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Acta n.º 8/2008 
 

 

Aos catorze 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 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 130/02 – ALCAPREDIAL, Investimentos e 

Imobiliários, SA 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 256/04 – CENTRO DA CIDADE, 

Construções, Lda. 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 851/05 – LAGOA & GASPAR, Agricultura e 

Pecuária, Lda. 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 536/07 – Manuel Maria Pereira 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 954/07 – Clementina Maria Gomes Oliveira 

Gordo e Outro 
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1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1070/07 – Banco de Investimento Global 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1195/07 – Maria de Fátima da Silva Santos 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 1029/05 – Sesagest, Projectos e Gestão 

Imobiliária, SA 

1.2. Análise do processo de pedido de informação prévia n.º 49/07 – Filipe André 

Pereira Marques 

1.3. Análise do processo de vistoria n.º 24/07 – António Falcão 

1.4. Análise do processo de participação n.º 381/07 – David Abreu de Sousa 

1.5. Análise dos seguintes processos de licenciamento comercial 
1.5.1. Processo de licenciamento comercial n.º 1/08 – EXPANSOL, Sociedade 

Lusitanense de Expansão, Investimento Imobiliário, SA 

1.5.2. Processo de licenciamento comercial n.º 2/08 – DIA PORTUGAL, 

Supermercados, SA 

1.6. Análise do processo de licenciamento de combustíveis n.º 12/04 – REPSOL 

GÁS PORTUGAL, SA 

1.7. Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços de fiscalização durante o mês 

de Março 

1.8. Análise do processo de informação prévia de obras de urbanização n.º 5/07 

– Henrique Pereira Silva (e Outros) 

1.9. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.9.1. Processo de loteamento n.º 4/06 - Elisabete Correia Francisco Carlos 

1.9.2. Processo de loteamento n.º 12/97 – Imobiliária Memoriense, Lda. 

1.9.3. Processo de loteamento n.º 27/90 – José Rodrigues 

Ponto dois 
2.1. Processo n.º T – 115/2003. Construção do Pavilhão Polidesportivo dos Pousos. 

Informação de trabalhos menos 

2.2. Processo n.º T – 30/2007. Execução de um Pontão em Coteiro, Serra de Porto de 

Urso – Monte Real, devido às intempéries de Outubro de 2006. Pedido de declaração de 

interesse público 

Ponto três 
3.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
3.1.1. Pagamentos 

3.1.2. Relatório e contas do Município de 2007 

3.1.3. Relatório e contas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de 

2007 

3.1.4. IV Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. Ratificação 

3.1.5. Elaboração do estudo de sustentabilidade económica no âmbito da Lei n.º 53-

E/2006, de 29 de Dezembro. Adesão do Município e aprovação da minuta do contrato 

com a AMLEI 
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3.1.6. Aquisição do edifício da Adega Cooperativa das Cortes 

3.1.7. Doação de diverso equipamento 

3.1.8. Pedido de autorização da SIRESP, para instalação de infra-estruturas de 

suporte das estações de radiocomunicações e respectivos acessórios 

3.1.9. Pagamento de factura à empresa Espelhos do Liz 

3.1.10. Resumos de tesouraria 

Ponto quatro 
4.1. Análise de processo relacionado com a Divisão Jurídica 
4.1.1. Processo Disciplinar 

4.2. Análise do assunto relacionado com a Divisão de Recursos Humanos 
4.2.1. Voto de pesar 

Ponto cinco 

5.1. Correcção ao traçado da Rua D. Álvaro Abranches de Noronha. Reconhecimento 

de Interesse Público, de acordo com o Decreto-Lei n.º 180/06, de 6 de Setembro 

5.2. Medidas Preventivas do Plano Pormenor Leiria-Norte 

Ponto seis 
6.1. Festas da Cidade de S. Filipe, Ilha do Fogo – Cabo Verde 

6.2. Curso de português em Saint-Maur-des-Fossés. Pedido de apoio para viagem a 

Leiria 

Ponto sete 
7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Promoção do 
Desenvolvimento  
7.1.1. Publicidade (Intenção de remoção) 

7.1.2. Publicidade. Anulação de guia de recebimento (Ent. 26757/07)  

7.1.3. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Transferência dos lugares do terrado 

n.º 77/78 (Ent.7429/08) 

7.1.4. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Troca dos lugares de terrado n.º 

264/265pe para os n.º 265pe/266 (Ent.6976/08) 

7.1.5. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Troca do lugar de terrado n.º 28 para 

o n.º 29 (Ent.5760/08) 

7.1.6. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Troca do lugar de terrado n.º 209 

para o n.º 99 (Ent.5014/08) 

7.1.7. Licença especial de ruído (Ent. 5480/08) 

7.1.8. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent. 6194/08) 

7.1.9. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent. 6978/08) 

7.2 Análise do processo relacionado com a Divisão de Ambiente e Serviços 
Urbanos 

7.2.1. Apoio aos «Jogos de Protecção Civil» 
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Ponto oito 
8.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção 
Educativa 
8.1.1. Protocolo de cooperação entre a ENERDURA – Agência Regional de Energia 

da Alta Estremadura e o Município de Leiria, no âmbito da Optimização Energética em 

Escolas do 1.º Ciclo de Ensino Básico 

8.1.2. Festival de Teatro Juvenil XIV Edição. Patrocínio 

8.1.3. Festival de Teatro Juvenil XIV Edição. Sessão de abertura 

Ponto nove 
9.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Área da Cultura 
9.1.1. Acordo-Programa a realizar entre o Município de Leiria e o Instituto Politécnico 

de Leiria para o desenvolvimento da nova componente à candidatura ao POC «Novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação para a Exposição Permanente "O 

Fascínio do Olhar"» do m|i|mo e abertura de procedimento para aquisição de serviços 

dele resultantes. 

9.1.2. Comissão Promotora das Comemorações do 25 de Abril. Pedido de Apoio 

9.1.3. Bandas em Concerto. Apoio (Ratificação de despacho) 

9.1.4. Atribuição de subsídio ao Clube Recreativo e Desportivo de Soutocico. «Enterro 

do Bacalhau» 
9.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude  
9.2.1. Apoio para a Realização do Jogo da «Super Taça de Basquetebol em Cadeira 

de Rodas» organizado pela Associação Portuguesa de Deficientes. Delegação 

Distrital de Leiria   

Ponto dez 
10.1. Delegação de competências em juntas de freguesias 

10.2. Pagamento de factura ao Instituto Pedro Nunes 

10.3. Apoio à Comissão Fabriqueira da Capela do Vale Sumo para a requalificação do 

adro da Igreja de Vale Sumo 

10.4. Apoio à Comissão Fabriqueira da Igreja de Nossa Senhora da Piedade, Igreja 

Velha, freguesia de Colmeias, para a requalificação de instalações sanitárias em 

Igreja Velha 

10.5. Apoio à Freguesia de Carreira para aquisição de tractor e acessórios 

10.6. Apoio à Freguesia de Carvide para aquisição de tractor com reboque e 

acessórios 

10.7. Apoio à Freguesia de Cortes para projecto urbanístico da Quinta da Cerca 

10.8. Apoio à Freguesia de Carreira para a construção de pavilhão de arrumos 

10.9. Apoio à Freguesia de Pousos para construção do Auditório da Freguesia de 

Pousos 
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10.10. Protocolo entre o Município de Leiria e a Sonae Sierra 
10.11. Protocolo entre o Município de Leiria e o Instituto de Cidades e Vilas com 

Mobilidade 

Ponto onze 
11.1. Protocolo de Colaboração entre a Santa Casa da Misericórdia de Leiria e o 

Município de Leiria para Gestão da Casa Mortuária de Leiria 

11.2. Apoio à UAC – Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros 

Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós para animação e iluminação de Natal 2007 

11.3. Apoio financeiro à Freguesia de Colmeias para obras de restauro do Cemitério 

de Igreja Velha 

11.4. Atribuição de subsídios no âmbito da Acção Social e Família 

11.5. Apoio a eventos. Gestão de Cedência de Equipamentos 
*** 

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

Ponto um 
Apoio à Freguesia de Monte Redondo para obras de reabilitação do edifício da 

Extensão de Saúde de Monte Redondo (1.ª fase) 

Ponto dois 
Cedência do Teatro José Lúcio da Silva 

Ponto três 
Protocolo de colaboração entre o Município de Leiria e a EDP - Distribuição Energia, 

SA 

Ponto quatro 
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 

Ponto cinco 
Protocolo de Parceria Local «Programa de Acção Local para a Regeneração do 

Centro Histórico de Leiria» 

 

 

 Período de antes da ordem do dia  

 

A Concelhia do Partido Socialista recentemente eleita, presidida pela Senhora 
Dra. Odete João, veio a reunião de Câmara apresentar-se e dar conta das suas 

intenções. Nessa sequência, referiu que os Vereadores do Partido Socialista têm 

vindo a fazer o seu trabalho, estudando os dossiês e aprofundando as matérias, pelo 
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que iriam acompanhar a gestão do actual executivo, assumindo as divergências 

quando disso houvesse necessidade, fazendo uma oposição com elevação, credível, 

em prol do desenvolvimento do concelho de Leiria.  

A Senhora Presidente agradeceu a simpatia da actual Concelhia, felicitou os 

seus membros e desejou-lhes as maiores felicidades no exercício das novas 

responsabilidades, tendo ficado surpreendida positivamente pela representação 

feminina. Mais disse contar sempre com a atitude construtiva, feita de opiniões, de 

ideias, de sugestões, não existindo dúvidas que, independentemente da forma e das 

ideias, todos têm em comum o desejo que o concelho de Leiria seja melhor e que as 

populações vivam melhor. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira 
 

A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira informou que iriam assistir à próxima 

sessão de Assembleia Municipal cerca de 14 alunos, ao que a Senhora Presidente 

disse ser melhor comunicar ao Prof. Doutor Manuel Antunes. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro 
 
I – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro quis saber quando se iniciaria a Estrada 

Atlântica. 

