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Acta n.º 9/2008 
 

 

Aos vinte e nove dias do mês de Abril do ano de dois mil e oito, no Salão 

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

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

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

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

Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães, Eng.ª Isabel Maria de Sousa 

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

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

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

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

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

respectivamente, de obras particulares e de loteamentos. 

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

Divisão Administrativa. 
 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às dez horas e vinte minutos a Presidente deu início à reunião, com a seguinte 

Ordem de Trabalhos:  

Ponto um 
Entrega da «Bandeira de Prata da Mobilidade» atribuída pela Associação Portuguesa 

de Planeadores do Território 

Ponto dois  
2.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
2.1.1. Processo de obras particulares n.º 1615/04 – João Adérito Parada 

2.1.2. Processo de obras particulares n.º 673/05 - Miguel Mota Agostinho 

2.1.3. Processo de obras particulares n.º 1029/05 – SESAGEST, Projectos e Gestão 

Imobiliária, SA 

2.1.4. Processo de obras particulares n.º 195/07 – Marcos Aurélio Antunes 
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2.1.5. Processo de obras particulares n.º 515/07 - Joaquim António Faria Moita 

2.1.6. Processo de obras particulares n.º 567/06 – Américo Paiva Pereira 

2.1.7. Processo de obras particulares n.º 882/07 - Célia Maria Coelho da Silva 

2.1.8. Processo de obras particulares n.º 884/07 - Susana Isabel Fontes Dias 

2.1.9. Processo de obras particulares n.º 1002/07 – HOTELIDER, Actividades 

Turísticas, Lda. 

2.1.10. Processo de obras particulares n.º 1026/07 – José da Conceição Jorge 

2.1.11. Processo de obras particulares n.º 44/08 - Alda Maria Carreira da Fonseca 

Figueiredo 

2.2. Análise do processo de pedido de informação prévia n.º 7/08 – José Araújo 

Geraldes 

2.3. Análise dos seguintes processos de loteamento 
2.3.1. Processo de loteamento n.º 29/75 – José Rodrigues F. Dias 

2.3.2. Processo de loteamento n.º 15/83 – LUSODOMUS, Empreendimentos 

Imobiliários, SA 

2.3.3. Processo de loteamento n.º 12/03 - Maria do Carmo de Menezes Mendonça 

Frazão Alpendre 

2.3.4. Processo de loteamento n.º 28/03 – IMOCAMPINAS, Compra e Venda de 

Propriedades, Lda. 

Ponto três 
3.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Administrativa 
3.1.1. Anulação da receita virtual correspondente a dívidas prescritas relacionadas 

com ocupação de via pública e publicidade dos anos de 1994 e 1995  

3.1.2. Eliminação de Diários da República, III Série 

3.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Financeira 
3.2.1. Pagamentos 

3.2.2. V Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

3.2.3. Empréstimo de médio e longo prazos até ao montante de €5.721.600,00 (cinco 

milhões, setecentos e vinte e um mil e seiscentos euros), correspondendo a 60% do 

total do financiamento, a contratar junto de instituição de crédito, nos termos da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2008 - Programa Pagar a Tempo e Horas 
3.2.4. Resumos de tesouraria 

Ponto quatro 
4.1. Análise do processo relacionado com a Divisão Jurídica 
4.1.1. Acordo a celebrar entre o Município de Leiria e a sociedade «STL - Sociedade 

de Transportes e Limpezas, Lda». Rectificação 

Ponto cinco 

Toponímia nas freguesia de: 
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5.1. Arrabal 

5.2. Carvide 

5.3. Monte Real  

5.4. Santa Catarina da Serra 

Ponto seis 
6.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Promoção do 
Desenvolvimento  
6.1.1. Publicidade (intenção de remoção) 

6.1.2. Publicidade. Anulação de guia de recebimento (ENT. 9339/07)  

6.1.3. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Troca do lugar de terrado n.º 236 

para o lugar n.º 15 (ENT. 9126/08) 

6.1.4. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Troca do lugar de terrado n.º 161 

para o lugar n.º 209 (ENT. 9127/08) 

6.1.5. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Feriados de 1 e 22 de Maio de 2008 

(INT. 4621/08) 

6.1.6. Licença especial de ruído (ENT. 8766/08) 

6.1.7. Alargamento horário de funcionamento. Ratificação de despacho (ENT. 

8455/08) 

Ponto sete 
7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção 
Educativa 
7.1.1. Fundação Escola Profissional de Leiria. Pedido de parecer 

7.1.2. Programa de apoio ao funcionamento dos estabelecimentos de ensino do Pré-

Escolar e 1.º Ciclo  

7.2. Análise do processo relacionado com a Divisão da Acção Social e Família 
7.2.1. Programa «O Tesouro das Famílias». Comparticipação financeira 

Ponto oito 
8.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Área da Cultura 
8.1.1. Apoio ao Grupo de Danças e Cantares de São Romão 

8.1.2. Cedências do Teatro José Lúcio da Silva 

8.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto  
8.2.1. Isenção da taxa de utilização do Pavilhão Desportivo Municipal da Bajouca. 

Centro Regional de Sangue de Coimbra 

8.2.2. Apoio ao Clube de Veteranos do Lis para a realização da «3.ª Estafeta em Mata 

de Marrazes». Ratificação de despacho 

8.2.3. Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo/Infra-Estruturas. Candidatura 

de Junho 2007. Rectificação da deliberação n.º 96/08, da acta n.º 2, de 2008.01.22 
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8.2.4. Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo/Época Desportiva 2007/2008. 

Rectificação da deliberação n.º 97/08, da acta n.º 2, de 2008.01.22 

8.2.5. Apoio para a realização do «XVIII Grande Prémio de Atletismo da Barreira». 

Clube de Atletismo da Barreira 

Ponto nove 
Atribuição de apoio financeiro à Cruz Vermelha Portuguesa. Delegação de Leiria 

Ponto dez 
Utilização do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão pelos sócios/beneficiários 

da Associação Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria.  Verão 2007. 

Pagamento 

Ponto onze 
Associação dos Hipertensos de Portugal. Pedido de apoio para a realização da 

campanha «Atenção à sua tensão» 
*** 

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

Ponto um 
Feira de Artesanato Urbano «FAZERES» 

Ponto dois 
Processo n.º T – 17/2007. Construção de passeios e drenagem pluvial na estrada 

principal da Barosa. Troço da ribeira do Picheleiro ao cemitério – 1.ª fase. Rescisão de 

contrato 

Ponto três 
Encontro de personalidades da cultura de Portugal, a realizar em Havana, Cuba 

Ponto quatro 
I Jornadas Científicas da Espeleologia 

Ponto cinco 
Candidaturas ao QREN – Programa Operacional Potencial Humano - Eixo Prioritário 

6, Tipologia de Intervenção 6.5 

 

 

 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção da Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves 
 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves informou que este ano 

realizar-se-ia em Leiria o «Olympic Jovem», nos dias 17 e 18 de Maio, evento 
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desportivo que iria envolver cerca de 800 pessoas, com a organização do Comité 

Olímpico e da Federação Portuguesa de Atletismo.  

Mais informou ter-se conseguido que esta prova se realizasse em Leiria devido 

às boas condições da Pista de Atletismo. Por esse motivo, era também uma boa 

notícia para o Atletismo da Região. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães  
 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães entregou à Senhora Presidente 

e aos Senhores Vereadores o Plano Operacional Municipal (POM). Explicou que, 

quando foi apresentado o Plano de Defesa da Floresta foi referido que iria ser 

elaborado este plano, que decorre do PMDFCI no qual estão previstos todos os meios 

disponíveis de combate aos incêndios no concelho de Leiria, com as respectivas 

cartas cartográficas em anexo. Mais informou ter-se realizado na passada quinta-feira, 

dia 24 de Abril, a reunião da Comissão onde o plano foi aprovado por unanimidade, 

seguindo para a Direcção-Geral de Recursos Florestais para ser homologado. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço 
 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço informou que a Biblioteca Municipal 

comemoraria 53 anos no dia 30 de Abril, sendo uma das mais antigas do país, tendo 

endereçado um convite a que todos a visitassem para assistirem às acções que se 

iriam realizar (de manhã e à tarde, actividades para crianças e jovens; à noite haveria 

um recital de poesia para a comemoração deste aniversário).  
 

 Ordem do dia  

 

DLB N.º 0513/08 | Presente a acta da reunião de 4 de Março de 2008, cuja leitura foi 

dispensada por ter sido previamente distribuída, tendo a Câmara deliberado por 
unanimidade aprovar a sua redacção final. 

 

 

Ponto um 
 Gabinete de Apoio à Senhora Presidente 

 
Entrega da «Bandeira de Prata da Mobilidade» atribuída pela Associação 
Portuguesa de Planeadores do Território 
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DLB N.º 0514/08 | A Senhora Dra. Ângela Fernandes, representante da Associação 

Portuguesa de Planeadores do Território (APLA), entregou à Senhora Presidente a 

Bandeira de Prata da Mobilidade. 

A Senhora Dra. Ângela Fernandes informou que o projecto Rede de Cidades e 

Vilas com Mobilidade para Todos contava já com a parceria de 64 municípios e 

pretendia planear o espaço público das cidades, facilitando a circulação aos cidadãos 

com dificuldades de mobilidade. Tratava-se de uma intervenção programada entre a 

Câmara Municipal, as associações locais e os cidadãos, visando a abolição das 

barreiras arquitectónicas, num acto de responsabilização colectiva e sensibilização 

pública. A representante da APLA reforçou a confiança na continuação do esforço da 

autarquia pela igualdade de oportunidades para todos os cidadãos, tendo explicado 

ainda que a Bandeira de Prata fora atribuída por o Município de Leiria ter cumprido 

mais de 70% das acções propostas no Plano de Intervenção das Acessibilidades e 

cumprido cerca de 42% dos objectivos traçados.  

Por fim, realçou que abraçar projectos no âmbito da mobilidade e da 

acessibilidade significava contribuir e respeitar os valores fundamentais da 

solidariedade. 

A Senhora Presidente agradeceu a distinção dada pela Associação 

Portuguesa de Planeadores do Território (APLA), através da entrega da Bandeira de 

Prata da mobilidade ao Município de Leiria. Esclareceu que esta distinção reflectia um 

esforço colectivo e uma sensibilidade interna para o assunto, tanto a nível dos 

técnicos como do executivo, potenciados pela parceria com a APLA, que obrigou a 

fixar metas, objectivos e a cumpri-los. 

Mais agradeceu à APLA porque foi uma parceira muito importante para atingir 

as metas, obrigação de todos e não apenas dos deveres públicos. Todos, em sua 

opinião, deveriam ter uma certa sensibilidade para percepcionar a importância da 

eliminação das barreiras; contudo, só o contacto próximo com pessoas com 

mobilidade reduzida permitia, na prática, ter essa percepção. 

A Senhora Presidente referiu que em Leiria já se fizera muito, apesar de ter 

consciência do muito que havia ainda para fazer. Por isso, importava manter esta 

ligação à APLA, no sentido de incentivar e apoiar no traçar dos projectos e no pensar 

em conjunto, pois este era um processo em andamento, sem retrocesso. 

A Câmara, após a recepção da «Bandeira de Prata da Mobilidade» procedeu 

ao seu hastear. 
   

 

Ponto dois 
 D e p a r t a m e n t o  d e  O p e r a ç õ e s  U r b a n í s t i c a s  
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2.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
2.1.1. Processo de obras particulares n.º 1615/04 – João Adérito Parada 
DLB N.º 0515/08 | De JOÃO ADÉRITO PARADA, residente Rua do Carvalhal, n.º 59, 

na localidade de Sismaria, freguesia de Marrazes referente ao projecto de arquitectura 

para construção de um pavilhão industrial (carpintaria e marcenaria/tipo 4) e 

legalização da ampliação de um anexo e muros, na Rua do Carvalhal, Sismaria, 

freguesia de Marrazes, numa parcela remanescente de um destaque (Proc. n.º 

1614/04), numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como 

Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

Para o local em causa foi instruído um processo de licenciamento industrial 

LIND n.º 27/06, sendo no entanto o pedido integrado no presente processo dado o 

tipo de indústria. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/04/14, constante do 

respectivo processo (folhas 178 e 179), face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

de Junho, e tendo em conta a alteração ao PDM publicada em Diário de República, 

2.ª Série, n.º 50, de 11 de Março de 2008, Edital n.º 228/2008, deliberou por maioria, 
com os votos de abstenção dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos 

Martins, Dr. António Ferreira e Dra. Lucinda Caleira, eleitos pelo Partido Socialista, 

aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, 

condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pelas seguintes 

entidades, no que refere à actividade Industrial: 

1.1. Autoridade de Saúde, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro e Inspecção-Geral do Trabalho; 

2.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela REN – Rede Eléctrica 

Nacional, SA; 

3.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público para alargamento da via e futuro 

passeio de acordo com o indicado no projecto apresentado; 

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

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

registado; 

4.2. estimativa de custo contemplando os muros; 

4.3. projectos de especialidades, incluindo: 

4.3.1. projecto de drenagem de águas pluviais relativo aos espaços a ceder ao 

domínio público bem como as áreas envolventes aos do edifício, devendo prever-se a 

construção de colector para drenagem das referidas águas pluviais até um meio 
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receptor adequado com indicação da respectiva secção de vazão e caudais de ponta 

do empreendimento de acordo com o disposto no artigo 194.º do Decreto 

Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto; 

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

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

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

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

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

«A garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

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

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

incêndios junto à via; 

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

propriedades confinantes; 

8.º as responsabilidades de eventuais reforços ou alterações às infra-estruturas 

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

9.º previamente à emissão da autorização de utilização deverá efectuar a 

pavimentação da zona do espaço a ceder ao domínio público, devendo para o efeito 

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

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

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

os trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de 

Obras Municipais; 

10.º mais se refere que no caso de pretender a alteração do tipo de indústria deverá o 

mesmo enquadrar-se nas disposições do PDM. 

Mais deliberou dar conhecimento ao requerente dos pareceres emitidos pela 

Autoridade de Saúde (folhas 68 e 69, e folha 77 do Proc. LIND n.º 27/06), pela 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (folhas 79 a 84 do 

Proc. LIND n.º 27/06), pela Inspecção-Geral do Trabalho (folhas 66 a 71 do Proc. 

LIND n.º 27/06), pela REN – Rede Eléctrica Nacional, SA (folha 157) e pelo Ministério 

da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 154). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.1.2. Processo de obras particulares n.º 673/05 - Miguel Mota Agostinho 
DLB N.º 0516/08 | Presente o processo de obras particulares n.º 673/05 - MIGUEL 

MOTA AGOSTINHO, acompanhado da ENT.11139, de 2007/04/27 e planta a ela 

anexa, da informação n.º 310/2007 (INT.12251, de 2007/10/04), da Divisão Jurídica, 

da informação prestada pelo Departamento de Obras Municipais, de 2008/03/03. 
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A Câmara, depois de ter tomado conhecimento as informações supra 

referidas, que, por cópia, passam a fazer parte integrante da presente deliberação 

(ANEXO A), e por concordar com o teor das mesmas, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e da alínea b) do n.º 4 do artigo 53.º, 

ambas da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada, deliberou por unanimidade 

solicitar à Assembleia Municipal que sancione a alteração ao traçado da via pública 

com o topónimo de Rua das Barrocas do Forno, atribuído por sua deliberação de 16 

de Junho de 2006, sito no lugar de Casal da Quinta, freguesia de Milagres, com início 

na Rua da Féteira e sem fim definido, nos termos e com as características constantes 

da informação prestada pelo Departamento de Obras Municipais, em 2008/03/03, e o 

aceite sem pagamento ou recebimento de quaisquer contrapartidas, uma vez que são 

equivalentes as áreas substituídas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.1.3. Processo de obras particulares n.º 1029/05 – SESAGEST, Projectos e 
Gestão Imobiliária, SA 
DLB N.º 0517/08 | De SESAGEST, PROJECTOS E GESTÃO IMOBILIÁRIA, SA, com 

sede social na Rua João Mendonça, n.º 505, freguesia de Senhora da Hora, concelho 

de Matosinhos, referente ao projecto de arquitectura para ampliação e alteração de 

um centro comercial em Alto do Vieiro, freguesia de Parceiros. 

