

Leiria, em co-autoria com a Freguesia de Pousos, interponha uma providência cautelar, 

bem como, as acções contenciosas que se venham a tornar juridicamente necessárias 

para defender os interesses das populações locais; 

c) Autorizar a “Diogo, Neto, Marques & Associados – Sociedade de Advogados”, com 

quem o Município de Leiria tem contrato de prestação de serviços, a intentar a(s) 

acção(ões) referida(s) em representação das duas co-autoras; 

d) Suportar 50% das despesas com a(s) acção(ões) referida(s), sendo as restantes da 

responsabilidade da co-autora Freguesia dos Pousos». 

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

na sequência do parecer que emitiu, em 27 de Dezembro de 2009, no âmbito da 

Consulta Pública do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do projecto 

«IC36 – Leiria Sul (IC2) – Leiria Nascente (COL)», através da deliberação n.º 1619/07, 

e, ao abrigo da alínea b) do n.º 6 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) Considerar de interesse público a alteração proposta pela Junta de Freguesia 

dos Pousos, no sentido do traçado deste importante projecto atravessar a zona 

central da Freguesia de Pousos em túnel, por forma a acautelar a saúde, o bem-

estar e a qualidade de vida das populações locais; 

b) Autorizar, dada a insensibilidade do dono da obra, que não responde aos apelos 

efectuados, insistentemente, por autoridades e populações locais – que o 

Município de Leiria, em co-autoria com a Freguesia de Pousos, interponha uma 

providência cautelar, bem como, as acções contenciosas que se venham a 

tornar juridicamente necessárias para defender os interesses das populações 

locais; 

c) Autorizar a “Diogo, Neto, Marques & Associados – Sociedade de Advogados”, 

com quem o Município de Leiria tem contrato de prestação de serviços, a 

intentar a(s) acção(ões) referida(s) em representação das duas co-autoras; 

d) Suportar 50% das despesas com a(s) acção(ões) referida(s), sendo as restantes 

da responsabilidade da co-autora Freguesia dos Pousos. 

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

1983/10, no valor de 2.500,00 euros. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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 Encerramento da reunião   

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente encerrada a 

reunião, eram quinze horas e trinta e cinco minutos mandando que, de tudo para 

constar, se lavrasse a presente acta que eu, Sandra Almeida Reis, Assistente Técnica, 

mandei escrever e subscrevo. 

 
O Presidente da Câmara Municipal___________________ ____________________ 

A Secretária da reunião ___________________________ _____________________ 

 

�� 