O Senhor Vereador Fernando Carvalho informou que o processo se 

encontrava para análise na Divisão Jurídica em virtude de uma reclamação 

apresentada por um concorrente relativamente à adjudicação, aguardando-se uma 

solução para breve.  

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro perguntou se nunca chegou a ser 

pensado aquando da construção da A17 fazer-se a ligação equivalente ao que fora 

feito em Monte Real no que respeitava à Praia do Pedrógão. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho explicou que nunca fora 

pensado tal questão, porque havia um compromisso entre o Município de Leiria e a 

EP – Estradas de Portugal, E.P.E., segundo o qual aquele faria um projecto de 

requalificação de toda a EN 109-9, desde Monte Redondo até à Praia do Pedrógão, e 

esta requalificaria aquela estrada. Nunca a E.P. - Estradas de Portugal, E.P.E. incluiu 

na concessão da A17 essa ligação.  

O referido projecto já fora entregue à E.P., fazia algum tempo, ao que o 

Senhor Vereador Dr. Raul Castro perguntou se não daria para pressionar a Entidade 

competente, face ao superior interesse que tal via constitui. 

A Senhora Presidente explicou que era o que andavam a fazer mas o 

resultado dessa pressão era duvidosa. 
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Mais explicou que a E.P., numa reunião havida na semana anterior, lhe 

comunicara, que qualquer pressão para novas obras, não deveria ser feita junto 

daquela empresa, já que de acordo com o seu novo estatuto, fazia o que lhe era 

determinado pela tutela, ou seja, o que era definido pelo Ministério e pela Secretaria 

de Estado. No início de cada ano era negociado com a E.P. um caderno de encargos 

mas não lhe cabia qualquer tipo de decisão relativamente à estratégia e às 

prioridades, matérias da competência da tutela. A Senhora Presidente concluiu então 

que se o Município de Leiria quisesse introduzir qualquer alteração no projecto teria 

que se dirigir à tutela.  

II – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro chamou a atenção para a Quinta da Cerca, 

nas Cortes, onde se situa um barracão que, em seu entender, a Câmara poderia pôr 

em hasta pública, face ao estado em que o mesmo se encontra. 

A Senhora Presidente explicou que, no projecto que estava a ser elaborado, 

essa possibilidade estava contemplada, apesar de existirem, na verdade, duas 

hipóteses: ou se vendia ou se recuperava para a Junta de Freguesia arrendar. 

 

 

 Ordem do dia  

 

Ponto um 
 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  

 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 130/02 – ALCAPREDIAL, 
Investimentos e Imobiliários, SA 
DLB N.º 0437/08 | De ALCAPREDIAL - INVESTIMENTOS E IMOBILIÁRIOS, SA, com 

sede social no lugar de Marrujo, Apartado 75, Bugalhos, Alcanena, referente ao 

projecto de arquitectura para construção da operação urbanística que consta na 

licença para alteração do edifício comercial (Intermarché - Gândara dos Olivais) sito 

na Rua da Baquelite, Carregal, freguesia de Marrazes. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/04/03, constante do 

respectivo processo (folha 2082), 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 e previamente ao licenciamento, os seguintes 

elementos: 
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1.1. cópia da certidão do Registo Comercial da empresa. Caso a «forma de obrigar» 

implique a assinatura de mais que um administrador, deverá apresentar o 

requerimento devidamente subscrito por estes; 

1.2. elementos gráficos de sobreposição (vermelhos e amarelos), face às alterações 

propostas. 

2.º Cumprir com o indicado nos pontos 1.1, 2 a 4 da deliberação de Câmara de 

2007/03/15. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.2. Processo de obras particulares n.º 256/04 – CENTRO DA CIDADE, 
Construções, Lda. 
DLB N.º 0438/08 | De CENTRO DA CIDADE - CONSTRUÇÕES LDA., com sede 

social na Rua Dr. António da Costa Santos, n.º 9, freguesia de Leiria, referente ao 

projecto de arquitectura para ampliação e alteração de um edifício de habitação 

colectiva – legalização, sito em Sardoa ou Brejo, Gândara dos Olivais, freguesia de 

Marrazes, inserido numa zona definida no Plano Director Municipal como Áreas 

Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade, encontrando-se ainda parte 

inserida em Zona de Reserva Agrícola. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/04/03, com o seguinte teor: 

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

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

projecto apresentado prevê a ampliação da cave sobre espaço definido do PDM como 

Reserva Agrícola Nacional, contrariando o indicado no artigo 12.º do Regulamento do 

PDM. 

Refere-se ainda que caso o projecto venha a ser reformulado, o processo 

carecerá de parecer favorável por parte da Rede Ferroviária Nacional REFER, EP. 

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 2008/04/03, 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 dar conhecimento à requerente do parecer emitido pela 

REFER (folha 584). 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.3. Processo de obras particulares n.º 851/05 – LG - LAGOA & GASPAR, 
Agricultura e Pecuária, Lda. 
DLB N.º 0439/08 | De LG - LAGOA & GASPAR, AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA., 

com sede social em Agodim, freguesia de Colmeias, referente ao projecto de 

arquitectura do pedido de licença para alteração de quatro fogos (fracções A; U; X e 

Z), para estabelecimento destinado à prestação de serviços na área da intervenção 

psico-pedagógica com crianças com défice de atenção e hiperactividade, sitas em 

Casal Andrino, freguesia de Pousos. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/04/03, constante do 

respectivo processo (folha 161), 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 nos pareceres emitidos pela Autoridade 

Nacional de Protecção Civil e pela Autoridade de Saúde, dos quais deve ser dado 

conhecimento ao requerente (folhas 94 e156). 

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

isolamento acústico, por forma a dar cumprimento à legislação em vigor. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.4. Processo de obras particulares n.º 536/07 – Manuel Maria Pereira 
DLB N.º 0440/08 | De MANUEL MARIA PEREIRA, residente na Rua da Restauração, 

n.º 9, S. Romão, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura do pedido 

de licença para legalização de um telheiro e muro, sitos na Rua da Restauração, n.º 9, 

S. Romão, freguesia de Pousos, acompanhado da informação prestada pelo 

Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/04/07 (folha 53), informando que 

o requerente não apresentou os elementos aptos a solucionar os motivos que 

fundamentaram a proposta de indeferimento, deliberação de Câmara de 2007/10/16, 

cujo conteúdo lhe foi transmitido através do oficio n.º 13868, de 2007/11/02. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e verificando-se que foi já concedido, 

por despacho de 2007/12/18, um prolongamento de prazo por um período de 30 dias 

no âmbito do Código de Procedimento Administrativo e, tendo em conta o assunto em 

causa, o tempo já decorrido e às exposições apresentadas pelo queixoso (Part. n.ºs 

248/06 e 264/07), deliberou por unanimidade indeferir o pedido de prorrogação de 

prazo para a entrega de elementos aptos a solucionar os motivos que fundamentaram 

a proposta de indeferimento, e indeferir o projecto de arquitectura da operação 

urbanística acima referida, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 4 do artigo 
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24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo 

Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, pelos motivos já referidos na deliberação 

tomada em reunião de 2007/10/16, transmitidos através do ofício n.º 13868, datado de 

2007/11/02. 

Mais deliberou informar o requerente de que, relativamente ao ofício n.º 

3257/08, de 2008/03/19 (folha 51), deverá o mesmo ser considerado sem efeito, uma 

vez que este se refere ao pedido de prorrogação de prazo para entrega de elementos 

aprovado por despacho de 2007/12/18, o qual já foi dado conhecimento através do 

ofício n.º 16301, de 2007/12/28. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.5. Processo de obras particulares n.º 954/07 – Clementina Maria Gomes 
Oliveira Gordo e Outro 
DLB N.º 0441/08 | De CLEMENTINA MARIA GOMES OLIVEIRA GORDO, residente 

na Rua do Terreiro, n.º 2, Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao 

projecto de arquitectura do pedido de licença para ampliação e alteração de um 

pavilhão para comércio e serviços – legalização, sito em Rego d’Água, freguesia de 

Marrazes. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/04/07, constante do 

respectivo processo (folha 156), 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 e previamente ao licenciamento, o seguinte: 

1.1. Planta de ordenamento do território à escala 1:10 000 com o local indicado; 

1.2. Elementos gráficos rectificativos relativamente à rampa amovível de acesso às 

pessoas com mobilidade condicionada, não devendo esta interferir com o 

espaço exterior à parcela; 

1.3. Projectos de especialidades; 

2.º Prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela A.N.P.C. (dar 

conhecimento da folha 122); 

3.º Prever em obra o cumprimento das normas técnicas previstas no Decreto-Lei n.º 

163/06, de 8 de Agosto (acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada); 

4.º Garantir o cumprimento das disposições do Código Civil relativamente às 

propriedades confinantes; 

5.º Caso pretenda publicidade deverá ser requerido o respectivo licenciamento junto 

do Sector de Licenciamentos Diversos; 

6.º Caso pretenda a utilização do espaço em causa para fins específicos, deverá o 

mesmo ser objecto de posterior licenciamento de acordo com a legislação aplicável. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1070/07 – Banco de Investimento 
Global 
DLB N.º 0442/08 | De BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL SA, com sede social na 

Praça Duque de Saldanha, n.º 1, 8.º Piso, Lisboa, referente ao projecto de 

arquitectura do pedido de licença para alteração de uso de rés-do-chão de edifício 

existente licenciado para comércio, visando a instalação de uma agência bancária – 

legalização, sito na Praça Rodrigues Lobo n.º 38, freguesia de Leiria. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/04/07, constante do 

respectivo processo (folha 162), 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 em obra o cumprimento do disposto no anexo do Decreto-Lei n.º 

163/2006, de 8 de Agosto, relativamente às normas de acessibilidade nomeadamente 

secção 2.11 e 2.12. 