A pretensão surge na sequência do pedido de informação prévia (IP n.º 29/04) 

anteriormente aprovado por deliberação de câmara de 2006/07/13, encontrando-se o 

agora proposto de acordo com o mesmo. 

O proposto visa a ampliação do edifício existente para 52 694,00 m², (área 

total de construção acima do solo incluindo o existente) destinada a espaços 

comercias e áreas complementares de apoio; sendo a área locável total (incluindo o 

existente) 30 880,00m². São propostos dois pisos abaixo do solo (com a área de 58 

570,00m²) destinados a estacionamento, prevendo-se no total 1967 lugares (incluindo 

lugares à superfície). 

O presente pedido mereceu parecer favorável da EP – Estradas de Portugal, 

Serviço Nacional de Bombeiros, Centro de Saúde, e EDP – Distribuição de Energia, 

S.A. e SMAS - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (quanto à viabilidade 

de abastecimento). 

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

incêndios aprovado pelo Serviço Nacional de Bombeiros, tendo sido considerado no 

mesmo o afastamento ao posto de abastecimento de combustíveis existente do lado 

nascente/sul (nos termos do Decreto-Lei n.º 267/02, de 26 de Novembro, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 389/07, de 30 de Novembro, e Portaria n.º 131/02, alterada pela 
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Portaria n.º 362/05, de 4 de Abril), e abrangendo o referido projecto as áreas de 

estacionamento nos pisos -1 e -2. 

Relativamente a este pedido foi ainda aprovado por deliberação de câmara de 

2008/04/14, protocolo referente à execução das infra-estruturas viárias entre o 

requerente, a EP - Estradas de Portugal, E.P.E. e Câmara Municipal de Leiria. 

Mais se refere que no âmbito do pedido de informação prévia acima indicado, 

o Ministério da Economia - Direcção Regional da Economia do Centro, emitiu parecer 

esclarecendo que o proposto (ampliação/modificação do conjunto comercial), não se 

encontra sujeito a licenciamento comercial nos termos do disposto na Lei n.º 12/2004 

(DREC-Ref. 301866/SCS/2005). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando o pedido sob o ponto 

de vista urbanístico, e tendo em conta as disposições do Regulamento do Plano 

Director Municipal, inserindo-se o local em Área de Terciário; concordando com a 

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/04/28, 

constante do respectivo processo (folhas 2224 e 2225), e face ao disposto no artigo 

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

Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por unanimidade aprovar o projecto de 

arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º Cumprir com os condicionalismos indicados no parecer do Centro de Saúde 

nomeadamente no que se refere à ventilação dos espaços interiores; 

2.º cumprir com o indicado no parecer emitido pela EP – Estradas de Portugal, E.P.E., 

no que se refere à execução das infra-estruturas viárias indicadas no mesmo; 

3.º cumprir com o indicado nas condições constantes do protocolo acima indicado no 

que se refere à execução das infra-estruturas viárias integradas na rede viária 

municipal e nacional, e de acordo com os condicionalismos indicados no parecer 

acima indicado emitido pela EP – Estradas de Portugal, E.P.E.; 

4.º garantir em obra o cumprimento da totalidade dos aspectos previstos no Decreto-

Lei n.º 123/97, de 22 de Maio, no que se refere à acessibilidade de pessoas com 

mobilidade condicionada; 

5.º os espaços com utilização sujeita a licenciamento específico deverão ser objecto 

do posterior licenciamento respectivo; 

6.º garantir o cumprimento da totalidade das disposições previstas no Decreto-Lei n.º 

66/95, de 8 de Abril, no que se refere à segurança contra incêndios nos pisos de 

estacionamento e, de acordo com o previsto no projecto de segurança contra 

incêndios aprovado pelo Serviço Nacional de Bombeiros; 

7.º cumprir com o indicado no parecer da EDP – Distribuição de Energia, SA e 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento; 
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8.º o eventual reforço ou alteração das restantes infra-estruturas é da 

responsabilidade do requerente, devendo o mesmo ser solucionado com as entidades 

respectivas; 

9.º cumprir com os condicionalismos indicados no parecer da Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos, nomeadamente no que se refere à apresentação de elementos 

previamente à emissão da autorização de utilização; 

10.º apresentar no acto de levantamento da licença a garantia bancária nos termos 

da «cláusula quinta» do protocolo acima referido; 

11.º apresentar no prazo de seis meses: 

11.1. caracterização das águas residuais pluviais provenientes das caves destinadas 

a estacionamento e apresentar o projecto ou especificações do equipamento a 

utilizar para o pré-tratamento, de forma a poder efectuar-se a ligação à rede 

pluvial; 

11.2. termos de responsabilidade do técnico autor dos projectos eléctricos relativos ao 

posto de transformação e gerador de emergência rectificados, devendo indicar a 

inscrição do técnico em associação pública de natureza profissional; 

11.3. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto eléctrico de 5.ª Categoria 

rectificado, de acordo com o anexo I da Portaria n.º 1110/01, de 19 de Setembro; 

11.4. comprovativo válido da inscrição do técnico autor do projecto eléctrico de 5.ª 

Categoria em associação pública de natureza profissional; 

11.5. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de instalações 

telefónicas e de telecomunicações rectificado, devendo indicar a inscrição do 

técnico em associação pública de natureza profissional; 

11.6. comprovativo válido da inscrição do técnico autor do projecto instalações 

telefónicas e de telecomunicações em associação pública de natureza 

profissional; 

11.7. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de instalações 

electromecânicas de transporte de pessoas e mercadorias rectificado, devendo 

indicar a inscrição do técnico em associação pública de natureza profissional. 

11.8. mais se refere que todos os termos de responsabilidade dos técnicos autores 

dos projectos de especialidades devem ser rectificados, no sentido de indicarem 

os regulamentos aplicáveis; 

12.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

12.1. deverão encontrar-se executadas as infra-estruturas viárias de acordo com os 

pareceres emitidos e o referido no protocolo acima mencionado; 

12.2. deverá efectuar-se a cedência ao domínio público dos espaços na envolvente do 

edifício, destinados a infra-estruturas viárias de acordo com a planta anexa ao 

protocolo; 
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12.3. deverão apresentar os elementos indicados no parecer da Divisão de Ambiente 

e Serviços Urbanos acima referido. 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pelo 

Centro de Saúde (folha 298), EP – Estradas de Portugal, E.P.E. (folhas 2214 e 2215), 

EDP – Distribuição de Energia, SA (folhas.394 e 395), Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento (folha 387), Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos (folhas 

2212 e 2213). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.1.4. Processo de obras particulares n.º 195/07 – Marcos Aurélio Antunes 
DLB N.º 0518/08 | De MARCOS AURÉLIO ANTUNES, residente na Rua Casal 

Andrinos, n.º 5, 3.º Dt.º, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura 

para legalização de ampliação e alteração de edifício para estabelecimento de 

restauração e bebidas e construção de muro, na localidade de Telheiro, freguesia de 

Barreira, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como 

Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/04/15, constante do 

respectivo processo (folha 107), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela Autoridade Saúde 

(folha 92); 

2.º prever em obra o cumprimento das normas técnicas previstas do Decreto-Lei n.º 

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

condicionada; 

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

3.1. projecto de segurança contra riscos de incêndio de acordo com o parecer emitido   

pela Autoridade Nacional de Protecção Civil; 

3.2.  projectos de especialidades. 

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

danificadas durante a obra. 

Mais deliberou dar conhecimento ao requerente dos pareceres emitidos pelo 

Governo Civil (folha 55 e 56), pela Autoridade Saúde (folha 92) e pela Autoridade 

Nacional de Protecção Civil (folha 57).  

Deliberou ainda que, após emissão da autorização de utilização, seja dado 

conhecimento ao Sector de Licenciamentos Diversos, face ao parecer emitido pelo 

Governo Civil. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.1.5. Processo de obras particulares n.º 515/07 - Joaquim António Faria Moita 
DLB N.º 0519/08 | De JOAQUIM ANTÓNIO FARIA MOITA, residente na Rua 

Comandante João Belo, n.º 9, 1.º Dt.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para alteração e ampliação de um edifício misto destinado a habitação e 

comércio (prevendo os usos de comércio no rés-do-chão e habitação/2 fogos, nos três 

pisos superiores), na Rua Comandante João Belo, n.ºs 21 a 23, freguesia de Leiria, 

inserindo-se no Núcleo Histórico da Cidade de Leiria e Zona Especial de Protecção ao 

Castelo. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/04/18, constante do 

respectivo processo (folha 81), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º garantir o cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 

64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente à parede guarda-fogo na cobertura; 

2.º garantir o cumprimento do disposto no Código Civil relativamente às propriedades 

confinantes; 

3.º garantir o cumprimento do indicado no parecer do Ministério da Cultura - Direcção 

Regional de Cultura do Centro, no que se refere ao acompanhamento arqueológico 

dos trabalhos a cargo do dono da obra e, salvaguardando-se as competências do 

IGESPAR, IP(condição a constar no alvará de licença); 

4.º apresentar planta do Piso 1 final actualizada, face aos últimos elementos de 

sobreposição (amarelos e encarnados) apresentados; 

5.º apresentar os projectos de especialidade (estabilidade, águas e esgotos, gás, 

telefones, ficha electrotécnica, térmico, climatização e acústico) bem como projecto de 

segurança contra incêndios, face ao parecer emitido pela Autoridade Nacional de 

Protecção Civil (folha 41); 

6.º no acto do levantamento do alvará de licença de construção, apresentar garantia 

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

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

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

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

«A garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

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

7.1. apresentar relatório arqueológico dos trabalhos aprovado pelo IGESPAR IP; 
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7.2. efectuar a reposição das infra-estruturas na via pública que venham 

eventualmente a ser danificadas durante o decurso dos trabalhos. 

Mais deliberou dar conhecimento ao requerente dos pareceres emitidos pela 

Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana (folha 54), pelo Ministério da Cultura - 

Direcção Regional de Cultura do Centro (folhas 78 e 79) e pela Autoridade Nacional 

de Protecção Civil (folha 41). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.1.6. Processo de obras particulares n.º 567/06 – Américo Paiva Pereira 
DLB N.º 0520/08 | De AMÉRICO PAIVA PEREIRA, residente na Rua Mártires do 

Tarrafal, Lote 8, r/c esq.º, freguesia de Leiria, referente aos elementos apresentados 

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

origem da proposta de indeferimento do projecto de arquitectura para legalização de 

um anexo, telheiro e muros, na Rua João Luís da Costa, na localidade de Vale Sepal, 

freguesia de Pousos, numa zona definida no Plano Director Municipal, como Áreas 

Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/04/15 (folha 107), 

deliberou por unanimidade indeferir o projecto de arquitectura da operação 

urbanística acima referida, ao abrigo do disposto do n.º 5 do artigo 24.º do Decreto-Lei 

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

177/01, de 4 de Junho, uma vez que se verifica que a parcela em causa confronta, no 

lado Poente, com o lote 1 do loteamento n.º 112/79 e não com o caminho público. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.1.7. Processo de obras particulares n.º 882/07 - Célia Maria Coelho da Silva 
DLB N.º 0521/08 | De CÉLIA MARIA COELHO DA SILVA, residente na Rua de Leiria 

n.º 34, na localidade e freguesia de Monte Real, referente ao projecto de arquitectura 

para construção de um edifício de habitação unifamiliar e muros de vedação com 

demolição do existente, no local acima referido. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/04/18, constante do 

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

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

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

garantia ou depósito bancário no valor de €1.000,00 a fim de garantir a reposição de 
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infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a construção, 

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

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

«A garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

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

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

incêndios junto à via; 

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

propriedades confinantes; 

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

danificadas durante a obra e executar o passeio de acordo com o acima indicado. 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 103). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.1.8. Processo de obras particulares n.º 884/07 - Susana Isabel Fontes Dias 
DLB N.º 0522/08 | De SUSANA ISABEL FONTES DIAS, residente na Rua 13 de 

Junho, n.º 18, na localidade de Andrinos, freguesia de Pousos referente ao projecto 

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

vedação, na Rua da Hortinha, na localidade de Andrinos, freguesia de Pousos, numa 

zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais 

ou Residenciais de Baixa Densidade. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/04/18, constante do 

respectivo processo (folhas 50 e 51), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

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

operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

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

sendo que o passeio deverá possuir 1,50m de largura junto ao muro, destinando-se a 

restante área ao alargamento da rua; 

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

elementos: 

2.1. elementos rectificativos relativamente ao indicado no ponto n.º 1; 

2.2. projecto de arquitectura rectificado por forma a prever o cumprimento do 

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

relativamente à parede corta-fogo junto ao limite da propriedade; 
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2.3. alçado Norte rectificado relativamente à indicação dos vãos («i») devendo estes 

ser em tijolos de vidro, face ao artigo 1360.º do Código Civil; 

2.4. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura, relativo aos 

últimos elementos entregues; 

2.5. projectos de especialidades; 

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

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

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

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

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

«A garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

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

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

incêndios junto à via; 

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

propriedades confinantes; 

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

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

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

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

danificadas durante a obra e assegurar uma eficiente drenagem de águas 

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

de Fiscalização do Departamento de Obras Municipais; 

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

à área a ceder ao domínio público. 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente do parecer emitido pelo EP – 

Estradas de Portugal, E.P.E. (folha 41). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.1.9. Processo de obras particulares n.º 1002/07 – HOTELIDER, Actividades 
Turísticas, Lda. 
DLB N.º 0523/08 | De HOTELIDER, ACTIVIDADES TURÍSTICAS, LDA., com sede 

social na Rua Duarte Pacheco, na localidade e freguesia de Monte Real, referente ao 

projecto de arquitectura para alteração e ampliação de um estabelecimento hoteleiro e 

construção de uma piscina, no local acima indicado  

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/04/18, constante do 

respectivo processo (folha 185 e 186), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 
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n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 

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

operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

Protecção Civil; 

2.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pelo Turismo de 

Portugal e pela Autoridade de Saúde; 

3.º prever o cumprimento das normas técnicas previstas no Decreto-Lei n.º 163/06, de 

8 de Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

4.º prever o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 317/97 e na Directiva CNQ 

n.º 23/93, referente a instalação e funcionamento da piscina, devendo apresentar 

elementos quanto ao mesmo; 

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

elementos: 

5.1. planta de implantação e alçado Oeste rectificados relativamente à rampa, 

devendo esta coincidir com o indicado na planta do rés-do-chão; 

5.2. planta do piso do rés-do-chão com indicação dos pilares, face ao indicado no 

alçado Oeste, não devendo estes interferir com os lugares de estacionamento; 

5.3. elementos gráficos esclarecedores quanto à localização das condutas de 

exaustão de fumos e gases; 

5.4. termo de responsabilidade do autor ao projecto de arquitectura relativo aos 

últimos elementos entregues, devendo fazer referência do cumprimento do 

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

5.5. estimativa orçamental com indicação do custo da piscina; 

5.6. projectos de especialidades; 

6.º no acto do levantamento do alvará de licença de construção, apresentar garantia 

ou depósito bancário 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 nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento Municipal de 

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

«A garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

7.º garantir o alinhamento e continuação do passeio junto ao arruamento; 

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

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

incêndios junto à via; 
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9.º a responsabilidade é do requerente, relativamente a eventuais reforços ou 

alterações às infra-estruturas existentes que venham a ser exigidas pelas respectivas 

entidades. 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pelo 

Ministério de Defesa Nacional – Força Aérea (folha 174), pela Autoridade Nacional de 

Protecção Civil (folha 35), pelo Turismo de Portugal (folhas 167 a 174) e pela 

Autoridade de Saúde (folha 183). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.1.10. Processo de obras particulares n.º 1026/07 – José da Conceição Jorge 
DLB N.º 0524/08 | De JOSÉ DA CONCEIÇÃO JORGE, residente Rua Vale Dianteiro 

n.º 168, Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para 

alteração e ampliação de edifício de habitação unifamiliar e muros, numa parcela de 

terreno a destacar de uma propriedade situada em Pinheiros, freguesia de Marrazes, 

inserida numa zona definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Baixa Densidade. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/04/15, com o seguinte teor: 

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

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

se que: 

1.º o projecto apresentado não prevê o cumprimento do disposto no artigo 47.º do 

Plano Director Municipal, uma vez que a área de construção existente para a parcela 

sobrante excede o índice máximo; 

2.º não esclarece quanto à totalidade das construções indicadas em planta (anexos na 

parcela sobrante), não tendo sido indicado o número do processo ao abrigo do qual 

as mesmas foram licenciadas; 

3.º não prevê o cumprimento do disposto no artigo 113.º do Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas, relativamente à chaminé da cozinha, devendo ainda esta 

enquadrar-se na respectiva fachada. 