2.º Apresentar no prazo de seis meses: 

2.1. Esclarecimentos relativos à necessidade de apresentação de projectos de 

verificação térmica e climatização face ao disposto nos Decreto-Lei n.ºs 79/06, e 

80/06, ambos de 4 de Abril; 

2.2.   Projecto de instalações telefónicas e telecomunicações; 

2.3.   Projecto de isolamento acústico; 

Mais deliberou enviar à requerente cópia dos pareceres emitidos pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha142), pela Direcção Regional da Cultura 

do Centro (folha 159) e pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana (folha 95). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1195/07 – Maria de Fátima da Silva 
Santos 
DLB N.º 0443/08 | De MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS, residente na Rua de 

Tomar, Lote 2, Casal dos Matos, freguesia de Pousos, referente ao pedido de licença 

para alteração de uso de um escritório para salão de cabeleireiro, sito na Rua D. 

Dinis, n.º 36, 1.º Andar, freguesia de Leiria, numa zona definida no Regulamento do 

Plano Director Municipal como Zona Especial de Protecção ao Castelo de Leiria. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/04/03, constante do 

respectivo processo (folha 97), 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 
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Junho, deliberou por unanimidade aprovar a operação urbanística acima referida, 

condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com os condicionalismos indicados no parecer emitido pela Autoridade 

de Saúde; 

2.º apresentar projecto acústico no prazo de seis meses bem como parecer 

favorável emitido pela Autoridade Nacional de Protecção Civil, quanto à aprovação do 

projecto de segurança contra incêndios, dado que apenas foi apresentado projecto 

carimbado por esta entidade. 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pela 

Autoridade de Saúde (folha 87), pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana 

(folha 89) e pela Direcção Regional de Cultura do Centro (folhas 94 e 95). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 1029/05 – Sesagest, Projectos e Gestão 
Imobiliária, SA 
DLB N.º 0444/08 | Retirado 

 
1.2. Análise do processo de pedido de informação prévia n.º 49/07 – Filipe André 
Pereira Marques 
DLB N.º 0445/08 | De FILIPE ANDRÉ PEREIRA MARQUES E OUTRO, residente na 

Rua do Arraial, n.º 3, Andrinos, freguesia de Pousos, referente ao pedido de 

informação prévia acerca da viabilidade da construção de um armazém na Travessa 

da Fábrica, 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 2008/04/07, constante do 

respectivo processo (folha 27), deliberou por unanimidade aprovar o pedido de 

informação prévia acima referido, pelo período de um ano, nos termos do disposto no 

artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, condicionado ao seguinte: 

1.º Prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela EDP - Distribuição de 

Energia, SA; 

2.º Ceder ao domínio público uma faixa de terreno para execução de passeio, 

alargamento do arruamento e criação de uma bolsa de retorno por forma a garantir as 

devidas condições de circulação de veículos; 

3.º Prever um afastamento mínimo de 4 metros entre o edifício e o limite da 

propriedade no lado Norte por forma a garantir uma faixa de circulação de veículos de 

emergência ao lado posterior da parcela, por motivos de segurança; 
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4.º Deverá cumprir-se com os restantes aspectos previstos na legislação em vigor, 

nomeadamente Plano Director Municipal, Regulamento Geral das Edificações 

Urbanas e segurança contra riscos de incêndios; 

5.º Aquando do pedido de licenciamento, deverá apresentar um estudo de tráfego 

de acordo com o disposto no artigo 71.º do Regulamento do PDM; 

6.º Caso pretenda a instalação de uma indústria, deverá garantir o cumprimento do 

disposto no artigo 50.º do Regulamento do PDM. 

Mais deliberou dar conhecimento ao requerente do parecer emitido pela EDP 

- Distribuição de Energia, SA (folha 25). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.3. Análise do processo de vistoria n.º 24/07 – António Falcão 
DLB N.º 0446/08 | De ANTÓNIO FALCÃO, residente na Rua de Leiria n.º 65, 

freguesia de Monte Real, referente ao pedido de vistoria para efeitos de beneficiação 

higiénica do prédio sito no mesmo local. 

Na vistoria efectuada em 2008/02/06 verificou-se que a estrutura de madeira 

da cobertura se encontra em estado de degradação, com patologias estruturais que 

poderão provocar a sua queda. O revestimento da cobertura, telhas tipo canudo, não 

garante as devidas condições de impermeabilização requeridas para o uso da obra, 

facto agravado pela existência de telhas danificadas e/ou deslocadas. 

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

vistoria efectuada em 2008/02/06 e a informação prestada pela Divisão Administrativa 

e de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/04/03, 

constantes do respectivo processo (folhas12), deliberou por unanimidade o 

seguinte: 

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

2008/01/16, o qual ordenou a realização da vistoria ao edifício acima referido, face ao 

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

Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro; 

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

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

Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e na alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, para no 

prazo de trinta dias proceder às obras necessárias de modo a garantir as devidas 

condições de segurança apontadas no Auto de Vistoria n.º 45/2008, cujo conteúdo 

deverá ser transmitido ao dono do edifício; 

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

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

Janeiro), por se considerar urgente a decisão tomada, uma vez que a estrutura de 

madeira da cobertura tem patologias estruturais que poderão provocar a sua queda; 
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4.º dar conhecimento ao inquilino do conteúdo do Auto de Vistoria e da deliberação 

que recair sobre o assunto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4. Análise do processo de participação n.º 381/07 – David Abreu de Sousa 
DLB N.º 0447/08 | De DAVID ABREU DE SOUSA E OUTROS, residente na Rua 

Capitão Silva Mendes, n.º 25, r/c, Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, 

referente à vistoria efectuada para efeitos de verificação das condições de 

salubridade, solidez ou segurança contra riscos de incêndio, do prédio sito na Rua 

José Pereira Pascoal, Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão. 

Na vistoria efectuada em 2008/01/23 verificou-se que a estrutura alpendrada e 

beirados se encontram em avançado estado de degradação concretizado na queda 

de telhas e elementos de madeira na via pública. Verificou-se ainda a existência de 

portas e janelas arrombadas. 

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

vistoria efectuada em 2008/01/23 e a informação prestada pela Divisão Administrativa 

e de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/04/03, 

constantes do respectivo processo (folhas 8), deliberou por unanimidade o seguinte: 

1.º ratificar o despacho proferido pela Senhora Presidente em 2007/12/04, o qual 

ordenou a realização da vistoria ao edifício acima referido, face ao disposto no n.º 3 

do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 

11 de Janeiro; 

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

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

Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e na alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, para no 

prazo de trinta dias proceder ao encerramento dos vãos, de modo a impedir o acesso 

a terceiros e minimizar a degradação do imóvel; proceder à remoção/estabilização 

dos elementos que oferecem perigo sobre a via pública, nomeadamente beirado e 

alpendre, apontadas no Auto de Vistoria n.º 42/08, cujo conteúdo deverá ser 

transmitido aos proprietários do edifício. Deverão ainda os proprietários do edifício em 

causa, após a execução dos trabalhos acima indicados, comunicar aos respectivos 

serviços no sentido de serem retirados os maciços de cimento sobre o espaço 

público; 

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

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

Janeiro), por se considerar urgente a decisão tomada; 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.5. Análise dos seguintes processos de licenciamento comercial 
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1.5.1. Processo de licenciamento comercial n.º 1/08 – EXPANSOL, Sociedade 
Lusitanense de Expansão, Investimento Imobiliário, SA 
DLB N.º 0448/08 | De EXPANSOL, SOCIEDADE LUSITANENSE DE EXPANSÃO, 

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA, acompanhado do ofício da Direcção Regional da 

Economia do Centro solicitando parecer acerca da localização do estabelecimento 

comercial (modificação de estabelecimento de comércio a retalho visando a sua 

ampliação em 275,00m² perfazendo o total de 1995,00m², tendo em conta o já 

existente) situado na Rua da Baquelite, Carregal, Gândara dos Olivais, freguesia de 

Marrazes. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/04/03, constante do 

respectivo processo (folha 47), tendo em conta o previsto na alínea b) do artigo 11.º e 

artigo 12.º da Lei n.º 12/04, de 30 de Março, e considerando que o espaço em causa 

se localiza em edifício já existente (Bricomarché) integrado num conjunto de edifícios 

comerciais anteriormente aprovados e licenciados, em espaço actualmente destinado 

a armazém, sendo ampliada a área comercial, e enquadrando-se o proposto no 

Regulamento do Plano Director Municipal, nomeadamente no que se refere aos usos 

e áreas de estacionamento de acordo com os parâmetros do artigo 6.º e n.º 1 e n.º 3 

do artigo 69.º respectivamente, deliberou por unanimidade emitir parecer favorável 

acerca da aprovação da localização para instalação do estabelecimento comercial 

acima referido, devendo garantir-se o cumprimento: 

1.º do Regulamento do PDM e demais legislação em vigor aplicável, nomeadamente 

acessibilidades de pessoas com mobilidade condicionada e de segurança contra 

incêndios; 

2.º da restante legislação em vigor aplicável incluindo a referente aos resíduos sólidos 

gerados, às emissões de líquidos e ruído produzido. 

Mais deliberou dar conhecimento da presente deliberação à Direcção 

Regional da Economia do Centro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.5.2. Processo de licenciamento comercial n.º 2/08 – DIA PORTUGAL, 
Supermercados, SA 
DLB N.º 0449/08 | De DIA PORTUGAL – SUPERMERCADOS, SA, acompanhado do 

ofício da Direcção Regional da Economia do Centro solicitando parecer acerca da 

localização do estabelecimento comercial de venda a retalho a instalar na Estrada da 

Carreira de Tiro, freguesia de Marrazes. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/04/07, constante do 

respectivo processo (folha 72), tendo em conta o previsto na alínea b) do n.º 2 do 

artigo 11.º e n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 12/04, de 30 de Março, e considerando que o 
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local se encontra localizado numa zona cartografada no Plano Director Municipal 

como unidade industrial em espaço urbano existente, encontrando-se ainda junto ao 

nó de ligação à variante da EN 109, deliberou por unanimidade emitir parecer 

desfavorável acerca da localização do estabelecimento comercial acima referido, uma 

vez que: 

1.º O EP – Estradas de Portugal não emitiu parecer favorável referindo a necessidade 

de apresentação de elementos para apreciação da pretensão; 

2.º De acordo com a informação do Departamento de Obras Municipais, o proposto 

carece de ser reformulado no que se refere ao seu acesso e enquadramento viário 

com o existente; 

3.º O proposto não é esclarecedor quanto ao pretendido para a totalidade da 

propriedade dado que se refere que o espaço em causa se integra em edifício 

comercial com uma área de 4.300,00m² não sendo apresentados elementos 

suficientes para se avaliar quanto ao enquadramento no Regulamento do PDM, 

nomeadamente no que se refere às necessidades de estacionamento totais; 

4.º Mais se refere que o proposto não é igualmente esclarecedor no que se refere ao 

indicado junto ao limite da propriedade do lado nascente, com grafismo não 

legendado (junto ao acesso à variante da EN 109) na zona exterior ao limite da 

propriedade indicada; sendo que a área destinada a estacionamento excede o limite 

da propriedade; 

5.º Não são apresentados elementos totalmente esclarecedores quanto à volumetria 

do edificado dado que não são apresentados perfis da referida edificação com 

indicação dos arruamentos envolventes nomeadamente junto à Estrada da Carreira 

de Tiro; 

6.º O proposto no caso da sua reformulação de acordo com o indicado carecerá ainda 

de parecer da Força Aérea Portuguesa, da EDP- Distribuição de Energia, SA e do EP 

- Estradas de Portugal, E.P.E.. 

Mais deliberou dar conhecimento da presente deliberação à Direcção 

Regional da Economia do Centro, bem como dos pareceres emitidos pelo EP - 

Estradas de Portugal, E.P.E. e pelo Departamento de Obras Municipais acima 

referidos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.6. Análise do processo de licenciamento de combustíveis n.º 12/04 – REPSOL 
GÁS PORTUGAL, SA 
DLB N.º 0450/08 | De REPSOL GÁS PORTUGAL, SA, com sede social na Avenida 

José Malhoa, n.º 16B – 4.º - Lisboa, referente ao pedido de aprovação do projecto 

para instalação de dois reservatórios de GPL na Rua do Campo da Bola, n.º 12 - A-

do-Barbas, freguesia de Maceira. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/04/07 (Sector de 

Apoio Técnico aos Licenciamentos Especiais), constante do respectivo processo 

(folhas 167 e 168), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 267/02, de 26 de Novembro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 389/2007, de 30 de Novembro e na 

Portaria n.º 1188/03, de 10 de Outubro, alterada pela Portaria n.º 1515/2007, de 30 de 

Novembro, deliberou por unanimidade aprovar o projecto da instalação acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de trinta dias, os seguintes elementos: 

1.1. as apólices dos seguros de responsabilidade civil do empreiteiro, no valor 

mínimo de €1.000.000,00, e do responsável técnico pela execução da 

instalação, no valor mínimo de €250.000,00, nos termos do disposto nas alíneas 

a) e b) do artigo 13.º da Portaria n.º 1188/03, de 10 de Outubro, alterada pela 

Portaria n.º 1515/2007, de 30 de Novembro; 

1.2. declaração de adjudicação do empreiteiro e respectiva cópia do alvará de 

construção; 

1.3. termo de responsabilidade do director técnico da obra, acompanhado de 

documento comprovativo da sua inscrição na Direcção Geral de Geologia e 

Energia, ao abrigo do disposto no Decreto n.º 29034, de 1 de Outubro de 1938; 

2.º após a entrega dos elementos mencionados no ponto anterior, executar a obra 

no prazo de trinta dias, devendo a construção da instalação obedecer ao projecto 

aprovado e às normas legais e regulamentares em vigor; 

3.º concluídos os trabalhos de instalação, e dentro do prazo fixado para o efeito, 

requerer a vistoria final, de acordo com o previsto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 

267/02, de 26 de Novembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 389/2007, de 

30 de Novembro, devendo juntamente com o requerimento de vistoria, apresentar 

cópia dos certificados de aprovação/conformidade dos equipamentos e relatório de 

inspecção dos reservatórios emitidos por organismos legalmente aceites; 

4.º o projecto aprovado deverá permanecer na instalação para uma eventual 

consulta das entidades intervenientes no processo. 

Mais deliberou que seja remetido à requerente um exemplar autenticado do 

projecto aprovado bem como cópia do parecer emitido pelo Serviço Nacional de 

Bombeiros e Protecção Civil (folha 132). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.7. Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços de fiscalização durante 
o mês de Março 
DLB N.º 0451/08 | Presente o relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao 

serviço efectuado durante o mês de Março. 
Secção de Fiscalização 
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Actividades do Mês de Março de 2008 

Departamento de Operações Urbanísticas 

Queixas 74 
Processos Fiscalizados 301 
Mandados de Notificação 7 
Embargos 6 
AUTOS DE TRANSGRESSÃO 
Obras sem licença 16 
Obras em desacordo com a licença 3 
Outras transgressões 4 
 

Serviço efectuado para o Departamento Jurídico 

Mandados de Notificação 4 

Processos de contra-ordenação 0 
Autos de Notícia 0 
Informações 1 

A Câmara tomou conhecimento. 
 
1.8. Análise do processo de informação prévia de obras de urbanização n.º 5/07 
– Henrique Pereira Silva (e Outros) 
DLB N.º 0452/08 | De HENRIQUE PEREIRA DA SILVA E OUTROS, residente no 

lugar de Várzeas, Estrada Nacional n.º 109, da freguesia de Souto da Carpalhosa, 

concelho de Leiria, acompanhado de um requerimento a solicitar um pedido de 

informação prévia para Obras de Urbanização, num terreno inserido em espaço 

urbano, no limite do espaço natural e cultural do aglomerado de Monte Real e em 

área de protecção à BA 5, situado no lugar de Cova Redonda, freguesia de Monte 

Real.  

Pela Divisão de Loteamentos, 2008/02/08, foi prestada a seguinte informação: 

«O processo tem pareceres favoráveis, com condições das entidades 

consultadas.  

Da análise do processo, verifica-se que a designação dos terrenos que 

compõem a totalidade da operação urbanística deverá ser explícita e clara, atendendo 

que a planta de síntese faz referência a lotes e a memória descritiva a parcelas. Caso 

se tratem de lotes, o processo deverá ser instruído, posteriormente, como operação 

de loteamento. 

Para o número de lugares de estacionamento públicos, na via, deverão ser 

usados os critérios que o PDM estabelece, sendo necessário, por isso, definir o uso 

das fracções propostas no estudo. Se a pretensão for instruída como operação de 

loteamento, o estacionamento público, deverá ser calculado de acordo com o artigo 

76.º do regulamento do PDM.  
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A «serventia» assinalada na planta de síntese, deverá ser enquadrada na 

legislação em vigor e constituir uma área do domínio público ou do domínio privado, 

atendendo que se trata de urbanizar / infraestruturar a área em causa. 

O processo não contém a planta aerofotogramétrica à escala 1:1.000.» 

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

Divisão de Loteamentos de 2008/02/08, constante do respectivo processo (folhas 111 

e 112), deliberou por unanimidade informar o requerente de que a solução 

apresentada poderá vir a ser viável, desde que seja corrigida de acordo com a 

informação da Divisão de Loteamentos e nas condições definidas nos pareceres das 

entidades consultadas, cujos conteúdos deverão ser transmitidos ao requerente, 

devendo para o licenciamento de obras de urbanização, o processo ser instruído de 

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

introduzidas pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, Portaria n.º 232/08, de 11 de 

Março, RMOU e restante legislação de âmbito geral em vigor. 

Mais deliberou dar conhecimento aos demais proprietários dos prédios, nos 

termos do n.º 3 do artigo n.º 14 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 

as alterações do Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.9. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.9.1. Processo de loteamento n.º 4/06 - Elisabete Correia Francisco Carlos 
DLB N.º 0453/08 | De ELISABETE CORREIA FRANCISCO CARLOS, residente na 

Rua do Porto, n.º 7, na localidade de A-dos-Pretos, freguesia de Maceira, referente ao 

projecto de loteamento para constituição de quatro lotes destinados a habitação 

unifamiliar, num terreno situado na Rua do Porto, na localidade e freguesia acima 

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

Espaço Urbano, no aglomerado da Maceira. 

De acordo com a descrição/justificação da memória descritiva, o projecto de 

loteamento resultou de negociações entre o Executivo e a Promotora do loteamento, 

aquando da disponibilização de terreno para construção do jardim-de-infância e 

respectivo acesso. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, atenta ao conteúdo das informações 

prestadas pela Divisão de Loteamentos em 2008/03/06 e 2008/02/22, constantes do 

respectivo processo (folhas 115, 97 e 98), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 

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

Junho, deliberou por unanimidade aprovar o projecto de loteamento acima referido, 

condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de um ano, projectos de infra-estruturas elaborados de 

acordo com os condicionalismos referidos nas informações das entidades consultadas 

e serviços desta Câmara, cujos conteúdos deverão ser transmitidos à requerente; 
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2.º efectuar as seguintes cedências: 

2.1. ao domínio privado do Município de Leiria, a área de 257 m2 destinada a 

equipamento; 

2.2. ao domínio público, a área de 688 m2 destinada a arruamentos, passeios, 

estacionamentos e zonas verdes. 