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

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

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

177/01, de 4 de Junho.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/04/15, e face ao 

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

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

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

sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.1.11. Processo de obras particulares n.º 44/08 - Alda Maria Carreira da Fonseca 
Figueiredo 
DLB N.º 0525/08 | De ALDA MARIA CARREIRA DA FONSECA FIGUEIREDO, 

residente na Rua do Pinhal Grosso, n.º 40, 2.º Esq.º, Marinheiros, freguesia de 

Marrazes, referente à alteração de uso de parte de um pavilhão, situado em Casal do 

Cego, freguesia de Marrazes, para estabelecimento de restauração. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/04/18, com o seguinte teor: 

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

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

se que: 

1.º o espaço em causa destina-se a refeitório de um pavilhão para armazém 

(Processo n.º 1576/02), não podendo este ser considerado como estabelecimento de 

restauração nos termos do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 234/2007, de 19 de 

Junho; 

2.º o edifício encontra-se inserido em espaço definido no Plano Director Municipal 

como Áreas Industriais, não havendo assim viabilidade da instalação de um 

estabelecimento de restauração (comércio), face ao disposto no n.º 1 do artigo 49.º; 

3.º o projecto apresentado não prevê o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 

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

condicionada. 

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

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

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

177/01, de 4 de Junho.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/04/18, e face ao 

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

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

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

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

sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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2.2. Análise do processo de pedido de informação prévia n.º 7/08 – José Araújo 
Geraldes 
DLB N.º 0526/08 | De JOSÉ ARAÚJO GERALDES, residente na Av. Ernesto Korrodi, 

n.º 25, freguesia de Leiria, referente ao pedido de informação prévia acerca da 

alteração de um edifício de habitação unifamiliar para infantário e creche, na Rua 

Jaime Eugénio Cabral Azevedo, Lote A, Cruz da Areia, freguesia de Leiria, inserido no 

processo de loteamento n.º 11/79. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/04/15, com o seguinte teor: 

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

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

se que: 

1.º o uso pretendido (habitacional) para o lote em questão, não está previsto em 

alvará de loteamento; 

2.º não apresenta parecer favorável emitido pelo RAL4 (Ministério da Defesa 

Nacional), face à área de Servidão; 

3.º não indica qual o processo de licenciamento dos muros de vedação; 

4.º não apresenta plantas de Plano Director Municipal, Reserva Ecológica Nacional, 

Servidões e Cartografia à escala 1:5.000 e 1:1.000 em original (a fornecer pelos 

serviços camarários), com o local devidamente assinalado. 

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

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 31.º do Decreto-Lei 

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

de Junho.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/04/15, e face ao 

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

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

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

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

sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou que, caso o requerente mantenha o interesse e no âmbito do 

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

pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, poderá apresentar novos elementos que 

resolvam os motivos expostos, com vista à revisão da presente informação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.3. Análise dos seguintes processos de loteamento 
2.3.1. Processo de loteamento n.º 29/75 – José Rodrigues F. Dias 
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DLB N.º 0527/08 | De JOSÉ RODRIGUES FERREIRA DIAS, acompanhado de um 

requerimento de Virgílio Gonçalves António, residente na Rua Nossa Senhora das 

Dores, n.º 8, no lugar e freguesia de Boa Vista, concelho de Leiria, a solicitar 

alteração ao lote n.º 17, do loteamento situado no lugar de Vale Sepal, da freguesia 

de Pousos. 

De acordo com a informação da Divisão de Loteamentos, as alterações 

consistem no seguinte: 

⎯ Aumento de um piso em cave, destinado a garagem e consequente aumento 

da área total de construção de 242m² para 363m², ficando os dois pisos 

restantes para habitação; 

⎯ Criação de um telheiro para churrasqueira, com a área de implantação de 

44m² e consequente aumento da área total de implantação para 165m²; 

⎯ Redefinição da cota de soleira para 0,70m acima do arruamento; 

⎯ Definição de parâmetros Urbanísticos anteriormente não definidos, tais como: 

áreas de construção por piso, cércea e varandas no alçado posterior; 

⎯ As alterações têm enquadramento no Plano Director Municipal. 

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

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

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

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

prestada pela Divisão de Loteamentos, datada de 10 de Janeiro de 2008, constante 

do respectivo processo (folha 816), deliberou por unanimidade aprovar as 

alterações propostas, devendo o requerente solicitar no prazo de um ano a emissão 

do aditamento ao alvará. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.3.2. Processo de loteamento n.º 15/83 – LUSODÓMUS, Empreendimentos 
Imobiliários, SA 
DLB N.º 0528/08 | De LUSODÓMUS, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA, 

acompanhado de três requerimentos de: 

1.º Calsepol, Lda., com sede em Lote n.º 11, no loteamento Vale Grande, lugar de 

Telheiro, da freguesia de Barreira, concelho de Leiria, a solicitar alterações aos lotes 

64, 65, 66 e 67.  

2.º Construções Romão e Moniz, Lda., com sede no lugar de Alcaidaria, da freguesia 

de Reguengo do Fétal, do concelho de Batalha, a solicitar alterações ao lote 4 

(mudança de uso da fracção A – rés-do-chão direito).  

3.º Paulo José Carvalho Eutíquio, residente na Rua da Cerveira n.º 18, freguesia de 

Marrazes, a solicitar esclarecimento quanto à cota de soleira do lote 21. 
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Sobre os assuntos em apreço, foi prestada pela Divisão de Loteamentos a 

seguinte informação:  

⎯ Relativamente ao ponto n.º 1, o requerente não deu resposta ao nosso ofício, 

que consistia em apresentar planta de síntese rectificada, quanto aos lotes 

acima descritos, pelo que se propõe o indeferimento. 

⎯ Quanto ao ponto n.º 2, decorreu o período de discussão pública sem que se 

tivesse verificado quaisquer reclamações, pelo que se propõe a aprovação da 

alteração solicitada. 

⎯ No que confere ao ponto n.º 3, não se vê inconveniente na variação da cota de 

soleira. 

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

prestadas pela Divisão de Loteamentos e Departamento de Operações Urbanísticas, 

datadas de 10 e 21 de Abril de 2008, respectivamente, constante do respectivo 

processo (folhas 2126, 2127 e 2128), deliberou por unanimidade o seguinte: 

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

atendendo que a requerente não apresentou planta de síntese devidamente 

rectificada, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

n.º 177/01, de 4 de Junho, devendo para o efeito notificar-se a requerente nos termos 

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

30 dias, dizer o que se lhe oferecer sobre a respectiva proposta de indeferimento do 

pedido. 

2.º quanto ao ponto n.º 2, aprovar a alteração do uso da fracção A  (rés-do-chão 

direito), para indústria tipo IV (pastelaria/comércio), tendo o requerente o prazo de 1 

ano para requerer a emissão do aditamento ao alvará. 

3.º quanto ao ponto n.º 3, não haver inconveniente na variação de cota de soleira, 

podendo a mesma variar entre – 0,30m e + 0,50m, em relação à cota do terreno 

confinante com a Praceta Pinhal Verde. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.3.3. Processo de loteamento n.º 12/03 - Maria do Carmo de Menezes Mendonça 
Frazão Alpendre 
DLB N.º 0529/08 | De MARIA DO CARMO DE MENEZES MENDONÇA FRAZÃO 

ALPENDRE (E OUTRA), residente na Estrada da Luz, n.º 130, 1.º Esquerdo, Lisboa, 

referente ao projecto de loteamento para constituição de 9 lotes, 8 dos quais 

destinados a habitação / terciário e 1 correspondente à zona já edificada para 

habitação, num terreno situado no lugar de S. Romão, freguesia de Pousos, numa 

zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Espaço Urbano, 

Área Habitacional ou Residencial de Baixa Densidade. 
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Conforme informação prestada pela Divisão de Loteamentos em 2008/03/05, 

verifica-se que: 

1.º a pretensão tem enquadramento no Regulamento do Plano Director Municipal; 

2.º existem divergências entre as cotas de soleira indicadas no quadro da planta de 

síntese e os perfis apresentados; 

3.º relativamente às cedências não está prevista área para equipamento, sendo 

proposta, como compensação em espécie, a cedência de uma parcela com 2.871,38 

m2, a integrar no domínio privado da Câmara Municipal de Leiria. 

A área de equipamento, calculada de acordo com o artigo 82.º do 

Regulamento do PDM, é de 4.829 m2 e para zonas verdes de 1.725 m2, o que totaliza 

6.554 m2. 

Sendo proposta a cedência de 2.626,62 m2 para zonas verdes, verifica-se a 

insuficiência de 3.927,38 m2 de cedências, a que corresponde uma compensação em 

numerário no valor de €141 225,35. 

A Senhora Vereadora Isabel Gonçalves no seu despacho proferido em 

2008/04/28, constante do respectivo processo (folha 192), e considerando o valor em 

causa, propõe que, como compensação em espécie, em alternativa à compensação 

em numerário, a parcela de terreno com 2.871,38 m2 seja cedida ao Município de 

Leiria no sentido de ser integrada no seu domínio privado. 

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

prestadas pela Divisão de Loteamentos em 2008/03/05 e pela Senhora Vereadora 

Isabel Gonçalves em 2008/04/28, constantes do respectivo processo (folha 192, frente 

e verso), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por 
unanimidade aprovar o loteamento acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma parcela de terreno com a área de 2 871,38 m2, em alternativa à 

compensação em numerário, no valor de €141.225,35, para integrar no domínio 

privado da Câmara Municipal; 

2.º apresentar, no prazo de um ano, o seguinte: 

2.1. esclarecimentos relativamente às divergências verificadas entre as cotas de 

soleira indicadas no quadro da planta de síntese e os perfis apresentados; 

2.2. projectos de infra-estruturas, elaborados com base nos condicionalismos 

referidos nas informações das Entidades consultadas e Serviços da Câmara, 

cujos conteúdos deverão ser transmitidos à promotora. 

Mais deliberou conferir à Senhora Presidente poderes para outorga de 

escritura notarial, para efeitos do disposto no ponto 1. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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2.3.4. Processo de loteamento n.º 28/03 – IMOCAMPINAS, Compra e Venda de 
Propriedades, Lda. 
DLB N.º 0530/08 | Retirado 
 
 

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

 
3.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Administrativa 
3.1.1. Anulação da receita virtual correspondente a dívidas prescritas 
relacionadas com ocupação de via pública e publicidade dos anos de 1994 e 
1995  
DLB N.º 0531/08 | De acordo com despacho da Senhora Presidente da Câmara, de 

10 de Abril de 2008 (INT 2007/10862), emitido com base na informação n.º 

01.SEF/07, foram declaradas prescritas as dívidas relativas a ocupação de via pública 

e publicidade dos anos de 1994 e 1995. 

Entretanto, no início do corrente ano, o Sector de Contabilidade procedeu a 

um levantamento das dívidas/documentos de cobrança com vista à constituição de 

provisões para o ano de 2007, do qual, concluiu-se, fazerem parte 13 certidões de 

relaxe/dívida, no montante global de €853,61 (conforme tabela anexa), cuja receita 

virtual (débitos ao Tesoureiro) é passível de anulação em virtude de prescrição, as 

quais, de resto, foram objecto da declaração de prescrição supra mencionada: 

 
PROVENIÊNCIA/ 

DÍVIDA 
 

 
NOME/DEVEDOR 

 
QUANTIDADE 

DE 
CERTIDÕES 

 
CONHECIMENTO 

N.º 

 
DATA DE 
EMISSÃO 

 
VALOR 

Álvaro Ferreira Vitorino 1 29 
17-01-
1995 300$00      

Anibal Pereira 1 42 
17-01-
1995 6.900$00     

Fernando Ferreira 
Gaspar 1 34 

17-01-
1995 2.300$00     

Morgado & Filhos, Lda 2 31 
17-01-
1995 400$00      

    11 
17-01-
1996 440$00      

 
Ocupação de 
Via Pública 

Florentino Jesus Silva 1 8 
17-01-
1996 220$00      

 Sub-total 6   10.560$00 

António Jesus Marques 1 7 
17-01-
1995 2.280$00 

Fernando Ferreira 
Gaspar 1 8 

17-01-
1995 6.840$00 

Maria Irene Oliveira 
Domingues 1 25 

17-01-
1995 22.800$00 

Quatro Vezes Três 2 19 
17-01-
1995 54.720$00 

 
 

Publicidade 

    24 
17-01-
1996 57.240$00 
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A Asdrubal M. Faria 1 21 
17-01-
1996 4.770$00 

 

António Alecrim Lopes 1 21 
17-01-
1996 11.925$00 

 Sub-total 7   160.575$00 
 

TOTAL 13   

171.135$00 
OU 

€ 853,61 
Pelo exposto, considerando que tais dívidas encontram-se prescritas e que os 

respectivos documentos de cobrança foram debitados ao Tesoureiro, propõe-se a 

anulação da respectiva receita virtual, ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 

33.º, alínea e) do Regulamento de Organização dos Serviços Municipais, do artigo 

44.º da Norma de Controlo Interno, 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, 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, na redacção que lhe 

foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e de acordo com a informação supra, 

deliberou por unanimidade determinar a anulação da receita virtual, constante da 

tabela anexa, no montante global de €853,61. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.1.2. Eliminação de Diários da República, III Série 
DLB N.º 0532/08 | Tendo consideração as competências do Sector de Arquivo 

Administrativo, mencionadas no artigo 34.º do Regulamento da Organização dos 

Serviços Municipais, e na sequência de procedimento administrativo idêntico 

aprovado em reunião de Câmara em 2003.12.29 (DLB n.º 2477/03), e aprovado pelo 

Director do Arquivo Distrital através do Fax n.º 0408, de 2005/05/06, propõe-se a 

eliminação dos Diários da República, III Série, de 1997 a 2006, tendo por base os 

seguintes argumentos:  

⎯ os Diários da República não são documentos de Arquivo (não são produzidos 

no âmbito da actividade do município); 

⎯ estes documentos têm uma taxa de utilização nula; 

⎯ existem alternativas de consulta (Arquivos Distritais, Bibliotecas, Centros de 

Documentação e por via electrónica www.dre.pt, estando disponíveis as datas 

1970.01.01 a 2006.06.30); 

⎯ estes documentos ocupam cerca de 30,60 metros lineares de prateleiras 

necessários para a documentação proveniente dos respectivos órgãos e 

serviços do Município de Leiria. 