Mais deliberou conferir à Senhora Presidente poderes para outorgar de 

escritura notarial, para efeitos do disposto no ponto 2.1. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.9.2. Processo de loteamento n.º 12/97 – Imobiliária Memoriense, Lda. 
DLB N.º 0454/08 | Retirado 

 
1.9.3. Processo de loteamento n.º 27/90 – José Rodrigues 
DLB N.º 0455/08 | De JOSÉ RODRIGUES, residente na Rua Dr. José Gonçalves, 

Edifício Arcadas, 15, 1.º, Escritório – 1, Leiria, acompanhado de um requerimento a 

solicitar a recepção definitiva das obras de infra-estruturas, referente ao loteamento, 

situado no lugar de Rua de Santo António, freguesia e concelho de Leiria. 

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

prestadas pelo Departamento de Obras Municipais, pela Divisão de Espaços Verdes e 

pela Divisão de Loteamentos, datadas de 28 de Novembro de 2007, 30 de Novembro 

de 2007 e 14 de Abril de 2008, respectivamente, constantes do respectivo processo, 

(folhas 1001, 1002 e 1003) deliberou por unanimidade autorizar a recepção 

definitiva das obras de infra-estruturas e o cancelamento da parte restante das 

garantias bancárias n.º (s) 03930004183880019 (rede viária e arranjos exteriores), 

0393.000431.088.0019 (redes de águas/esgotos) e 0393.000432.988.0019, (infra-

estruturas eléctricas), emitidas pela Caixa Geral de Depósitos, devendo para o efeito 

ser elaborado o correspondente auto de recepção. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto dois 
 Depar tamento  de  Obras  Munic ipa is 

 

2.1. Processo n.º T – 115/2003. Construção do Pavilhão Polidesportivo dos 
Pousos. Informação de trabalhos menos 
DLB N.º 0456/08 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de uma informação do Departamento de Obras Municipais na qual 

refere a necessidade de execução de trabalhos a menos no valor de €21.845,99 + 

IVA. 
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A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar e 

autorizar a realização dos trabalhos a menos no valor de €21.845,99 + IVA, devendo 

dar-se conhecimento à firma QUIMLENA – CONSTRUÇÕES, LDA.. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2. Processo n.º T – 30/2007. Execução de um Pontão em Coteiro, Serra de 
Porto de Urso – Monte Real, devido às intempéries de Outubro de 2006. Pedido 
de declaração de interesse público 
DLB N.º 0457/08 | O Município de Leiria pretende intervir nesta obra de arte, 

procedendo à substituição de um passadiço para viaturas que se encontra em 

elevado estado de degradação devido às intempéries ocorridas em Outubro de 2006, 

necessitando para o efeito de uma declaração de interesse público da obra de arte – 

Pontão do Coteiro, conforme o disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-

Lei n.º 196/89, de 12 de Dezembro, emitida pelo executivo camarário para enviar à 

Comissão Regional da Reserva Agrícola da Beira Litoral e à Direcção Geral da 

Agricultura e Desenvolvimento Rural. 

Esta intervenção prende-se com a execução de um Pontão em Coteiro, Serra 

de Porto do Urso que substituirá o passadiço existente. Tendo em conta as condições 

deficientes derivadas da sub-largura do tabuleiro bem como da geometria do traçado 

respectivamente no que diz respeito aos raios de entrada e saída. 

A obra de arte, com um comprimento total de 8,00 metros, será dotada de um 

tabuleiro com 9,40 metros de largura, com uma faixa de rodagem 1x1, com uma 

plataforma de 7,00 metros sendo constituída por duas vias de 3,5 metros cada, 

ladeadas de passeios com 1,20 metros de largura. As vias de acesso ao pontão terão 

uma plataforma com 6,00 metros de largura (5,00+0,50+0,50), excluindo nesta largura 

a valeta, daqui se concluindo que a largura da plataforma do pontão é superior, 

permitindo, futuramente, uma reformulação do perfil tipo da via municipal. 

A área total a utilizar da RAN é de 350m2. 

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

o Pontão em Coteiro, na Serra do Porto do Urso, em Monte Real, de interesse 

público. 

Mais deliberou enviar a respectiva declaração para a Comissão Regional da 

Reserva Agrícola da Beira Litoral e Direcção Geral da Agricultura e Desenvolvimento 

Rural por forma a poder intervir nesta obra de arte. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto três 
  D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  e  F i n a n c e i r o  
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3.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
3.1.1. Pagamentos 
DLB N.º 0458/08 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra 

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

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 

Presidente, no período de 1 a 11 de Abril de 2008 correspondente às Ordens de 

Pagamento Gerais n.ºs: 1023, 1217, 1218, 2441, 2594, 2641, 2679, 2687, 2689, 2690, 

2706 a 2721, 2724 a 2731, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 123, 184 a 

186, 188 a 196, 199 a 201, 203 a 225, 227 a 254, às Ordens de Pagamento de 

Facturas n.ºs: 318, 395, 721, 723, 743, 777, 780, 793, 810, 815, 816, 819, 820, 863, 

864, 867, 869, 875,1085, 1092, 1094, 1288, 1292, 1298, 1568, 1578 a 1585, 1587, 

1589 a 1592, 1629, 1639, 1668, 1677, 1692, 1714, 1718, 1727, 1729, 1744, 1747, 

1781, 1788, 1799, 1806, 1815, 1839, 1872, 1889, 1892, 1951, 1956, 1957, 1982, 

1983, 1994, 2016, 2043, 2066, 2072 a 2074, 2076, 2077, 2079, 2081 a 2083, 2086 a 

2088, 2091, 2131 a 2134, 2136, 2137, 2139 a 2141, 2148, 2149, 2158, 2159, 2164, 

2236, 2242 a 2259, 2261 a 2266, 2268 a 2277, 2282, 2286, 2297, 2314, 2393 a 2396, 

2398, 2417, 2418, 2420 a 2423, 2425, 2428 a 2430, 2432, 2463 a 2467, 2471, 2474, 

2475, 2485, 2486, 2488, 2490, 2492, 2493, 2510 a 2512, 2514 a 2517, 2519 a 2526, 

2546, 2548 a 2550, 2552 a 2564, 2567 a 2569, 2575, 2590, 2591, 2593, 2595, 2600, 

2602, 2603, 2607, 2609, 2610, 2612, 2613, 2615, 2616, 2618, 2630, 2631, 2634, 

2637, 2638, 2646, 2650, 2651,2652, 2654, 2657, 2658, 2662, 2663, 2667 a 2669, 

2673 a 2677, 2685, 2688, 2691, 2692, 2694, 2695, 2697, 2698, 2700 a 2705, 2732, 

2788 no valor total de €1.477.149,66. 

 
3.1.2. Relatório e contas do Município de 2007 
DLB N.º 0459/08 | Presentes os documentos de prestação de contas do ano de 2007, 

que apresentam os seguintes resultados: 

1. Execução orçamental 
1.1. Receitas correntes de €54.390.375,39 (cinquenta e quatro milhões, trezentos e 

noventa mil, trezentos e setenta e cinco euros e trinta e nove cêntimos), 

Receitas de capital de €6.418.276,59 (seis milhões, quatrocentos e dezoito mil, 

duzentos e setenta e seis euros e cinquenta e nove cêntimos) e Outras receitas 

de €131.073,61 (cento e trinta e um mil, setenta e três euros e sessenta e um 

cêntimos), perfazendo a Receita total de €60.939.725,59 (sessenta milhões, 

novecentos e trinta e nove mil, setecentos e vinte e cinco euros e cinquenta e 

nove cêntimos). 

1.2. Despesas correntes de €42.628.034,78 (quarenta e dois milhões, seiscentos e 

vinte e oito mil, trinta e quatro euros e setenta e oito cêntimos), Despesas de 

capital €17.446.616,85 (dezassete milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, 

seiscentos e dezasseis euros e oitenta e cinco cêntimos), perfazendo a Despesa 
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total de €60.074.651,63 (sessenta milhões, setenta e quatro mil, seiscentos e 

cinquenta e um euros e sessenta e três cêntimos). 

1.3. Saldo inicial de €1.512.225,15 (um milhão, quinhentos e doze mil, duzentos e 

vinte e cinco euros e quinze cêntimos) e Saldo final de €2.377.299,11 (dois 

milhões, trezentos e setenta e sete mil, duzentos e noventa e nove euros e onze 

cêntimos). 

2. Operações de tesouraria 
2.1. Receitas de €4.214.492,35 (quatro milhões, duzentos e catorze mil, 

quatrocentos e noventa e dois euros e trinta e cinco cêntimos) e Despesas de 

€4.317.954,85 (quatro milhões, trezentos e dezassete mil, novecentos e 

cinquenta e quatro euros e oitenta e cinco cêntimos). 

2.2. Saldo inicial de €725.253,23 (setecentos e vinte e cinco mil, duzentos e 

cinquenta e três euros e vinte e três cêntimos) e Saldo final de €621.790,73 

(seiscentos e vinte e um mil, setecentos e noventa euros e setenta e três 

cêntimos). 

2.3. Execução no ano de €17.446.616,85 (dezassete milhões, quatrocentos e 

quarenta e seis mil, seiscentos e dezasseis euros e oitenta e cinco cêntimos). 

3. Plano Plurianual de Investimentos 
Execução no ano de €17.446.616,85 (dezassete milhões, quatrocentos e quarenta e 

seis mil, seiscentos e dezasseis euros e oitenta e cinco cêntimos). 

4. Demonstrações Financeiras 
4.1. Balanço 

⎯ Activo líquido de €149.441.248,68 (cento e quarenta e nove milhões, 

quatrocentos e quarenta e um mil, duzentos e quarenta e oito euros e sessenta 

e oito cêntimos), Fundos próprios de €49.839.766,30 (quarenta e nove milhões, 

oitocentos e trinta e nove mil, setecentos e sessenta e seis euros e trinta 

cêntimos) e Passivo de €99.601.482,38 (noventa e nove milhões, seiscentos e 

um mil quatrocentos e oitenta e dois euros e trinta e oito cêntimos). 

4.2. Demonstração de Resultados   

⎯ Resultados Operacionais de €15.852.029,03 (quinze milhões, oitocentos e 

cinquenta e dois mil, vinte e nove euros e três cêntimos).  

⎯ Resultados Financeiros de -€871.075,85 (oitocentos e setenta e um mil, setenta 

e cinco euros e oitenta e cinco cêntimos).   

⎯ Resultados Correntes de €14.980.953,18 (catorze milhões, novecentos e oitenta 

mil, novecentos e cinquenta e três euros e dezoito cêntimos).   

⎯ Resultado Líquido do Exercício de €10.017.644,38 (dez milhões, dezassete mil, 

seiscentos e quarenta e quatro euros e trinta e oito cêntimos).   
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Os Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda 

Caleira e Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, apresentaram a seguinte 

justificação de voto: 

« Os documentos presentes respeitantes às contas  do exercício de 2007 são 

o resultado da execução de um Orçamento e Plano que em tempo oportuno mereceu 

o voto contra dos Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 

E se já nessa altura considerámos as propostas apresentadas como uma 

autêntica MENTIRA, hoje temos aqui a prova dessa afirmação, pois para as receitas 

previstas no montante de €107.778.501,00, que considerámos irrealista e que é já um 

mau hábito desta maioria PSD/CDS, somente se concretizou o montante de 

€60.939.725,59, ou seja, um desvio de quase 45% (!?!). 

Na mesma linha de referência verificamos que do Plano Plurianual anunciado 

somente se concretizaram 43% de despesa, bem como se constata um Passivo num 

total de €99.601.482,38, o que comparado com o valor global de receitas 

€60.939.725,59, dá uma ideia do quão negativa tem sido a gestão da maioria 

PSD/CDS, que vem frustando as expectativas dos munícipes do concelho de Leiria. 

Neste contexto, votamos CONTRA a aprovação das CONTAS do Município de 

Leiria referentes ao ano de 2007.» 

*** 

A Senhora Presidente e os Senhores Vereadores Dr. Vítor Lourenço, Eng.º 

Fernando Carvalho, Dra. Neusa Magalhães e Eng.ª Isabel Gonçalves, eleitos pela 

maioria do Partido Social Democrata e do Centro Democrático Social – Partido 

Popular, apresentaram a seguinte justificação de voto: 

«Os documentos de prestação de contas apresentados a esta reunião da 

Câmara Municipal de Leiria revelam o rigor da gestão que vimos seguindo e a justeza 

das opções assumidas. 

Com efeito, e apesar da conjuntura se manter desfavorável, verificou-se um 

crescimento de nove por cento na receita, relativamente a 2006, ao mesmo tempo 

que o peso relativo das transferências do Orçamento do Estado passou de 30 por 

cento (em 2006) para 27 por cento (em 2007). 

Sublinhe-se, neste âmbito e para os mesmos anos, os crescimentos dos 

montantes recebidos do IMI (12 por cento), do IMT (58 por cento) e do Imposto 

Automóvel (seis por cento), enquanto a Derrama registou uma quebra de 14 por 

cento. 

Ainda no que respeita a receitas, deve notar-se o vazio que resultou do fim do 

QCA III e do atraso na concretização do QREN, com uma implicação directa na 

concretização das opções do plano. 

Quanto às despesas, começamos por realçar o crescimento de apenas um por 

cento nos encargos com pessoal (representam 22 por cento do total da despesa), 

fruto de uma política muito rigorosa na gestão dos recursos humanos. 
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No ano passado, as transferências correntes para as Freguesias cresceram 

dois por cento, sendo importante sublinhar que, entre 2002 e 2007, o total das 

transferências para as Freguesias cresceu 127 por cento. 

A transferência de parte da Derrama para os SMAS cifrou-se em 30 por cento, 

uma vez que não haveria possibilidade de investir mais verbas durante 2007. 

Em resultado do controlo rigorosíssimo que vimos exercendo sobre as 

despesas, registou-se durante o ano passado uma diminuição de 39 por cento no 

endividamento líquido (estamos 41.116.923,60 euros abaixo do limite) e de 6.5 por 

cento no passivo (onde as dívidas a fornecedores representam 14 por cento). 

Em 2007, a dívida a curto prazo diminuiu 9.12 por cento. 

Em 31 de Dezembro de 2007 registamos um resultado líquido de 10.017.644 

euros.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea e) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por 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, aprovar os 

documentos de prestação de contas de 2007 e remetê-los à Assembleia Municipal 

para apreciação e votação. 
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.3. Relatório e contas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 
de 2007 
DLB N.º 0460/08 | Presentes os documentos de prestação de contas do ano de 2007, 

que apresentam os seguintes resultados: 

1. Execução orçamental 
1.1. Receitas correntes de €10.026.996,91 (dez milhões, vinte e seis mil, novecentos 

e noventa e seis euros e noventa e um cêntimos), Receitas de capital de 

€3.617.776,57 (três milhões, seiscentos e dezassete mil, setecentos e setenta e 

seis euros e cinquenta e sete cêntimos), perfazendo a Receita total de 

€13.644.773,48 (treze milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, setecentos e 

setenta e três euros e quarenta e oito cêntimos). 

1.2. Despesas correntes de €10.800.472,79 (dez milhões, oitocentos mil, 

quatrocentos e setenta e dois euros e setenta e nove cêntimos), Despesas de 

capital €4.464.465,83 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, 

quatrocentos e sessenta e cinco euros e oitenta e três cêntimos), perfazendo a 

Despesa total de €15.264.938,62 (quinze milhões, duzentos e sessenta e quatro 

mil, novecentos e trinta e oito euros e sessenta e dois cêntimos). 

1.3. Saldo inicial de €3.627.252,72 (três milhões, seiscentos e vinte e sete mil, 

duzentos e cinquenta e dois euros e setenta e dois cêntimos) e Saldo final de 
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€2.007.087,98 (dois milhões, sete mil, oitenta e sete euros e noventa e oito 

cêntimos). 

2. Operações de tesouraria 
2.1 Receitas de €2.696.574,55 (dois milhões, seiscentos e noventa e seis mil, 

quinhentos e setenta e quatro euros e cinquenta e cinco cêntimos) e Despesas 

de €2.737.076,89 (dois milhões, setecentos e trinta e sete mil, setenta e seis 

euros e oitenta e nove cêntimos). 

2.2 Saldo inicial de €620.898,44 (seiscentos e vinte mil, oitocentos e noventa e oito 

euros e quarenta e quatro cêntimos) e Saldo final de €661.400,78 (seiscentos e 

sessenta e um mil, quatrocentos euros e setenta e oito cêntimos). 

3. Plano Plurianual de Investimentos 
Execução no ano de €8.801.855,00 (oito milhões, oitocentos e um mil, 

oitocentos e cinquenta e cinco euros). 

4. Demonstrações Financeiras 
4.1 Balanço 

Activo líquido de €58.746.422,06 (cinquenta e oito milhões, setecentos e 

quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e dois euros e seis cêntimos), Fundos 

próprios de €17.971.027,81 (dezassete milhões, novecentos e setenta e um mil, 

vinte e sete euros e oitenta e um cêntimos) e Passivo de €40.775.394,25 

(quarenta milhões, setecentos e setenta e cinco mil trezentos e noventa e quatro 

euros e vinte e cinco cêntimos). 

4.2 Demonstração de Resultados   

Resultados Operacionais de -€2.412.436,82 (dois milhões, quatrocentos e doze 

mil, quatrocentos e trinta e seis euros e oitenta e dois cêntimos).  

Resultados Financeiros de -€50.553,57 (cinquenta mil, quinhentos e cinquenta 

e três euros e cinquenta e sete cêntimos).   

Resultados Correntes de -€2.462.990,39 (dois milhões, quatrocentos e 

sessenta e dois mil, novecentos e noventa euros e trinta e nove cêntimos).   

Resultado Líquido do Exercício de -€881.093,71 (oitocentos e oitenta e um mil, 

noventa e três euros e setenta e um cêntimos). 

*** 

A Senhora Presidente e os Senhores Vereadores Dr. Vítor Lourenço, Eng.º 

Fernando Carvalho, Dra. Neusa Magalhães e Eng.ª Isabel Gonçalves, eleitos pela 

maioria do Partido Social Democrata e do Centro Democrático Social – Partido 

Popular, apresentaram a seguinte justificação de voto: 

«Os documentos de prestação de contas dos Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento de Leiria que hoje apreciamos revelam, sem margem para 

dúvidas, a manutenção da nossa aposta na cobertura total do Concelho com 

saneamento básico e no reforço e qualificação do abastecimento de água. 
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Comprova-se isso, em primeiro lugar, pelo crescimento do investimento: mais 

14 por cento relativamente ao ano de 2006. Merece aqui especial realce a capacidade 

máxima demonstrada pelos SMAS na execução das empreitadas comparticipadas 

pelo III QCA. 

Queremos, a este propósito, sublinhar que esta aposta tem tradução na 

cobertura alcançada em termos de saneamento básico, que se cifrava, a 31 de 

Dezembro de 2007, em 76,7 por cento da população servida (incluindo obras em 

execução e em fase de concurso). 