N.º 
Ordem Título da Série ou Sub-Série 

N.º e tipo 
de 

unidades 
de

Suporte Datas 
extremas 

Metragem 
(m/l) 
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instalação 
1 Diários da República – III Série 51 cx Papel 1997-2006 30,60 m/l 

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

autorizar a inutilização, por reciclagem, dos documentos propostos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Financeira 
3.2.1. Pagamentos 
DLB N.º 0533/08 | 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 pela Senhora 

Presidente, no período de 14 a 28 de Abril de 2008 correspondente às Ordens de 

Pagamento Gerais n.ºs: 2619 a 2621, 2640, 2642, 2643, 2680, 2722, 2723, 2736, 

2737, 2759 a 2762, 2801, 2825 a 2827, 2829 a 2835, 2837, 2852, 5857, 2858, 2860, 

2861, 2864, 2865, 2867 a 2870, 2967 a 2969, 2971, 3180, 3181, 3183 a 3186, 3188, 

3189, 3191 a 3194, 3196 a 3201, 3203 a 3208, às Ordens de Pagamento de 

Tesouraria n.ºs: 198, 202, 226, 255 a 258, 261, às Ordens de Pagamento de Facturas 

n.ºs: 230, 772, 854 a 856, 914, 928, 1076, 1077, 1079, 1083, 1084, 1086 a 1091, 1095 

a 1097, 1101, 1106, 1113, 1115 a 1119, 1134, 1151, 1154 a 1158, 1166, 1172, 1200, 

1250 a 1254, 1262, 1264 a 1273, 1290, 1295, 1299, 1574, 1576, 1577, 1640, 1697, 

1698, 1700, 1743, 1751, 1811, 1812, 1827, 1848, 1888, 1890, 1893, 1936, 1942, 

1943, 1945, 1946, 1949, 1950, 1984, 1986, 1987, 1995, 2036, 2065, 2070, 2071, 

2075, 2085, 2128, 2129, 2135, 2138, 2150, 2152 a 2157, 2160, 2162, 2168 a 2170, 

2172, 2267, 2399 a 2403, 2470, 2506 a 2509., 2513, 2527 a 2545, 2547, 2551, 2565, 

2566, 2576, 2583 a 2586, 2589, 2592, 2601, 2605, 2606, 2611, 2617, 2622 a 2629, 

2632, 2635, 2636, 2639, 2645, 2655 a 2656, 2659, 2660, 2661, 2664, 2666, 2670, 

2678, 2681, 2683, 2684, 2693, 2696, 2733 a 2735, 2740 a 2743, 2745 a 2753, 2756 a 

2758, 2763, 2764, 2766 a 2777, 2779, 2780, 2785, 2786, 2789 a 2796, 2799, 2800, 

2802, 2804, 2813, 2819, 2822 a 2824, 2836, 2838, 2843, 2862, 2863, 2866, 2871 a 

2903, 2905 a 2922, 2924 a 2927, 2929 a 2934, 2936 a 2966, 2970, 2995 a 2997, 

3062, 3071, 3073, 3074, 3076, 3080, 3084, 3086, 3088, 3090, 3093, 3100, 3101, 

3107, 3113, 3119, 3122, 3125, 3126, 3142, 3145, 3147, 3154, 3175, 3176, 3178, 

3179, 3195, 3176, 3178, 3179, 3195, 3210 a 3226, 3253, 3270, 3287 no valor total de 

€2.230.870,79. 

 
3.2.2. V Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
DLB N.º 0534/08 | Presente a V Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2008 que se consubstancia na 5.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 5.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 4.ª 
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Alteração ao Plano Plurianual de Actividades de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 

do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, deliberou por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores 

Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira e Dr. António Ferreira, 

eleitos pelo Partido Socialista, autorizar a V Modificação às Grandes Opções do Plano 

para o presente ano de 2008, com inscrições/reforços no montante de €230.950,00 e 

diminuições/anulações no montante de €213.950,00, e a V alteração ao Orçamento 

da Despesa para o presente ano de 2008, com inscrições/reforços e 

diminuições/anulações no montante de €76.100,00 cada, tal como proposto.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
3.2.3. Empréstimo de médio e longo prazos até ao montante de €5.721.600,00 
(cinco milhões, setecentos e vinte e um mil e seiscentos euros), 
correspondendo a 60% do total do financiamento, a contratar junto de 
instituição de crédito, nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 
34/2008 - Programa Pagar a Tempo e Horas. 
DLB N.º 0535/08 | Presente o processo para contratação do empréstimo em epígrafe 

bem como o Relatório do Júri. 

Foram convidadas a apresentar propostas as seguintes instituições de crédito, 

nacionais e internacionais: 

INSTITUIÇÃO 

Dexia  Public Finance Bank 

BPN  - Banco Português de Negócios 

BANIF S.A. 

FINIBANCO S.A. 

Banco Espírito Santo 

Banco BPI 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria 

Banco Santander Totta 

Caixa Geral de Depósitos 

Millennium BCP 

DEPFA Bank 

<< Empréstimo até ao montante de €5.721.600,00 (cinco milhões, setecentos e vinte 

e um mil, seiscentos euros), nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

34/2008, de 22 de Fevereiro - Programa Pagar a Tempo e Horas. 
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<<Foram convidadas a apresentar propostas as seguintes instituições de crédito 

nacionais e internacionais: 

Quadro das instituições convidadas 

INSTITUIÇÃO OFÍCIO-

CONVITE N.º 

ORDEM DE 

ENTRADA DA 

RESPOSTA 

PROPOSTA 

Dexia  Sabadell 2008/6709 4.º Sim 

BPN  - Banco Português de 

Negócios 

2008/6709 - Não 

BANIF S.A. 2008/6709 1.º Não 

FINIBANCO S.A. 2008/6709 - Não 

Banco Espírito Santo 2008/6709 6.º Sim 

Banco BPI 2008/6709 9.º Sim 

Caixa de Crédito Agrícola 

Mútuo de Leiria 

2008/6709 7.ª Sim 

Banco Santander Totta 2008/6709 3.º Sim 

Caixa Geral de Depósitos 2008/6709 8.º Sim 

Millennium BCP 2008/6709 5.ª Sim 

DEPFA Bank 2008/6709 2.º Não 

<<Foram excluídas as seguintes propostas: 

• Propostas alternativa do Banco Dexia Sabadell (proposta taxa fixa bonificada) 

porque introduzia aspectos característicos das taxas variáveis; 

• Proposta base da Caixa Geral de Depósitos (taxa variável correspondente à 

taxa Euribor a 6 meses). 

<<Relativamente ao concorrente Caixa Geral de Depósitos foi aceite a proposta 

alternativa apresentada (proposta para taxa fixa). 
Propostas 

INSTITUIÇÃO TAXA Spread COMISSÕES 

Banco Espírito Santo Taxa fixa a 5 anos equivalente 

à cotação “offer” para 

operações Swap de taxa de juro 

a 5 anos 

(taxa de 5,13% à data de 22 de 

Abril) 

 

 

0,75% 

Isento 

Banco BPI Taxa fixa em função das 

condições de mercado na data 

do closing financeiro da 

operação 

Condições: 

4,90% se 3,50%<Eur 

 Isento 

Im-DA-15-09_A00 
 



655(29) 
 

  
 

CMLeiria/Acta n.º 9, de 2008.04.29 

6M<6,00% 

4,50% se Eur 6M <=3,50% 

6,50% se Eur 6M >= 6,00% 

(taxa de 5% indicativa à data de 

23 de Abril) 

Caixa de Crédito Agrícola 

Mútuo de Leiria 

5,95%  Isento 

Banco Santander Totta Taxa fixa à data de contratação 

(taxa de 4,806% indicativa à 

data de 22 de Abril) 

 

0,32% 

Isento 

DEXIA Sabadell Período de desembolso – Eur 

1M 

Período de amortização - Taxa 

fixa  

(taxa de 4,673% no período de 

desembolso e de 4,600% no 

período de amortização, 

indicativa à data de 22 de Abril) 

   

 

 

 

0,29% 

 

 

 

 

Isento 

Caixa Geral de Depósitos Taxa fixa, com referência a 

IRS* a 5 anos à data da 

contratação 

 

 

0,43% 

Encargo de 

€3,50 pelo 

processament

o da cobrança 

das prestações 

Millennium BCP Taxa fixa 

(taxa de 6,03% indicativa à data 

de 22 de Abril) 

 Comissão de 

organização e 

montagem – 

0,1% flat 

*IRS – Interest Rate Swap (swap taxa de juro) 

<<Analisadas todas as propostas, o Júri considera a proposta apresentada 

pelo Banco Dexia Sabadell como a mais vantajosa. Propõe-se a contratação junto 

desta instituição de crédito. 

Leiria, 28 de Abril de 2008>> 

Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade concordar com a 

opção do Júri expressa no Relatório de Análise que manifesta a intenção de contratar 

o empréstimo junto do Banco DEXIA Sabadell, nas condições da proposta estruturada 

para o período de 5 anos à taxa Euribor 1M acrescida de um spread de 0,29% no 

período de desembolso e à taxa fixa de mercado acrescida de um spread de 0,29% 

no período de amortização. 

Nos termos e conforme o disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, e atento ainda ao disposto no n.º 6 do artigo 38.º da Lei 

das Finanças Locais, a Câmara apresenta à Assembleia Municipal o pedido para a 

contratação do presente empréstimo, conforme o disposto na alínea d) do n.º 2 do 
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artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Dada a urgência da contratação é dispensada a audiência prévia para as 

instituições de crédito concorrentes se pronunciarem. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

3.2.4. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 0536/08 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 28 de Abril de 

2008, apresentando um Total de Disponibilidades de €3.295.710,70, sendo de 

Operações Orçamentais €2.615.664,47 e de Operações de Tesouraria €680.046,23, 

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

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

Ponto quatro 
 D e p a r t a m e n t o  J u r í d i c o  e  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s  

 
4.1. Análise do processo relacionado com a Divisão Jurídica 
4.1.1. Acordo a celebrar entre o Município de Leiria e a sociedade «STL - 
Sociedade de Transportes e Limpezas, Lda». Rectificação 
DLB N.º 0537/08 | Considerando que: 

⎯ em 27 de Dezembro de 2007, foi efectuado o registo da fusão por 

incorporação, mediante a transferência global do património da sociedade 

incorporada «STL – SOCIEDADE DE TRANSPORTES E LIMPEZAS, LDA.», 

com sede na Avenida Júlio Dinis, n.º 2, 1.º direito, freguesia de Nossa Senhora 

de Fátima, concelho de Lisboa, para a sociedade incorporante «SUMA – 

SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, SA», com sede na Rua do Mar do 

Norte, lote 1.03.2.1B, 1.º, freguesia de Santa Maria do Olivais, concelho de 

Lisboa;  

⎯ através do ofício 008 07 LRA, de 2007/11/28, deu entrada na Câmara 

Municipal de Leiria, um novo conjunto de material cartográfico, registado pela 

ENT 29361/07, em 2007/12/04, destinado a substituir o apresentado em 

2007/04/07, no documento com o registo ENT. 10978, alterado pela 

deliberação camarária n.º 0597/07, de 26 de Abril de 2007;  

⎯ face a este registo, a sociedade «STL – Sociedade de Transportes e 

Limpezas, Lda.» se extinguiu, nos termos da alínea a) do artigo 112.º do 

Código das Sociedades Comerciais,  

A Câmara deliberou por unanimidade proceder: 
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a) à aprovação do conjunto de material cartográfico apresentado pela «STL  – 

Sociedade de Transportes e Limpezas, Lda.”», através do ofício 008 07 LRA, de 

2007/11/28, registado pela ENT 29361/07, que substitui o documento com o registo 

ENT. 10978, alterado pela deliberação camarária n.º 0597/07, de 26 de Abril de 2007; 

b) à rectificação da minuta do Acordo a celebrar entre o Município de Leiria e a 

sociedade «STL – Sociedade de Transportes e Limpezas, Lda.», a qual havia já sido 

aprovada pela deliberação camarária n.º 0806/07, 6 de Junho de 2007, passando a 

mesma a possuir a redacção que abaixo se transcreve: 
“ACORDO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A SUMA – SERVIÇOS 

URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.” 

-------- O Município de Leiria, com sede no Largo da República, na cidade de Leiria, 

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

Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, no uso dos poderes conferidos por 

deliberação camarária n.º 0806/07, de 06/06/2007 e confirmados por deliberação de 

29/04/2007, como primeiro outorgante, e a sociedade «SUMA – Serviços Urbanos e 

Meio Ambiente, S.A.», adiante designada por «SUMA, S.A.», com sede na Rua do 

Mar do Norte, lote 1.03.2.1B, 1.º, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de 

Lisboa, N.I.P.C. 503 210 560, representada pelos seus mandatários, Jorge Agostinho 

Fernandes Rodrigues, titular do Bilhete de Identidade nº 8315821, emitido em 

08/02/2001 pelo Arquivo de Identificação do Porto, residente na Rua Rego Lameiro nº 

38, Porto e Luís Masiello Ruiz, titular do Bilhete de Identidade nº 29158964-R emitido 

na Espanha, residente na Rua Gonçalves Zarco, nº 20-G 3º-B, Lisboa, como segunda 

outorgante, acordam, entre si, o seguinte:------------------------------------------------------------ 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
OBJECTO 

-------- O presente acordo tem por objecto a fixação das obrigações assumidas pela 

«SUMA, S.A.» quanto aos Serviços de Limpeza, Recolha, Transporte e Tratamento 

de Resíduos Sólidos do Concelho. --------------------------------------------------------------------- 

CLÁUSULA SEGUNDA 
OBRIGAÇÕES DA «SUMA, S.A.» 

-------- Para além dos serviços previstos no Documento Complementar que faz parte 

integrante da escritura pública n.º 43/93, celebrada em 17 de Maio de 1993, relativa 

ao contrato de prestação de serviços de limpeza, recolha, transporte e tratamento dos 

resíduos sólidos urbanos do concelho, a segunda outorgante, obriga-se a prestar os 

serviços que integram a proposta por si apresentada, através do documento 

referenciado como STL 04/DG/07, 2007/04/17, e registado pelos competentes 

serviços camarários com o número Ent. 10372, a 2007/04/18, e aprovada pela 

Câmara Municipal de Leiria, em sua reunião de 26 de Abril de 2007, com as 

alterações por esta introduzidas. ------------------------------------------------------------------------ 
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CLÁUSULA TERCEIRA 
VIGÊNCIA 

-------- Este acordo vigorará desde a data da sua assinatura até ao dia 17 de Maio de 

2013. - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLÁUSULA QUARTA 
OMISSÕES 

-------- Em tudo o que for omisso, o presente acordo reger-se-á pelas disposições 

legais aplicáveis.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLÁUSULA QUINTA 
ANEXOS 

-------- Mais acordam que passem a fazer parte integrante deste acordo, constituindo 

seus anexos, os seguintes documentos: -------------------------------------------------------------- 

a) original da proposta presente a reunião da Câmara Municipal de Leiria, de 26 

de Abril de 2007, através do documento STL 04/DG/07, 2007/04/17, e 

registado pelos competentes serviços camarários com o número Ent. 10372, a 

2007/04/18.------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) documento STL 008 07 LRA, de 2007/11/28, registado pelos competentes 

serviços camarários com o número Ent 29361/07, a 2008/11/28, relativo às 

zonas de intervenção para a limpeza urbana, e que integra as plantas 

LEI/VU/2007/ 01, LEI/VU/2007/ 04 relativa a Monte Real, e plantas 

LEI/SEC/2007/ B01 a LEI/SEC/2007/ B22”. 

c)  cópia da deliberação camarária n.º 0597/07, de 26 de Abril de 2007. -------------- 

d)  cópia da deliberação camarária n.º 0806/07, de 6 de Junho de 2007. ------------- 

e) cópia da deliberação camarária de 29 de Abril de 2008.-------------------------------- 

-------- O presente acordo 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 acordo é feito em duplicado, composto por duas páginas e quatro 

documentos a ele anexados, e devidamente assinado por ambas as partes, depois de 

declararem ter lido, compreendido e aceite todas as suas cláusulas. ------------------------- 

Leiria, _____ de ________________ de 2008.------------------------------------------------------ 

Pelo Primeiro Outorgante | Isabel Damasceno Campos 

Pela Segunda Outorgante | Jorge Agostinho Fernandes Rodrigues 

                                             Luís Masiello Ruiz» 

Mais deliberou confirmar os poderes conferidos à Senhora Presidente, pela 

deliberação camarária n.º 0806/07, de 2007/06/06, para proceder à assinatura do 

acordo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto cinco 
 C o m i s s ã o  M u n i c i p a l  d e  T o p o n í m i a  

 

Toponímia nas freguesia de: 
5.1. Arrabal 
DLB N.º 0538/08 | A Comissão Municipal de Toponímia propõe à Câmara Municipal 

que sejam atribuídos os topónimos solicitados pela respectiva Junta de Freguesia 

(Ent. 08/4578 e Ent. 08/4579, de 19 de Fevereiro, e de 22 de Fevereiro, 

respectivamente), conforme abaixo discriminado: 

Soutocico 
RUA VINHA DOS VALES: com início na Rua do Brejo e sem fim definido; 

Historial: Denominação proposta por aquele local ser conhecido desde longa data por 

Vinha dos Vales. 

TRAVESSA DAS PORTAS DE FERRO: com início na Rua Sr. dos Aflitos e sem fim 

definido. 

Historial: Denominação proposta por aquele local ser conhecido desde longa data por 

Portas de Ferro.   

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

a proposta de toponímia e, usando da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir os topónimos acima 

indicados na freguesia de Arrabal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2. Carvide 
DLB N.º 0539/08 | A Comissão Municipal de Toponímia propõe à Câmara Municipal 

que sejam atribuídos os topónimos solicitados pela respectiva Junta de Freguesia 

(Ent. 08/5419, de 4 de Março), conforme abaixo discriminado: 

Água formosa 
TRAVESSA DA VINAGRA: com início na Rua da Vinagra e com fim na Rua Estrada 

Velha;  

Historial: Denominação proposta por aquele local ser conhecido desde longa data por 

Canteira. 

TRAVESSA DA CARVOARIA: com início na Rua da Carvoaria e sem fim definido; 

Historial: Denominação proposta por aquele local ser conhecido desde longa data por 

Carvoaria. 

Gândara de Além 
RUA DO ALECRIM: com início na Rua Principal e com fim na habitação com o 

número de polícia 29;   
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Historial: Denominação proposta por aquele local ser conhecido desde longa data por 

Alecrim. 

Moinhos  
CAMINHO DOS BARROS: com início na Rua Padre Bonifácio Pedrosa Ribeiro e sem 

fim definido; 

Historial: Denominação proposta por aquele local ser conhecido por Caminho dos 

Barros desde longa data. 

CAMINHO DAS LONGRAS: com início na Rua Fonte da Saudade (Lameiro) e com 

fim no Caminho dos Barros (Moinhos); 

Historial: Denominação proposta, por aquele local ser conhecido desde longa data por 

Longras. 

Outeiro da Fonte 
TRAVESSA MOINHO CALDEIRA: com início na Rua Moinho Caldeira e com fim nas 

habitações com os números de polícia 28 e 35.                     

Historial: Denominação proposta por aquele local ser conhecido por Moinho da 

Caldeira. 

Lameiro 
TRAVESSA DA SILVEIRA: com início na Rua Cova da Silveira e com fim na Rua 

Lagoa da Garça. 

Historial. Denominação proposta por aquele local ser conhecido por Silveira. 

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

a proposta de toponímia e, usando da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir os topónimos acima 

indicados na freguesia de Carvide. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.3. Monte Real  
DLB N.º 0540/08 | A Comissão Municipal de Toponímia propõe à Câmara Municipal 

que sejam atribuídos os topónimos solicitados pela respectiva Junta de Freguesia 

(Ent. 08/6266, de 13 de Março), conforme abaixo discriminado: 

Monte Real 
TRAVESSA DAS SALGADAS: com início na Rua das Salgadas e sem fim definido; 

Historial: Denominação proposta em virtude deste local ser conhecido desde longa 

data por Salgadas. 

TRAVESSA OUTEIRO DA VILA: com início na Rua do Outeiro da Vila e sem fim 

definido; 

Historial: Denominação proposta por aquele local ser conhecido desde longa data por 

Outeiro da Vila.  

Granja 
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TRAVESSA RUA DA FONTE: com início na Rua da Fonte e com fim no número de 

polícia 35; 

Historial: Denominação proposta devido à existência de uma fonte naquele local. 

TRAVESSA DAS CLARAS: com início na Rua das Claras e com fim no número de 

polícia 291B; 

Historial: Denominação proposta por aquele local ser conhecido por Claras, desde 

longa data. 

Serra Porto de Urso 
TRAVESSSA DA MEMÓRIA: com início na Rua Casal da Pereira e com fim no 

número de polícia 88. 

Historial: Denominação proposta por aquele local ser conhecido por «Memória» desde 

longa data. 

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

a proposta de toponímia e, usando da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir os topónimos acima 

indicados na freguesia de Monte Real. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.4. Santa Catarina da Serra 
DLB N.º 0541/08 | A Comissão Municipal de Toponímia propõe à Câmara Municipal 

que sejam atribuídos os topónimos solicitados pela respectiva Junta de Freguesia 

(Ent. 07/14942, 11 de Junho), conforme abaixo discriminado: 

Magueigia 
RUA DA CANTEIRA: com início na Rua Vale das Carreiras e sem fim definido; 

Historial: Denominação proposta por aquele local ser conhecido por Canteira, desde 

longa data.  

Barreiria 
RUA DO SABUGUEIRO: com início na Rua da Barroca e com fim no Largo de Santo 

António; 

Historial: Denominação proposta por aquele local ser conhecido desde longa data por 

Sabugueiro. 

RUA DA BARROCA: com início e fim na Rua de Santa Catarina; 

Historial: Denominação proposta por aquele local ser conhecido desde longa data por 

Barrocas. 

Loureira 
TRAVESSA DOS MENDES: com início na Rua de Fátima entre os números de polícia 

74 e 76 e a terminar numa Praceta. 

Historial: Denominação proposta em virtude dos terrenos da zona envolvente terem 

sido propriedade da família Mendes.  
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aprovar 

a proposta de toponímia e, usando da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir os topónimos acima 

indicados na freguesia de Santa Catarina da Serra. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
 Depar tamento  de  Desenvolvimento  Económico,  Espaços  Verdes  e  Ambiente 

 
6.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Promoção do 
Desenvolvimento  
6.1.1. Publicidade (intenção de remoção) 
DLB N.º 0542/08 | No seguimento de vários processos de licenciamento de 

publicidade, foram os locais de afixação visitados pelos Fiscais Municipais, tendo 

estes constatado que a publicidade permanece afixada, sem o licenciamento prévio 

por este Município. Assim, propõe-se que a Câmara delibere no sentido de ordenar a 

intenção de remoção, nos termos do artigo 20.º dos n.º 2, 3 e 4 do Regulamento 

Municipal de Publicidade, notificando os requerentes, nos termos e para os efeitos 

dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, (audiência de interessados), as seguintes 

entidades: 

Registo Entidade Tipo de Publicidade Localização da 
Publicidade 

Ent.18876/03 

ACI- Sociedade de 
Mediação Imobiliária, Lda 

Dois anúncios luminosos 
monoface; 
Um anúncio luminoso; 
perpendicular biface; 

Av. Marquês de Pombal, 
Lt. 4, R/Ch Dto., Leiria 

Ent.20069/06 
Banco Espírito Santo, S A Três anúncios luminosos; 

Dois anúncios luminosos 
de dupla face; 

Rua Rossio Borges – 
Edifício D’Áquem,  Leiria 

Ent.17954/07 
Viagens Abreu, S. A . Um anúncio luminoso 

biface; 
Av. Marquês de Pombal, 
Lt. 2, Leiria 

Ent.23066/06 

Artrústico, Lda Um anúncio iluminado; 
Um painel publicitário; 

Rua Central, n.º 663, 
Barracão-Colmeias; 
Junto E. N. 1, ao Km 
135+520 do lado direito, 
em Barracão-Colmeias 

Ent.10949/05  
Ybrik, Lda Um anúncio luminoso; 

Sequências de letras; 
Estrada de Santiago, Lt. 3, 
Lj Esq., Marrazes 

Int.11795/03 
O Fred – Sandwich Bar, 
representado por Leonel 
Gonçalves Mendes 

Diversa publicidade; Trav. Wenceslau de 
Morais, n.º 14 - Leiria 

Int.11793/03 
Leonilde de Pedro dos 
Santos Ferreira – “Panôtt” 

Um anúncio iluminado na 
fachada; 

Rua de S. 
Francisco/Terraços do 
Marachão, Leiria 
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Int.10782/03 
Foto Monumental Um anúncio luminoso; Rua Capitão Mouzinho de 

Albuquerque, Leiria 

Ent.19665/07  
Grelhados do Lis, Lda Painel publicitário de uma 

face; 
IC 2, EN 1-Km.124+751, 
lado esquerdo 

Ent.29233/00 
Geraldo José Antunes 
Gameiro 

Um painel publicitário; Rua Prof. Abílio Alves 
Brito, nº 52, Pousos 

Ent.14649/99 
Telepizza Portugal – Com. 
de Produtos Alimentares, 
SA 

Um anúncio monoface; Av. N.ª Sr.ª de Fátima, 
Leiria 

Ent. 
20063/06 

Banco Espírito Santo, S.A. Dois anúncios luminosos; 
Dois anúncios luminosos 
perpendiculares biface; 

Rua Eng.º Duarte 
Pacheco, Leiria 

Int.11084/03 

Lizauto – Soc. Portuguesa 
de Com. e Reparação de 
Automóveis, Lda 

Diversa publicidade;  Av. Heróis de Angola, 
Leiria e no Largo 
Comendador José Lúcio 
da Silva, Leiria 

Ent.15773/01 
Companhia de Seguros 
Fidelidade – Mundial, S. A. 

Dois anúncios luminosos 
no alçado principal do 
edifício; 

Rua Principal, Lt. 1C, 
Casal dos Matos, Pousos 

Ent.15033/07 
Sérgio Paulo Miranda 
Pimenta 

Painel publicitário; Junto ao IC2/EN1, ao Km 
130+100 do lado esquerdo 

Ent. 3327/02 
Manuel Pereira Um anúncio luminoso na 

fachada principal; 
Rua Central, Coucinheira, 
freguesia de Amor 

Int.11825/03 
Manuela (Cabeleireiros) Dois toldos, suportes 

publicitários; 
Rua Wenceslau de Morais, 
10-A, 1º-B, Leiria 

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

manifestar a intenção de ordenar a remoção dos suportes publicitários supra 

mencionados, em cumprimento do artigo 20.º, n.ºs 2 e 3 do Regulamento Municipal de 

Publicidade, uma vez que os suportes publicitários afixados não se encontram 

licenciados, e alguns não são licenciáveis, conforme consta dos processos do EP - 

Estradas de Portugal. E.P.E.. O não cumprimento dentro do prazo fixado implicará 

que seja a Câmara a promover a remoção dos mesmos, sendo os infractores 

responsáveis pelo pagamento de todas as despesas ocasionadas, nos termos dos 

n.ºs 4 e 5 do mesmo artigo. 

Mais deliberou notificar os requerentes nos termos e para os efeitos dos 

artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, (audiência de interessados) do teor da 

presente deliberação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.1.2. Publicidade. Anulação de guia de recebimento (ENT. 9339/07)  
DLB N.º 0543/08 | A empresa JOFICINA, REPARAÇÃO DE VEÍCULOS 

AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL, LDA, solicitou o licenciamento de vários painéis 

publicitários, os quais foram deferidos, tendo sido emitido o documento de 

recebimento n.º 6982, de 2008/03/11. No entanto, em 2008/03/31, a empresa veio 
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solicitar anulação da referida guia de recebimento, uma vez que removeu a 

publicidade para proceder à sua alteração, conforme foi confirmado pelos Fiscais 

Municipais. 

Assim, propõe-se a anulação da guia de recebimento n.º 6982, de 2008/03/11, 

no valor total de €954,28, atendendo a que a publicidade foi removida. 

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

documento de recebimento n.º 6982, de 2008/03/11, no valor total de €954,28. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.1.3. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Troca do lugar de terrado n.º 
236 para o lugar n.º 15 (ENT. 9126/08) 
DLB N.º 0544/08 | Presente o requerimento de MARIA CÂNDIDA DE SOUSA 

SARAIVA, residente na Travessa da Costa, n.º 31, Vila Caiz, Amarante, a solicitar a 

troca do lugar cativo n.º 236 que já ocupa, pela atribuição do lugar cativo n.º 15, que 

se encontra vago para venda de têxteis, no Mercado de Venda por Grosso do Falcão. 

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

direito de ocupação do lugar cativo n.º 15 a Maria Cândida de Sousa Saraiva, 

deixando vago o lugar n.º 236, uma vez que a requerente reúne os requisitos 

expressos no artigo 13.º do Regulamento do Mercado Falcão, na alteração aprovada 

pela Assembleia Municipal em 2003/04/17.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
6.1.4. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Troca do lugar de terrado n.º 
161 para o lugar n.º 209 (ENT. 9127/08) 
DLB N.º 0545/08 | Presente o requerimento de JOSÉ DA SILVA GONÇALVES, 

residente na Rua Manuel Joaquim Pinto da Silva, n.º 99, Gavião, Vila Nova de 

Famalicão, a solicitar a troca do lugar cativo n.º 161 que já ocupa, pela atribuição do 

lugar cativo n.º 209, que se encontra vago para venda de têxteis, no Mercado de 

Venda por Grosso do Falcão. 

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

o direito de ocupação do lugar cativo n.º 209 a José da Silva Gonçalves, deixando 

vago o lugar n.º 161, uma vez que o requerente reúne os requisitos expressos no 

artigo 13.º do Regulamento do Mercado Falcão, na alteração aprovada pela 

Assembleia Municipal em 2003/04/17.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
6.1.5. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Feriados de 1 e 22 de Maio de 
2008 (INT. 4621/08) 
DLB N.º 0546/08 | O Encarregado do Mercado de Venda por Grosso do Falcão 

informa que, após a consulta aos Vendedores do Mercado de Venda por Grosso do 
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Falcão de Têxteis e Calçado e, no âmbito dos feriados de 1 e 22 de Maio do corrente 

ano, os mesmos acordaram que, no feriado de 1 de Maio, os Vendedores pretendem 

que o Mercado se realize no mesmo dia, no feriado de 22 de Maio, os vendedores 

pretendem que o Mercado se realize no dia anterior, ou seja, no dia 21 de Maio do 

corrente ano (quarta-feira). 

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

autorizar a alteração do funcionamento do Mercado de Venda por Grosso do Falcão 

do dia 22 de Maio para o dia 21 de Maio (quarta-feira), por se tratar de um Feriado 

Municipal, mantendo-se o Mercado do dia 1 de Maio. 