Tal como referimos a propósito dos documentos de prestação de contas do 

Município, a transferência de parte da Derrama para os SMAS cifrou-se em 30 por 

cento, tendo em conta que não haveria possibilidade de investir mais verbas durante 

2007. 

Esta impossibilidade de realizar mais investimento deve-se às dificuldades, de 

todos conhecidas, em concretizar os concursos lançados, designadamente na 

obtenção de vistos do Tribunal de Contas. Com efeito, sem aqueles vistos foi 

impossível consignar as respectivas empreitadas. 

Por último, queremos destacar que o aumento de custos com  pessoal se 

cifrou em apenas 3.5 por cento, exclusivamente em resultado das actualizações 

salariais, da reestruturação de carreiras e do aumento dos encargos com a CGA.» 

*** 

Os Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dr. António 

Ferreira e Dra. Lucinda Caleira, eleitos pelo Partido Socialista, apresentaram uma 

justificação de voto que se transcreve, na sua íntegra: 

«A análise das contas dos SMAS referentes a 2007, indica-nos mais uma vez a falta 

de realismo com que se elaboram os orçamentos não só para a Câmara Municipal, 

como também neste caso, para os Serviços Municipalizados de Leiria. 

Para uma receita prevista no orçamento para 2007 no montante de 23 610 

000, 00€, verifica-se agora que somente se realizou o montante de 13 644 773, 48€, 

isto é, menos 43% do que estava previsto. 

 Tal, levou a que o montante global de investimentos no exercício fosse de 4 

461 709,36€, quando estava previsto o montante de 10 990 000,00€, ou seja somente 

41% do que previa o orçamento e o plano de investimentos. 

 Perante este tipo de gestão, que ano após ano vem defraudando as 

expectativas dos munícipes, pelos atrasos na concretização de infra-estruturas vitais 

para a melhoria da qualidade de vida dos Leirienses, só nos resta votar contra a 

aprovação das contas de 2007 dos SMAS.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea e) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul 

Castro, Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira e Dr. António Ferreira, eleitos pelo 
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Partido Socialista, aprovar os documentos de prestação de contas de 2007, dos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, e remetê-los à Assembleia 

Municipal para apreciação e votação. 
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.4. IV Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. Ratificação 
DLB N.º 0461/08 | Presente a IV Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2008 que se consubstancia na 4.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 4.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 3.ª 

Alteração ao Plano Plurianual de Actividades de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 

do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 

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

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

de Janeiro, deliberou por maioria, com os votos de abstenção dos Senhores 

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

Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, ratificar o despacho da Senhora Presidente de 

2 de Abril, que autorizou a IV Modificação às Grandes Opções do Plano para o 

presente ano de 2008, com inscrições/reforços no montante de €195.276,00 e 

diminuições/anulações no montante de €169.276,00, e a IV alteração ao Orçamento 

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

diminuições/anulações no montante de €171.276,00 cada, tal como proposto.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.5. Elaboração do estudo de sustentabilidade económica no âmbito da Lei n.º 
53-E/2006, de 29 de Dezembro. Adesão do Município e aprovação da minuta do 
contrato com a AMLEI 
DLB N.º 0462/08 | Retirado 

 
3.1.6. Aquisição do edifício da Adega Cooperativa das Cortes 
DLB N.º 0463/08 | Presente o processo relativo à aquisição do edifício da Adega 

Cooperativa das Cortes acompanhado da minuta da escritura de compra e venda, 

elaborada pela Divisão Jurídica e cujo teor se transcreve: 
«(MINUTA) CONTRATO DE COMPRA E VENDA  

Entre------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------A “Adega Cooperativa de Cortes, S.C.R.L”, NIF 500008388, com sede em 

Serrada da Negra, freguesia de Cortes, concelho de Leiria, aqui representada por 

António Bernardo Ferrão, casado, natural de Leomil, Almeida, residente na Rua do 

Lis, Fontes, freguesia de Cortes, concelho de Leiria, titular do bilhete de identidade 

número. 4021325, emitido a 03/06/2003, pelo Arquivo de Identificação de Leiria, 

Joaquim Carvalho de Sousa, solteiro, natural de Marrazes, Leiria, residente no Largo 
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do Povo, Marinheiros, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, titular do bilhete de 

identidade número 681745, emitido a 09/02/2004, pelo Arquivo de Identificação de 

Leiria, José Maria Meneses Marques, casado, natural de Cortes, Leiria, residente na 

Estrada Principal, n.º 1313, Famalicão, freguesia de Cortes, concelho de Leiria, titular 

do bilhete de identidade número 6385959, emitido em 27/12/2000, pelo Arquivo de 

Identificação de Leiria, Ramiro Rosa Fonseca, casado, natural de Caranguejeira, 

Leiria, residente na Travessa da Escola n.º 2, Souto do Meio, freguesia de 

Caranguejeira, concelho de Leiria, titular do bilhete de identidade número 1513725 

emitido em 24/02/2003, pelo Arquivo de Identificação de Leiria, Maria Florinda 

Cândida José, viúva, natural de Cortes, Leiria, residente na Rua Ferreira Lopes, n.º 

70, Famalicão, freguesia de Cortes, concelho de Leiria, titular do bilhete de identidade 

número 2613187, emitido a 29/12/1999, pelo Arquivo de Identificação de Leiria, na 

qualidade de membros da Comissão Liquidatária, nomeada em Assembleia Geral, de 

11 de Junho de 2006, como primeira outorgante, e o Município de Leiria, número de 

identificação fiscal 505181266, representado pela Presidente da Câmara Municipal de 

Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, casada, natural da freguesia e 

concelho de Mirandela, residente na Quinta de Santo António, Lote 63, 5.º Dt.º, 

freguesia de Marrazes e concelho de Leiria, com poderes para o acto conforme as 

deliberações da Câmara Municipal de Leiria, tomadas em suas reuniões de 18 de 

Abril de 2007 e 16 de Maio de 2007, de que se apresentam fotocópias autenticadas, 

como segundo outorgante. ------------------------------------------------------------------------------ 

Declarou a primeira outorgante:------------------------------------------------------------------------- 

--------Que pelo preço de €405.000,00 (quatrocentos e cinco mil euros), vende à 

representante do segundo outorgante, o prédio urbano denominado por “Adega 

Cooperativa de Cortes”, sito na Serrada da Negra, freguesia de Cortes, concelho de 

Leiria, a confrontar do norte com Júlio Rodrigues, do sul com Rio Lis e serventia do 

rio, do nascente com Rio Lis e do poente com Estrada Nacional, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o número seiscentos e cinquenta e 

quatro, aí registado a seu favor, inscrito na matriz predial urbana sob os artigos 9, 

831, 1595 e 1596, da freguesia das Cortes e composto por casa de rés-do-chão para 

habitação, com 300m²; edifício de rés-do-chão para comércio e logradouro, com a 

superfície coberta de 500m² e logradouro de 434m²; pavilhão amplo para vinificação, 

escritórios e logradouro com a superfície coberta de 507m² e logradouro de 2.500m²; 

pavilhão de cave e rés-do-chão para armazenamento e engarrafamento de vinhos e 

seus derivados e logradouro, com a superfície coberta de 490m² e logradouro de 

2.500m².------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Que, do referido preço, recebeu a título de sinal e princípio de pagamento, o 

montante de €300.000,00 (trezentos mil euros), de que se dá integral quitação.---------- 

--------Que o remanescente de €105.000,00 (cento e cinco mil euros), será pago até 

30 de Setembro de 2008. -------------------------------------------------------------------------------- 
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---------Que sobre o referido imóvel se encontram registadas duas hipotecas a favor da 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, pelas inscrições C, apresentação trinta e 

dois de dezasseis de Novembro de mil novecentos e oitenta e um e apresentação 

vinte de vinte e um de Novembro de mil novecentos e noventa e um, cujo 

cancelamento se encontra assegurado por documento emitido pelo referido Banco, 

que exibem.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Mais declaram que pela presente venda não alienam a globalidade do 

património da Cooperativa.-------------------------------------------------------------------------------  

--------Pela representante do segundo outorgante, na qualidade em que outorga, foi 

dito:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Que aceita a venda nos termos exarados.---------------------------------------------------  

--------Exibiram os seguintes documentos:------------------------------------------------------------ 

--------Arquivo:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A presente aquisição está isenta de Imposto Municipal sobre as Transmissões 

Onerosas de Imóveis, atento o disposto na alínea a) do artigo 6.º do CIMTOI, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro. -----------------------------» 

A respectiva despesa foi objecto das propostas de cabimento n.ºs 671/08, de 

28 de Janeiro, e n.º 1419/08, de 4 de Abril. 

A Câmara, na sequência do Contrato Promessa de Compra e Venda 

celebrado em 6 de Novembro de 2007, que obteve declaração de conformidade pelo 

Tribunal de Contas em 22/08/2007, e considerando, ainda, a autorização concedida 

pela Assembleia Municipal na sua sessão de 27 de Abril de 2007, ao abrigo das 

disposições conjugadas da alínea i) do n.º 2 do artigo 53.º e da alínea a) do n.º 6 do 

artigo 64.º, ambas da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade adquirir o edifício 

identificado na minuta da escritura acima transcrita, nas condições constantes da 

mesma. 

Mais deliberou aprovar a minuta daquela escritura e ordenar a sua remessa 

ao Tribunal de Contas, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 

do artigo 46.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, na redacção dada pela Lei n.º 

48/2006, de 29 de Agosto. 