Mais deliberou dar-se conhecimento da alteração do horário de 

funcionamento aos interessados, através de aviso a publicitar.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
6.1.6. Licença especial de ruído (ENT. 8766/08) 
DLB N.º 0547/08 | Presente o requerimento de ISOLDA SOFIA LOPES BICO, 

residente na Rua da Cidade de Abrantes, n.º 50, Caldas da Rainha, a solicitar licença 

especial de ruído, para a realização da festa de aniversário no dia 2008/04/30, a ter 

lugar em Vale Agrícola (Carvoeiro), A-do-Barbas, freguesia de Maceira, deste 

concelho, no horário compreendido entre as 20 horas e as 6 horas do dia seguinte, 

juntando, para o efeito, o parecer favorável da Freguesia de Maceira. 

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

pedido, mediante a emissão de licença especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
6.1.7. Alargamento horário de funcionamento. Ratificação de despacho (ENT. 
8455/08) 
DLB N.º 0548/08 | Presente o requerimento de Tum` Acanénica, Tuna Mista da ESE, 

do Instituto Politécnico de Leiria, a solicitar o prolongamento do horário de 

funcionamento das discotecas «Beat Club» e «Álibi», sitas nesta cidade, nas noites de 

12 e 13 de Abril do corrente ano, até às 6 horas, no âmbito do 11.º Real Festival de 

Tunas Académicas, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 

2008/04/11, a deferir o pedido. 

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

o despacho de 2008/04/11 da Senhora Presidente a deferir, a título excepcional, o 

pedido de alargamento de horário de funcionamento nas noites de 12 e 13 de Abril do 

corrente ano, nos termos do n.º 1, do artigo 6.º, do Regulamento Municipal dos 

Horários de Funcionamento em vigor neste Município.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto sete  

 Divisão de Acção Educat iva Municipal  

 

7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção 
Educativa 
7.1.1. Fundação Escola Profissional de Leiria. Pedido de parecer 
DLB N.º 0549/08 | Presente um ofício da Fundação Escola Profissional de Leiria, 

datado de 26/03/2008, dando conhecimento que irá apresentar a candidatura aos 

Novos Cursos/Novas Turmas para o próximo triénio de formação:  

⎯ Técnico Cozinha/ Pastelaria 

⎯ Técnico de Contabilidade 

⎯ Técnico de Electrotecnia 

⎯ Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos 

⎯ Técnico Electro Automação e Computadores 

⎯ Técnico Frio e Climatização 

Assim, em conformidade com instruções emanadas da Direcção Regional de 

Educação do Centro, solicita  parecer da Câmara Municipal. 

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

parecer favorável à criação dos novos cursos/turmas apresentados pela Fundação 

Escola Profissional de Leiria para o triénio 2007/2010, por considerar que as áreas 

propostas carecem, na nossa região, de mão de obra especializada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

7.1.2. Programa de apoio ao funcionamento dos estabelecimentos de ensino do 
Pré-Escolar e 1.º Ciclo  
DLB N.º 0550/08 | Presente proposta do Senhor Vereador da Educação que é do 

seguinte teor: 

«Considerando que as escolas do 1.º ciclo do ensino básico e os jardins-de-

infância estão integrados numa organização coerente de autonomia, administração e 

gestão dos estabelecimentos públicos de educação (Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de 

Maio); 

Considerando a necessidade de se assegurar as necessárias condições de 

funcionamento: telefones/comunicações, tinteiros, equipamento informático e outras. 

Considerando a importância de enquadrar os apoios camarários nas 

actividades da “escola a tempo inteiro”, bem como contribuir para o bom 

funcionamento das actividades de enriquecimento curricular nos espaços onde 

decorre a actividade lectiva;» 
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 Propõe-se que sejam atribuídas as verbas de apoio para funcionamento dos 

estabelecimentos de ensino integrados em agrupamentos de escolas, conforme a 

seguir de discrimina: 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PRÉ-
ESCOLAR 1.º CEB TOTAL 

Agrupamento de Escolas de 
Caranguejeira 

€ 1.670,00 € 3.783,50 € 5.453,50 

Agrupamento de Escolas de Colmeias € 2.630,00 € 5.911,00 € 8.541,00 

Agrupamento de Escolas Rainha Santa 
Isabel - Carreira 

€ 4.050,00 € 10.051,00 € 14.101,00 

Agrupamento de Escolas de Maceira € 2.450,00 € 4.692,00 € 7.142,00 

Agrupamento de Escolas de Marrazes € 4.590,00 € 13.373,00 €17.963,00 

Agrupamento de Escolas D. Dinis € 1.700,00 € 7.452,00 € 9.152,00 

Agrupamento de Escolas Dr. José 
Saraiva 

€ 2.920,00 € 6.336,50 € 9.256,50 

Agrupamento de Escolas Dr. Correia 
Mateus 

€ 1.310,00 € 4.715,00 € 6.025,00 

Agrupamento de Escolas e Jardins da 
Serra 

€ 1.320,00 € 2.990,00 € 4.310,00 

   € 81.944,00 

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

1661/08, de 22 de Abril. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, 

e da alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou 
por unanimidade concordar com a proposta acima referida e aprovar a transferência 

de verbas conforme apresentado. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2. Análise do processo relacionado com a Divisão da Acção Social e Família 
7.2.1. Programa «O Tesouro das Famílias». Comparticipação financeira 
DLB N.º 0551/08 | Pela Divisão de Acção Social e Família é apresentada uma 

proposta de comparticipação financeira à Vida Plena – Associação de Solidariedade 

Social de Leiria, decorrente da sua participação no Programa «O Tesouro das 

Famílias» (ENT. 2008/8721), aprovado em reunião de Câmara de 2008/03/04, que 

passa a transcrever-se: 

«Tendo em conta o alargamento do Programa a todo o concelho; a 

implementação do novo formato do Programa dirigido a famílias beneficiárias do 

Rendimento Social de Inserção ou acompanhadas pela Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens de Leiria, a par do desenvolvimento do formato anterior, 

implicando, assim, o trabalho com crianças de idades entre três e doze anos; o 

aumento do numero de sessões no novo formato do Programa; e, o facto de no 

corrente ano apenas uma Instituição de Solidariedade Social integrar a parceria do 
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Programa, propõe-se a atribuição de uma comparticipação financeira à Vida Plena – 

Associação de Solidariedade Social de Leiria, no valor de €14.0000,00 (catorze mil 

euros) pagável em quatro prestações de €3.500,00 (três mil e quinhentos euros), 

correspondendo cada uma delas a uma acção do Programa, devendo a primeira ser 

paga em Maio de 2008, e as restantes em Julho, Outubro e Dezembro de 2008, 

mediante apresentação do relatório de avaliação de cada uma das acções do 

Programa.  

O apoio financeiro a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano 

para 2008, rubrica 11/040701, 2008-A-357, e foi objecto da proposta de cabimento n.º  

1638/08, de 23 de Abril. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e tendo em conta o interesse 

municipal de natureza social, na promoção da melhoria da qualidade de vida dos 

cidadãos residentes no concelho, nomeadamente os grupos sociais que se encontram 

em situação de maior vulnerabilidade como são disso exemplo as famílias, 

beneficiárias directas do Programa, 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 aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira à Vida Plena – 

Associação de Solidariedade Social de Leiria, no valor total de €14.0000,00 (catorze 

mil euros) pagável em quatro prestações de €3.500,00 (três mil e quinhentos euros), 

devendo a primeira ser paga em Maio de 2008, e as restantes em Julho, Outubro e 

Dezembro de 2008, mediante apresentação do relatório de avaliação de cada uma 

das acções do Programa.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
 Departamento de Cultura,  Desporto e Juventude 

 

8.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Área da Cultura 
8.1.1. Apoio ao Grupo de Danças e Cantares de São Romão 
DLB N.º 0552/08 | Presente carta do Grupo de Danças e Cantares de S. Romão com 

a ENT.3696/2007, em que é solicitado apoio financeiro para pagamento de viagem a 

Praga – República Checa – entre os dias 17 e 20 de Julho de 2008, para participar no 

Festival Internacional de Praga.  

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância desta 

deslocação para a divulgação do Concelho e do País, bem como a mais-valia que 

estes intercâmbios representam para as instituições em causa com a troca de 

conhecimentos, experiências e tradições, propomos que seja atribuído ao Grupo de 

Danças e Cantares de S. Romão um apoio no valor de €4.510,00 (um terço do 
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montante pago pela viagem de avião), utilizando para isso a verba prevista no Plano 

para 2008, na Rubrica 12/40701-0204-323 – Apoio a Organismos Promotores de 

Cultura –Grupos de Música Tradicional. Proposta de cabimento n.º 1626/08, de 18 de 

Abril. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade atribuir ao Grupo de Danças e Cantares de S. Romão, um apoio no 

valor de €4.510,00, para ajudar a custear as despesas da viagem a efectuar ao 

Festival Internacional de Praga. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.2. Cedências do Teatro José Lúcio da Silva 
DLB N.º 0553/08 | Presentes os seguintes pedidos para cedência das instalações do 

Teatro José Lúcio da Silva: 

⎯ Orfeão de Leiria – dia 10 de Maio (Gracioso) 

⎯ Espectáculo com David Fonseca no Dia da Cidade – dia 22 de Maio 

(Gracioso) 

⎯ Rancho Folclórico do Freixial – Gala Comemorativa  do 30.º Aniversário – dia 9 

de Novembro (Gracioso) 

⎯ Jornal «Região de Leiria» – X Gala de Honra – 16 de Maio (Gracioso)  

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

autorizar, às entidades requerentes, a cedência do Teatro José Lúcio da Silva, nos 

termos das Normas de Funcionamento em vigor. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto  
8.2.1. Isenção da taxa de utilização do Pavilhão Desportivo Municipal da 
Bajouca. Centro Regional de Sangue de Coimbra 
DLB N.º 0554/08 | Presente a ENTFE n.º 2541/08, de 2008/03/31, do Centro Regional 

de Sangue de Coimbra, no qual este solicita à Câmara Municipal de Leiria, a cedência 

gratuita do Pavilhão Desportivo Municipal da Bajouca e sala anexa para efectuar as 

Colheitas Móveis de Sangue, a realizar nos dias 8 de Junho e 8 de Dezembro de 

2008, entre as 9h00 e as 14h30. 

Considerando que a Divisão do Desporto e Juventude já articulou com o 

requerente a cedência do espaço de acordo com o solicitado, e tendo em conta a 

importância do enquadramento social desta iniciativa, e a premente necessidade de 

efectuar colheitas de sangue regulares em diversos locais do concelho de Leiria, 

propõe a Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, a isenção da taxa 

de utilização do Pavilhão Desportivo Municipal da Bajouca, durante o período horário 
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supracitado e a atribuição da respectiva indemnização compensatória à Leirisport 

E.M.. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, 

CAE 0103/05010101 (2008-A-201 – Indemnizações Compensatórias) e foi objecto de 

proposta de cabimento n.º 756/08, de 4 de Fevereiro de 2008. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º 

ambas da Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da 

Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade apoiar o Centro 

Regional de Sangue de Coimbra, com a isenção da taxa de utilização do Pavilhão 

Desportivo Municipal da Bajouca, nos dias 8 de Junho e 8 de Dezembro de 2008, 

entre as 9h00m e as 14h30m. 

Mais deliberou atribuir a respectiva indemnização compensatória à Leirisport, 

E.M., relativa a esta isenção. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.2.2. Apoio ao Clube de Veteranos do Lis para a realização da «3.ª Estafeta em 
Mata de Marrazes». Ratificação de despacho 
DLB N.º 0555/08 | Presente a ENT 5329/08, de 3 de Março, do Clube de Veteranos 

do Lis, no qual este solicita à Câmara Municipal de Leiria apoio para a realização da 

«3.ª Estafeta em Mata dos Marrazes», a realizar no dia 27 de Abril de 2008. 

Considerando que este evento é dirigido maioritariamente aos escalões de 

formação e aberta à população em geral, propõe a Senhora Vereadora do Desporto 

Eng.ª Isabel Gonçalves, a atribuição de um apoio financeiro no valor de €250,00 

(duzentos e cinquenta euros) e a oferta de 150 t-shirts alusivas ao Município de Leiria. 

Face ao exposto, foi proferido despacho pela Senhora Presidente da Câmara 

em 14 de Abril de 2008, relativo à autorização da atribuição do apoio financeiro 

supracitado e da oferta das 150 t-shirts. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, 

CAE 12/040701 (2008-A-198 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto de 

proposta de cabimento n.º 1634/08, de 21 de Abril. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos do disposto no n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade ratificar 

o despacho proferido pela Senhora Presidente em 14 de Abril de 2008, atribuindo um 

apoio financeiro de €250,00 (duzentos e cinquenta euros) e a oferta de 150 t-shirts 

alusivas ao Município de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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8.2.3. Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo/Infra-Estruturas. 
Candidatura de Junho 2007. Rectificação da deliberação n.º 96/08, da acta n.º 2, 
de 2008/01/22 
DLB N.º 0556/08 | No âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo / 

Infra-Estruturas – Candidatura de Junho 2007, o texto saiu com algumas imprecisões. 

Assim, onde se lê: “G.D.C. «Os Unidos»”, deverá ler-se: “U.R.C.D. «Os Unidos»”.  
A Câmara depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade 

concordar com a respectiva rectificação da deliberação n.º 96/08, da acta n.º 2, de 22 

de Janeiro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.2.4. Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo/Época Desportiva 
2007/2008. Rectificação da deliberação n.º 97/08, da acta n.º 2, de 2008/01/22 
DLB N.º 0557/08 | No âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo / 

Época Desportiva 2007/2008, designadamente no quadro da área de apoio – 

Actividade Regular, o texto saiu com algumas imprecisões. Assim, onde se lê: «O 

apoio a efectuar, €463.810,00, …», deverá ler-se: «O apoio a efectuar €464.310,00, 

…».  
Face ao exposto, informa-se que foi elaborada uma proposta de cabimento 

adicional de €500,00 (n.º 1633/08, de 21 de Abril), totalizando assim um apoio de 

€464.310,00, e que está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, CAE 

12/040701 (2008-A-198 – Apoio ao funcionamento e actividades).  

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

concordar com a respectiva rectificação da deliberação n.º 97/08, da acta n.º 2, de 22 

de Janeiro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.2.5. Apoio para a realização do «XVIII Grande Prémio de Atletismo da 
Barreira». Clube de Atletismo da Barreira 
DLB N.º 0558/08 | Presente a carta do Clube de Atletismo da Barreira, ENT  5591/08, 

de 5 de Março, a solicitar apoio para a realização do «XVIII Grande Prémio de 

Atletismo da Barreira», a realizar no dia 11 de Maio de 2008, e que reúne cerca de 

800 participantes, englobando a «3.ª Caminhada – Toca a Andar», propõe a Senhora 

Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, a atribuição de um apoio financeiro 

no valor total de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) e 600 t-shirts alusivas ao 

Município de Leiria. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, 

CAE 12/040701 (2008-A-198 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto de 

proposta de cabimento n.º 1639/08, de 21 de Abril. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º 

ambas da Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da 

Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir ao Clube de 

Atletismo da Barreira o referido apoio financeiro no valor total de €2.500,00 (dois mil e 

quinhentos euros) e 600 t-shirts alusivas ao Município de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

 

Ponto nove 
 Gabinete de Apoio à Senhora Vereadora Dra.  Neusa Magalhães 

 

Atribuição de apoio financeiro à Cruz Vermelha Portuguesa. Delegação de Leiria 
DLB N.º 0559/08 | Foi presente pela Senhora Vereadora da Acção Social e Família, 

Dra. Neusa Magalhães, um pedido formulado pela Cruz Vermelha Portuguesa – 

Delegação de Leiria, com o registo de Entrada n.º 4307/2008, no qual solicita à 

Câmara Municipal apoio para obras de remodelação parcial do Edifício Sede da Cruz 

Vermelha e espaço envolvente. 

Propõe-se, assim, a atribuição de um apoio financeiro à Cruz Vermelha 

Portuguesa – Delegação de Leiria, no valor de €12.094,60 (doze mil e noventa e 

quatro euros e sessenta cêntimos). 

O apoio financeiro a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano 

para 2008, rubrica 2008-I-60, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 1630/08 de 

21 de Abril. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea j) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e 

da alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou 
por unanimidade atribuir um apoio financeiro à Cruz Vermelha Portuguesa – 

Delegação de Leiria no valor de €12.094,60 (doze mil e noventa e quatro euros e 

sessenta cêntimos) para obras de remodelação do Edifício Sede.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto dez 
 Gabinete de Apoio à Senhora Vereadora Eng.ª  Isabel  Gonçalves  

 

Utilização do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão pelos 
sócios/beneficiários da Associação Obras Sociais do Pessoal da Câmara 
Municipal de Leiria. Verão 2007. Pagamento 
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DLB N.º 0560/08 | Presente informação da Associação Obras Sociais do Pessoal da 

Câmara Municipal de Leiria relativamente à utilização do Parque de Campismo da 

Praia do Pedrógão pelos Sócios e Beneficiários da Associação Obras Sociais do 

Pessoal da Câmara Municipal de Leiria, no Verão de 2007. 

Considerando a deliberação n.º 0883/07, aprovada por unanimidade em 

reunião do executivo em 21/06/2007, e considerando ainda que o período máximo de 

despesas decorrentes da utilização do Parque de Campismo não ultrapassou o limite 

máximo dos trinta dias impostos nessa deliberação, propõe a Senhora Vereadora do 

Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, um apoio financeiro no valor de €12.412,90 (doze 

mil quatrocentos e doze euros e noventa cêntimos), à Associação Obras Sociais do 

Pessoal da Câmara Municipal de Leiria, para fazer face às despesas de utilização do 

Parque de Campismo da Praia do Pedrógão. 

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

1646/08, de 21 de Abril. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e no uso da competência que lhe é 

conferida pelo disposto na alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Junho, deliberou por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

€12.412,90 (doze mil quatrocentos e doze euros e noventa cêntimos), à Associação 

Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze 
 Gabinete de Apoio à Senhora Presidente 

 
Associação dos Hipertensos de Portugal. Pedido de apoio para a realização da 
campanha «Atenção à sua tensão» 
DLB N.º 0561/08 | Pela Senhora Presidente foi presente o documento da Associação 

dos Hipertensos de Portugal (Entfe.2907/08), relativo ao pedido de apoio para a 

realização da campanha «Atenção à sua tensão», no dia 31 de Maio do corrente, em 

Leiria. 

Considerando que a prevalência da Hipertensão Arterial em Portugal afecta 

quase metade da população adulta. 

Considerando que é fundamental fomentar o esclarecimento da população, 

sobretudo Hipertensos, para melhorar a adesão ao tratamento e às necessárias 

alterações ao estilo de vida, promovendo comportamentos mais saudáveis e 

sobretudo consciencializar os doentes dos riscos que correm não controlando a 

doença. 
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Propõe a Senhora Presidente que se apoie a campanha «Atenção à sua 

tensão», a ter lugar no dia 31 de Maio, no Largo do Papa, através dos seguintes 

meios: 

⎯ cedência do Quiosque, localizado no Largo do Papa, de 29 de Maio a 2 de 

Junho; 

⎯ empréstimo e transporte, de 30 de Maio a 2 de Junho, de 5 mesas, 20 

cadeiras, 10 expositores e 4 suportes tipo guarda sol; 

⎯ colocação de um quadro de electricidade e fornecimento de pontos de luz em 

4 tendas, de 30 de Maio a 2 de Junho; 

⎯ apoio na divulgação do evento, através da distribuição de 100 cartazes por 

locais que o Município entenda como adequados. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade apoiar a 

acção «Atenção à sua tensão», promovida pela Associação dos Hipertensos de 

Portugal, de acordo com os meios acima mencionados. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  
 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 

Senhora Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta 

(ANEXO 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 
Feira de Artesanato Urbano «FAZERES» 
DLB N.º 0562/08 | Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento 

Económico, Dra. Neusa Magalhães, a proposta que a seguir se transcreve: 

«A Câmara tem desenvolvido, ao longo dos últimos anos, e frequentemente 

em colaboração com outras entidades, diversas iniciativas que foram valorizando e 

dando visibilidade a toda a zona histórica da cidade.  

Na área do desenvolvimento económico, tem-se procurado estimular o 

empreendedorismo, a criatividade e a inovação, manifestando sempre uma clara 

preferência pelo fazer as coisas com as pessoas, em vez de fazê-las para elas. 
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Apraz-nos registar que vêm surgindo algumas iniciativas, principalmente de 

jovens empresários da zona histórica, às quais se procura dar o apoio possível de 

forma a valorizar e incentivar a sua capacidade empreendedora. 

Temos presente um pedido de jovens empresárias da área do artesanato que 

se propõem realizar, entre as 9h 00 m e as 24h 00m do dia 17 de Maio, mais uma 

edição da FAZERES - Feira de Artesanato Urbano (Entfe. 2707/2008). 

Trata-se de criar espaços na Praça Rodrigues Lobo e algumas artérias 

confluentes, nos quais as organizadoras e artesãos seus convidados expõem e 

vendem artigos de sua autoria.  

As organizadoras solicitaram a colaboração da Agência para a Promoção e 

Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós e do 

Município para realização da referida Feira. 

De acordo com o solicitado, propõe-se que a Câmara Municipal de Leiria, 

coopere na realização desta Feira, designadamente: 

⎯ Autorização para realização da Feira de Artesanato Urbano «FAZERES» na 

Praça Rodrigues Lobo e respectiva cedência de espaço público; 

⎯ Cedência, montagem e desmontagem das 20 bancas de feira da Autarquia, 

nos moldes das feiras anteriores; 

⎯ Acesso a electricidade e água, na Praça Rodrigues Lobo, nas condições 

habituais de realização de Feiras; 

⎯ Divulgação da actividade.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e nos termos da alínea b) do n.º 6 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

concordar com a proposta acima apresentada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto dois 
Processo n.º T – 17/2007. Construção de passeios e drenagem pluvial na estrada 
principal da Barosa. Troço da ribeira do Picheleiro ao cemitério – 1.ª fase. 
Rescisão de contrato 
DLB N.º 0563/08 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de uma carta do empreiteiro Construções Cunha dos Anjos, Lda., 

dando resposta à notificação de rescisão de contrato, no seguimento da deliberação 

de Câmara de 2007/12/27. 

Presente, ainda, a informação n.º 131/2008, de 17 de Abril, da Divisão 

Jurídica, cujo teor das conclusões se transcreve: 
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1. A sociedade “Construções Cunha dos Anjos, Lda”, no prazo que lhe foi concedido 

para se pronunciar quanto à deliberação tomada na reunião de Câmara de 27 de 

Dezembro de 2007, veio alegar determinados factos, de modo a obstar a tal 

deliberação, nomeadamente, que os seus funcionários, nos dias 26, 27 e 28 de 

Setembro de 2007, estavam na obra, embora num terreno por esta adquirido para 

retirar saibro, para substituição dos solos da referida empreitada.  

2. Contudo, os serviços de fiscalização da Câmara Municipal de Leiria mantiveram o 

teor das informações prestadas desde 25 de Setembro de 2007, quanto à não 

comparência do empreiteiro na obra, aquando das acções de fiscalização. 

3. Não tendo a empresa “Construções Cunha dos Anjos, Lda” apresentado novos 

argumentos que possam afastar a intenção de rescisão do contrato de empreitada 

celebrado com a empresa “Construções Cunha dos Anjos, Lda”, em 13 de Julho de 

2007, relativo ao processo de empreitada n.º T – 17/2007, manifestada através da 

deliberação camarária de 27 de Dezembro de 2007, somos de opinião de que Câmara 

Municipal de Leiria, deverá proferir decisão final no mesmo sentido da intenção 

anteriormente manifestada, exercendo deste modo o direito de rescisão do 

mencionado contrato e, em consequência, ordenar que sejam desencadeados os 

necessários mecanismos técnicos e legais, com vista à tomada da posse 

administrativa da obra, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 235.º do Decreto-Lei 

n.º 59/99, de 2 de Março. 

A Câmara tomou conhecimento e depois de analisar o assunto, em 

conformidade com o constante na informação da Divisão Jurídica de 2008.04.17, 

deliberou por unanimidade manter a intenção anteriormente manifestada em 

deliberação camarária de 27 de Dezembro de 2007 e ordenar que sejam 

desencadeados os necessários mecanismos técnicos e legais, com vista à tomada da 

posse administrativa da obra, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 235.º do 

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto três 
Encontro de personalidades da cultura de Portugal, a realizar em Havana, Cuba 
DLB N.º 0564/08 | Em correspondência endereçada ao Município de Leiria (ENT 

2008/4280), Jorge Castro Benitez, embaixador de Cuba em Portugal, com o propósito 

de dar continuidade a um projecto iniciado em 2007 e que obteve bons resultados 

para o intercâmbio cultural entre Portugal e Cuba, desencadeou, para o presente ano, 

mais uma viagem de trabalho àquele país, integrando um grupo de vereadores de 

Cultura e de assessores ligados à mesma área, com o objectivo de conhecer as 
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potencialidades de intercâmbio e de colaboração, já que em Havana existe um 

importante grupo de Câmaras com instituições culturais. 

O programa, elaborado com o apoio do Ministério da Cultura de Cuba, conta 

igualmente com o apoio de diversas instituições culturais cubanas que assumiram a 

organização de diversos eventos e suportam os gastos de algumas actividades. 

Sendo a cultura a melhor linguagem que une os povos, foi endereçado a esta 

Câmara um convite para se fazer representar no encontro deste ano, cuja realização 

se desenvolverá de 9 a 15 de Maio, com um programa diversificado, de que se 

destaca o encontro com o Gabinete do Historiador da cidade de Havana, visita ao 

Centro Histórico de Havana Velha (declarada Património da Humanidade pela 

UNESCO em 1982), às principais praças, tais como Praça Velha, Praça de São 

Francisco de Assis, Praça de Armas e Praça da Catedral e ao monumento dedicado a 

Eça de Queirós, o escritor português que viveu em Havana, ao Museu Nacional de 

Belas-Artes, Edifício de Arte Cubana, onde haverá um encontro com a respectiva 

direcção, Fortaleza de Morro-Cabana, construção militar do século XVI. 

Serão ainda estabelecidos encontros objectivando eventuais acções de 

intercâmbio com o presidente do Conselho Nacional das Casas de Cultura, Ministério 

da Cultura, Universidade das Artes, Centro Nacional de Promoção da Leitura e Escola 

Provincial de Ballet, além de visitas a escolas de diferentes graus de ensino. 

Tratando-se de um programa bastante enriquecedor e dado que em 2007, os 

representantes das câmaras participantes, designadamente do Alandroal, Mirandela, 

Guimarães, Vila Real de Santo António, Serpa, Sintra, Vila Real e Alportel 

desenvolveram acções de intercâmbio a vários níveis na área cultural, considera-se 

de grande interesse a participação do Vereador da Cultura desta Câmara, Dr. Vítor 

Lourenço, no encontro de 2008, que também contará com a presença de 

representantes de Mafra, Santarém, Lagos, Espinho, Grândola, Amadora, Aljezur e 

Marinha Grande. 

A deslocação, incluindo viagens, alojamento e alimentação, implicará um 

dispêndio de €1.594,50 euros, acrescido de IVA à taxa de 21%, perfazendo o valor 

total de €1.929,35 euros. 

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

1663/08, 22 de Abril. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea d) do 

n.º 7 do artigo 64.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade autorizar a deslocação do Vereador Vítor Lourenço a Havana, Cuba, 

para participar na segunda edição do encontro de personalidades da cultura de 

Portugal a ter lugar naquela cidade, de 9 a 15 de Maio próximo, suportando as 

despesas que lhe estão inerentes, no valor total de €1.929,34. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto quatro 
I Jornadas Científicas da Espeleologia 
DLB N.º 0565/08 | Foi presente, pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento 

Económico, Dra. Neusa Magalhães, a proposta que a seguir se transcreve (Entfe. 

2369/2008): 

«A recém criada Comissão Cientifica da Federação Portuguesa de 

Espeleologia pretende organizar, em conjunto com a ESTG/IPL, Núcleo de 

Espeleologia de Leiria e com a Federação Portuguesa de Espeleologia, as 1.ªs 

Jornadas Científicas de Espeleologia, de 1 a 4 de Maio do presente ano, tendo Leiria 

sido escolhida para a realização deste evento pelo facto de em 2006 e 2007 o Núcleo 

de Espeleologia de Leiria ter organizado, nesta cidade, um ciclo de conferências 

sobre espeleologia. 

Participarão neste evento investigadores portugueses e estrangeiros, ligados à 

bio-espeleologia, sendo que fazem parte da sua Comissão individualidades, entre 

outros, o Professor Doutor Galopim de Carvalho, da área da paleontologia, o 

Professor Doutor José Carlos Kullberg, da área da geologia, o Professor Doutor Lúcio 

Cunha da área da Geografia, o Professor Doutor Francisco Almeida da aérea da 

arqueologia e o Professor Doutor João Joanaz de Melo da área de ambiente. 

Refira-se que, para além da grande campanha de divulgação, está já confirmada 

a presença televisiva da SIC e TVI para a cobertura do evento. 

De acordo com o solicitado, e considerando o inegável interesse da iniciativa, 

propõe-se que a Câmara Municipal de Leiria coopere na realização desta iniciativa, 

designadamente: 

a) atribuir um apoio financeiro no valor de €500,00 (quinhentos euros) à 

Comissão Cientifica da Federação Portuguesa de Espeleologia para a divulgação da 

iniciativa, autorizando a colocação do brasão da Autarquia em todos os meios de 

divulgação; 

b) ceder, a título gratuito, o Centro de Interpretação Ambiental de Leiria no dia 1 

de Maio, para a realização de um Workshop;  

c) divulgação da iniciativa através dos meios de que a Câmara tiver disponíveis. 

Em contrapartida, a Comissão Organizadora deverá reservar a inscrição, 

gratuita, de pelo menos 2 funcionários desta edilidade nas Jornadas.» 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, 

Rubrica 2008-A-150 - Diversas Acções, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 

1677/08, de 23 de Abril. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto alínea b) do n.º 

6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

concordar com a proposta acima apresentada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
Candidaturas ao QREN – Programa Operacional Potencial Humano - Eixo 
Prioritário 6, Tipologia de Intervenção 6.5 
DLB N.º 0566/08 | Pela Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, foi presente a 

proposta que abaixo se transcreve: 

«Candidaturas ao QREN – Programa Operacional Potencial Humano - Eixo 
Prioritário 6, Tipologia de Intervenção 6.5 

No seguimento da aprovação, na reunião de Câmara do dia 14 de Abril, do 

Protocolo de colaboração entre o Município de Leiria e o Instituto de Cidades e Vilas 

com Mobilidade (ICVM), que tem por objectivo garantir a assessoria técnica, no 

âmbito da “Acessibilidade e Mobilidade para Todos”, por parte do ICVM, 

designadamente na preparação da candidatura ao financiamento do QREN, no âmbito 

do POPH - Programa Operacional Potencial Humano, em particular, o EIXO 

PRIORITÁRIO 6 – Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social, na TIPOLOGIA DE 

INTERVENÇÃO 6.5 – Acções de Investigação, Sensibilização e Promoção de Boas 

Práticas, o ICVM preparou as referidas candidaturas, de acordo com as indicações do 

Executivo, a tempo de serem introduzidas como propostas no Sistema de Informação 

do Fundo Social Europeu. 

Foram submetidos os seguintes projectos de candidatura: 

Projecto Custo previsto (€) Comparticipação 
esperada 

Custo para a 
autarquia (€) 

Plano Municipal de Promoção da 
Mobilidade 201.829,01 85% 30.274,35 

 
Plano Local de Promoção da 
Mobilidade 126.544,77 85% 18.981,72 

Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade (PMPA) 
O Plano Municipal de Promoção de Acessibilidade contém um programa das 

intervenções necessárias para assegurar a acessibilidade física (através de 

levantamentos no terreno e aplicação de modelos de recolha de análise de dados à 

população e entidades de solidariedade municipal) em determinadas áreas locais de 

intervenção, identificando as situações de desconformidade com as normas, 

tipificando e definindo, de forma sistemática, as medidas correctivas, com recurso ao 

SIG, implementando e estimando os custos de cada medida e estabelecendo uma 

metodologia e um calendário para a sua execução futura. 
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O projecto contará com a participação da população do município, sendo dado 

especial ênfase ao contributo da comunidade de pessoas com deficiência e dos 

parceiros envolvidos. Irão efectuar-se acções de formação e sensibilização destinadas 

à sociedade civil e aos técnicos desta área, designadamente autárquicos. 

A área de intervenção corresponde ao conjunto formado pelo total dos 

perímetros urbanos afectos ao município de Leiria e definidos em Plano Director 

Municipal. Para além do principal centro populacional ¬– a cidade de Leiria –  incluem-

se também os vários aglomerados populacionais que orbitam em torno deste, 

contemplando desta forma todas as zonas de cariz residencial, comercial e de 

serviços presentes no município, bem como os vários equipamentos essenciais à 

vivência urbana, as áreas de recreio e de lazer, e os pólos de apoio ao turismo. 

De um modo geral, a área de intervenção apresenta uma série de debilidades 

ao nível das acessibilidades que se prendem ora com a presença de barreiras 

arquitectónicas em espaço público, ora com a não adequação das redes de 

transportes colectivos à realidade dos cidadãos portadores de mobilidade reduzida. 

Ainda de sublinhar que Leiria é capital de município, vendo no seu dia-a-dia 

diversos equipamentos visitado por inúmeras pessoas oriundas do distrito que, 

diariamente, se deslocam ao município por forma a tratar de assuntos de índole 

particular. 

O povoamento disperso potenciado pela vasta rede viária levou à configuração 

de índices populacionais bastante elevados que, à semelhança do Núcleo Histórico, 

regista um elevado número de população essencialmente idosa. Com esta grande 

concentração populacional, e com a especificidade da mesma, é natural que se 

depare no Município grandes problemas ao nível da acessibilidade para todos.  

Os problemas mais prementes derivam do estacionamento abusivo (que 

causam problemas nas deslocações pedonais), do elevado fluxo de circulação de 

trânsito (que potencia a sinistralidade rodoviária) e da localização e dimensionamento 

do mobiliário urbano que assumem uma disposição muitas das vezes ilegível e com 

resultados negativos ao nível do acesso livre a todos. 

Registam-se igualmente a falta de passadeiras, rebaixamentos e passeios, 

muitas das vezes com mau dimensionamento dos mesmos, que perturbam e 

interrompem eventuais corredores acessíveis existentes no espaço público, influindo 

de forma directa na exclusão de pessoas incapacitadas ou com mobilidade 

condicionada/reduzida.  

É assim fundamental a elaboração de um diagnóstico que vise a criação de 

redes de acessibilidade neste território potenciando a inclusão social e a criação de 

conforto e segurança a quem habita os espaços, recorrendo a soluções inclusivas do 

ponto de vista do design e da mobilidade para todos. 
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Plano Local de Promoção da Acessibilidade (PLPA) 
O Plano Local de Promoção de Acessibilidade contém um programa das 

intervenções necessárias para assegurar a acessibilidade física (através de 

levantamentos no terreno e aplicação de modelos de recolha de análise de dados à 

população e entidades de solidariedade municipal) em determinadas áreas locais de 

intervenção, identificando as situações de desconformidade com as normas, 

tipificando e definindo, de forma sistemática, as medidas correctivas, com recurso ao 

SIG, implementando e estimando os custos de cada medida. 

Este plano servirá de base a um futuro projecto de execução tendo para isso 

associado normas técnicas que garantem a qualidade das futuras intervenções. A 

fase de diagnóstico dará ênfase à análise das barreiras arquitectónicas (pontos 

negros da acessibilidade), posteriormente serão definidas medidas correctivas (e 

respectiva estimativa orçamental) desenhando percursos totalmente acessíveis 

baseados no design universal inclusivo. 

O plano será entregue em formato digital (SIG) permitindo a monitorização e 

disponibilização na intranet camarária possibilitando a consulta por todos os 

departamentos e a sua disponibilização na internet a toda a população. 

O perímetro urbano da Cidade, no qual se insere a Área de Intervenção, 

pertence à freguesia de Leiria (6.85 Km2), a qual reúne um valor total de 13.946,60 

habitantes.  

A Área de Intervenção proposta é definida a norte pelo Rio Lis, a poente pelo 

edificado construído que delimita a Rua da Comissão Iniciativa 1931, a sul pela Av. 

Marquês de Pombal e a nascente pela Estrada da Marinha Grande e Rua dos 

Mártires, vias circundante ao Centro Histórico de Leiria. Esta área é composta pelo 

centro histórico englobando o Castelo marca da cidade de Leiria. 

A área de Intervenção corresponde aos potenciais espaços geradores de 

tráfego, tratando-se de uma zona consolidada da cidade, marcada por dois elementos 

estruturantes – Castelo de Leiria e Rio Lis, pontuada por equipamentos, servida por 

áreas comerciais e de serviços, potenciadas por locais de reconhecido valor 

patrimonial e natural, zonas de percursos que justificam esta área de intervenção. A 

zona de intervenção permite a extensão da área estudada no âmbito da Rede 

Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos e complementará a área do 

Programa POLIS permitindo a articulação de vários espaços no centro da freguesia 

sede do município. Parte desta área tem já vindo a ser intervencionada com a criação 

de espaços de lazer. 

O município apresenta uma forte componente industrial o que explica um 

aumento, nos anos de 2000 a 2006, de 11% do grupo etário dos 25 aos 64 anos - 

população activa. Tal situação contribuiu para um desenvolvimento sócio - económico 
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e urbano do Município e, em particular da Cidade, justificando um Plano de 

Intervenção ao nível das Acessibilidades. Este deverá contemplar o previsto no Plano 

de Mobilidade e Comércio no Concelho que visa o descongestionamento desta área 

central, libertando-a, em particular, de veículos pesados, garantindo uma maior 

acessibilidade e mobilidade. A área apresenta debilidades ao nível do espaço público 

acessível para pessoas incapacitadas e/ou com mobilidade condicionada. Estas 

debilidades devem ser corrigidas nos espaços de maior atractividade (equipamentos, 

comércio e serviços) e percursos onde se regista maior fluxo e conflitos. Refere-se a 

localização do mobiliário urbano e árvores, o dimensionamento dos passeios, a 

inexistência de acessos adequados a alguns equipamentos, o design universal, e 

ainda, problemas de estacionamento abusivo e a complexa orografia desta área de 

estudo. 

Seria prioritária uma intervenção ao nível da inventariação das barreiras 

arquitectónicas do local para estabelecer prioridades adequadas à transformação 

desta área num espaço acessível a todos. Esta inventariação promoverá a 

acessibilidade, a continuidade e legibilidade do espaço público e a competitividade 

deste lugar de referência no contexto do distrito. 

Objectivos do PMPA e do PLPA 
1. Pensar Estrategicamente a nível municipal evitando medidas avulsas; 

2. Articulação com políticas sectoriais definidas para o município; 

3. Evitar as dicotomias entre os centros municipais e os núcleos urbanos 

periféricos; 

4. Evitar o isolamento da população envelhecida e/ou incapacitada, 

integrando-a no contexto municipal; 

5. Encontrar as fragilidades sociais e físicas do território do ponto de vista da 

acessibilidade; 

6. Envolvimento das entidades locais para, em conjunto, encontrarem as 

soluções e as orientações; 

7. Definir medidas correctivas da situação; 

8. Definição de prioridades estratégicas e calendarização; 

9. Criação de mecanismos para que, após a conclusão do plano esteja 

instalada uma plataforma especializada que dê continuidade à pratica da 

acessibilidade municipal (actualização, revisão); 

10. Articulação das necessidades espaciais, em particular, as das pessoas de 

mobilidade condicionada; 

11. Criação de plano de auscultação | debate com as diferentes entidades de 

solidariedade relevantes no município, em particular com as entidades sem fins 

lucrativos que prestam serviço cultural, social e educativo; 
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12. Elaboração de fases com participação pública de forma a constituírem 

contributos para a decisão final das estratégias principais do Plano.  

13. Assumir o empenho no processo e o compromisso de futura afectação, em 

orçamentos anuais e em planos plurianuais de investimentos, de verbas para 

implementação das medidas a programar pelo plano 

Actividades e Custos 

N.º de Activ Custo Previsto c/ IVA 

PMP
A 

PLP
A 

Designação Descrição 
PMPA PLPA 

1 1 Lançamento da elaboração do Plano 

Bandeirolas para a cidade; Flayers 
(1000); 1 pág. Jornal (250€); 1 JPC 

(50€); 1 Workshop geral de 
lançamento 

5.376,69 € 2.419,42 € 

2 2 Acções de Sensibilização 
Todo o Projecto (20 meses): spot de 

rádio mensal; anúncio mensal em 
jornal local e JPC 

13.241,69 € 6.654,42 € 

3 3 Acções de informação/formação - 
Câmara (14hx3) 

Formação aos funcionários 
autárquicos:  

1 Gestão Urbanística (2 dias) 
2 Projectos (2 dias) 

3 Operativos (2 dias) 
(4) Acção Social  

6.828,46 € 7.725,18 € 

4 4 Acções de informação/formação - 
Gabinetes (7h) 

Formação aos gabinetes locais DL163 
: (1 dia) 1.921,36 € 1.787,59 € 

5 5 
Acções de informação/formação - 

Transportes (PMPA) / Comerciantes 
(PLPA) (7h) 

Formação a funcionários DL163:  
Transportes;  Comerciantes; Turismo 

(1 dia) 
1.921,36 € 1.787,59 € 

6 6 Acções de informação/formação - 
ESRI 

Consultores 5 dias x 4 vezes = 20 dias 
x 250€ 7.191,69 € 6.654,42 € 

7 7 Outras - Gestão do Projecto ICVM Consultores 2 dias/mês  x 20 meses = 
40 dias x 250€ 13.241,69 € 6.654,42 € 

8 8 
Outras - Conselho 

Consultivo/Comissão de 
Acompanhamento 

Apoio a Reuniões (6 reuniões) 1.504,69 € 785,92 € 

9 9 Outras - Sessões de Participação 
Pública Sessões de Participação (4 sessões) 1.383,69 € 725,42 € 

10 10 Estudos - Levantamento 30% 30.181,69 € 22.384,42 € 

11 11 Opinião 10% 10.821,69 € 7.864,42 € 

12 12 Diagnóstico 20% 20.501,69 € 15.124,42 € 

13 13 Draft do Plano 20% 20.501,69 € 15.124,42 € 

14 14 Plano Final 20% 20.501,69 € 15.124,42 € 

15 15 Outras - Divulgação do Plano Final Conferência de Imprensa 5.376,69 € 2.419,42 € 

16 16 Concepção e produção de materiais 
informativos 

Livro Plano PMPL Guia Prático: 
1 Teórica (Acessibilidade) 

2 PMPA 
3 Conclusões Workshop 34.140,88 € 6.654,42 € 

17 17 Outras - Workshop   7.191,69 € 6.654,42 € 

TOTAL   201.829,01 € 126.544,77 € 

PROPOSTA 
Considerando que Leiria representa, a nível nacional, uma região com poder 

económico e social, pujante pelo seu dinamismo empresarial, com uma população 

residente a rondar os 120 mil habitantes em 2001, que representa um importante 

crescimento demográfico, ocorrido essencialmente na área urbana. Tal deve-se 

inquestionavelmente às oportunidades de emprego que aqui se foram criando, 

sobretudo resultantes do aumento do número de empresas e das novas áreas de 

negócio que se foram constituindo na região. 
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Considerando que este dinamismo empresarial, baseado em pequenas e médias 

empresas com uma distribuição geográfica muito dispersa, reflecte-se numa complexa 

e intricada rede de fluxos com forte carga de utilização das infraestruturas, criando 

novos desafios na gestão da mobilidade, que serão acrescidos com a instalação de 

uma grande superfície comercial na cidade. 

Considerando que são objectivos do Município de Leiria, no âmbito da mobilidade 

para todos: 

⎯ Adequar Leiria a todos os cidadãos de acordo com os princípios do Design 

Para Todos ou Universal - A abolição de barreiras arquitectónicas constitui uma das 

vias para tornar as cidades adequadas a todos os cidadãos;  

⎯ Cumprir imperativos éticos e culturais da contemporaneidade, traduzindo o 

respeito pelos valores fundamentais da solidariedade, da liberdade e da igualdade de 

oportunidades;  

⎯ Planear Leiria definindo, em concreto, acções, pontuais ou estruturais, que 

claramente e decisivamente contribuam para a construção da cidade para todos. 

Considerando a adesão à Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para 

Todos e que na sequência do trabalho desenvolvido, Leiria foi contemplada com a 

bandeira de prata da mobilidade, por ter cumprido com as metas estabelecidas; 

Proponho que o Município de Leiria formalize as candidaturas ao financiamento do 

QREN, no âmbito do POPH - Programa Operacional Potencial Humano, em particular, 

o EIXO PRIORITÁRIO 6 – Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social, na 

TIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO 6.5 – Acções de Investigação, Sensibilização e 

Promoção de Boas Práticas, de acordo com as fichas de resumo do projecto que 

resultaram da submissão ao Sistema de Informação do Fundo Social Europeu. 

Proponho ainda que declaro a Câmara Municipal delibere assumir todo o empenho e 

compromisso de futura afectação em orçamentos anuais e em planos plurianuais de 

investimento, de verbas para implementação das medidas a programar pelo Plano 

Municipal de Promoção da Acessibilidade e pelo Plano Local de Promoção da 

Acessibilidade. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no n.º 1 do 

artigo 18.º  e no n.º 3 do artigo 23.º ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e 

após análise do exposto, deliberou por unanimidade aprovar a submissão das 

candidaturas do Plano Municipal de Promoção da Mobilidade e do Plano Local de 

Promoção da Mobilidade ao financiamento do QREN, no âmbito do POPH - Programa 

Operacional Potencial Humano, em particular, o EIXO PRIORITÁRIO 6 – Cidadania, 

Inclusão e Desenvolvimento Social, na TIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO 6.5 – Acções 

de Investigação, Sensibilização e Promoção de Boas Práticas. 
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Mais deliberou assumir todo o empenho e compromisso de futura afectação 

em orçamentos anuais e em planos plurianuais de investimento, de verbas para 

implementação das medidas a programar pelo Plano Municipal de Promoção da 

Acessibilidade e pelo Plano Local de Promoção da Acessibilidade. 
A deliberação é aprovada em minuta. 

 

 

Encerramento da reunião  

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada 

a reunião, eram dezasseis horas e quinze minutos mandando que, de tudo para 

constar, se lavrasse a presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão 

Administrativa, mandei escrever e subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal______________________________________ 
A Chefe da Divisão Administrativa______________________________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 
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