Deliberou ainda conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara para 

outorgar a referida escritura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.1.7. Doação de diverso equipamento 
DLB N.º 0464/08 | Presente uma declaração da Associação de Pais das Escolas da 

Freguesia de Parceiros, remetida pelo Agrupamento de Escolas José Saraiva (ENT 

2008/7038), na qual aquela declara ter adquirido, para instalar no Jardim-de-Infância 

de Pernelhas, freguesia de Parceiros, o seguinte equipamento: 
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⎯ Televisor Aura 20Txt, no valor de €119,00; 

⎯ Vídeo Worten II, no valor de €74,99; 

⎯ DVD Mitsai MT007, no valor de €32,99; 

⎯ Máquina fotográfica digital Olympus, modelo FE-230, no valor de € 232,50; 

⎯ Máquina fotográfica digital HP Photosmart R742 Silver, com cartão 2Gb no 

valor de €118,99; 

⎯ Impressora multifunções HP Photosmart, modelo C5280, com cabo 

Lifetech USB, no valor de €132,50.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com a competência que 

lhe é conferida pelo estipulado na alínea h) do n.º1 do artigo 64.º da Lei n.º169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade aceitar a doação do referido 

equipamento, para instalar no Jardim-de-Infância de Pernelhas, Freguesia de 

Parceiros. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.1.8. Pedidos de autorização da SIRESP – Gestão de Redes Digitais de 
Segurança e Emergência, SA e da Direcção-Geral de Infra-Estruturas e 
Equipamentos do Ministério da Administração Interna para instalação de infra-
estruturas de suporte do sistema Integrado de Tecnologia Digital para a Rede de 
Emergência e Segurança de Portugal nos sítios dos depósitos de água de 
Agodim, Barracão, Colmeias e Monte Real. 
DLB N.º 0465/08 | Presente o processo referente ao pedido efectuado pela Direcção-

Geral de Infra-Estruturas e Equipamentos do Ministério da Administração Interna e 

pela SIRESP – Gestão de Redes Digitais de Segurança e Emergência, SA (Ent. 

20135/07) para se proceder à instalação de infra-estruturas de suporte de estações 

base de radiocomunicações e respectivos acessórios do Sistema Integrado de 

Tecnologia Digital para a Rede de Emergência e Segurança de Portugal, nos terrenos 

municipais onde se encontram edificados os depósitos de água do Barracão/Agodim, 

freguesia de Colmeias, e Monte Real. 

 Constam também dos processos os projectos técnicos daquelas infra-

estruturas, termos de responsabilidade pela execução das infra-estruturas civis e 

instalações eléctricas e cópia da licença de rede de radiocomunicações do serviço 

móvel terrestre, emitida pela ANACOM – Autoridade Nacional e Comunicações ao 

SIRESP, a fim de a Câmara Municipal emitir o competente parecer. 

Analisado o assunto e os projectos e o seu relevante interesse público, a 

Câmara deliberou por unanimidade: 

1 – no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 3 do artigo 64.º  

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, concordar com a instalação de infra-estruturas 

de suporte de estações base de radiocomunicações e respectivos acessórios do 

Sistema Integrado de Tecnologia Digital para a Rede de Emergência e Segurança de 
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Portugal, nos terrenos municipais onde se encontram edificados os depósitos de água 

de Barracão, Agodim, freguesia de Colmeias, e Monte Real; 

2 – na sequência da decisão dos SMAS – Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria que manifestam aquiescência ao pretendido desde que a 

SIRESP, SA construa vedação em rede, de modo a tornar independente o acesso às 

estações, e a pintura dos reservatórios de água apoiados e elevados de Vale da 

Cabrita, freguesia e Cidade de Leiria, Monte Real e Casal dos Claros, freguesia de 

Amor, autorizar a instalação daquelas infra-estruturas nos terrenos onde estão 

implantados os depósitos de água de Agodim, Barracão, freguesia de Colmeias e 

Monte Real a título gratuito. 

Mais deliberou que a energia eléctrica para alimentação das estações da 

SIRESP deverá ser independente e da responsabilidade desta entidade e, no que 

concerne a Monte Real, devido à proximidade da Base Aérea, deverá ser solicitado 

parecer prévio à Força Aérea Portuguesa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.9. Pagamento de factura à empresa Espelhos do Liz 
DLB N.º 0466/08 | Presente a 2.ª via da factura n.º 356, de 2006/06/30, no valor de 

€59,29, referente à nota de encomenda n.º 1021/2006, relativa à aquisição de vidros 

para molduras de serviço a utilizar em exposição a realizar na Biblioteca Municipal. 

O documento mencionado encontra-se por regularizar por não figurar no mapa 

da dívida de 2008, uma vez que o original do documento não deu entrada nos 

serviços financeiros. A respectiva despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 

3415/06 e foi novamente cabimentada em 2008/02/08. 

Solicita-se, por isso, a autorização para se proceder no presente ano 

económico, ao seu lançamento contabilístico, bem como ao seu pagamento. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos da alínea d) do n.º 7 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por maioria, com os 

votos contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dra. 

Lucinda Caleira e Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, autorizar o 

lançamento no ano económico de 2008 e o pagamento do factura n.º 356, de 

2006/06/30, emitida pela empresa Espelhos do Liz, Lda. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.1.10. Resumos de tesouraria 
DLB N.º 0467/08 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 11 de Abril de 

2008, apresentando um Total de Disponibilidades de €2.223.929,60 sendo de 

Operações Orçamentais €1.833.454,66 e de Operações de Tesouraria €390.474,94, 

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

A Câmara tomou conhecimento. 
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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 de processo relacionado com a Divisão Jurídica 
4.1.1. Processo Disciplinar 
DLB N.º 0468/08 | Presente o Processo Disciplinar referido em epígrafe 

acompanhado do respectivo Relatório Final elaborado pela Instrutora, nos termos do 

disposto no n.º 1 do artigo 65.º do Estatuto Disciplinar. 

A Senhora Presidente da Câmara apresentou, nos termos do disposto no n.º 3 

do artigo 65.º do Estatuto Disciplinar, o referido processo à Câmara Municipal para 

tomada de decisão, propondo concordância com o Relatório Final. 

Apreciados e discutidos o Processo Disciplinar, o respectivo Relatório Final e a 

proposta apresentada pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, no uso da 

competência que lhe é conferida pelo disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 18.º do 

Estatuto Disciplinar, a Câmara, mediante escrutínio secreto, deliberou por 
unanimidade concordar com as conclusões apresentadas pela Instrutora do 

Processo no Relatório Final o qual se dá aqui por reproduzido na íntegra, bem como 

com a proposta de decisão apresentada no ponto VI) do mesmo Relatório e, em 

conformidade, condenar a arguida Margarida Lourenço da Silva pela prática da 

infracção disciplinar descrita na alínea h) do n.º 2 do artigo 26.º do Estatuto 

Disciplinar, punível com a pena de aposentação compulsiva ou de demissão nos 

termos do disposto nos n.os 1 e 5 do mesmo artigo 26.º, e remeter os autos do 

Processo Disciplinar à Divisão de Recursos Humanos a fim de que os respectivos 

serviços apurem, junto da Caixa Geral de Aposentações, se em concreto estão 

verificados os condicionalismos estabelecidos na lei para que a aposentação da 

funcionária se efective, por forma a que, posteriormente e em função da informação 

obtida, a Câmara Municipal possa determinar a aplicação de uma das penas 

disciplinares referidas em cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 26.º do Estatuto 

Disciplinar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.2. Análise do assunto relacionado com a Divisão de Recursos Humanos 
4.2.1. Voto de pesar 
DLB N.º 0469/08 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido 

de ser concedido um voto de profundo pesar, à funcionária Isabel Maria Rodrigues 

Pereira, jardineira, do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, pelo falecimento de 

sua mãe. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade 

manifestar um voto de profundo pesar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
 D e p a r t a m e n t o  d e  P l a n e a m e n t o  e  U r b a n i s m o  

 

5.1. Correcção ao traçado da Rua D. Álvaro Abranches de Noronha. 
Reconhecimento de Interesse Público, de acordo com o Decreto-Lei n.º 180/06, 
de 6 de Setembro 
DLB N.º 0470/08 | Tendo presente um Estudo Viário proposto no âmbito do Protocolo 

a estabelecido entre o Município de Leiria e as Estradas de Portugal para a proposta 

de alargamento da plataforma da Rua D. Álvaro Abranches de Noronha (ligação da 

rotunda D. Dinis à rotunda do Instituto Politécnico de Leiria), a proposta pressupõe a 

melhoria das condições de acessibilidade entre a zona de comércio, serviços e pólo 

universitário onde está actualmente instalado o Continente e o Instituto Politécnico de 

Leiria e sua relação com o resto da cidade. 

Esta intervenção, na rede viária municipal, faz parte integrante de um estudo 

mais abrangente de requalificação do actual IC2 inserido no perímetro urbano da 

cidade de Leiria, e na continuidade da Variante da Batalha. 

Este troço do IC2, situado entre o futuro nó com o IC36 e o nó com a EN109, 

dado que assegura várias funções (IC2, interligação A8 – A1 – EN109, EN242 e 

ligações urbanas), apresenta notórias dificuldades ao nível da capacidade e deverá 

ser dotado de um perfil transversal constituído por três vias em cada sentido; o 

restante traçado será constituído por duas vias em cada sentido, devendo as 

intersecções ser do tipo desnivelado com entradas e saídas na mão; 

A ampliação, a curto prazo, do actual Continente (Processo de licenciamento 

camarário n.º 1029/05) e as dinâmicas ampliações das instalações do Instituto 

Politécnico de Leiria projecta aumentos de capacidade viária e pedonal, esta última 

muito mal resolvida actualmente. 

Na reformulação da Rua D. Álvaro Abranches de Noronha, é aumentado o n.º 

de vias de circulação, passando de uma via existente por cada sentido, 1x1, a duas 

por sentido, ou seja, 2x2, sendo a plataforma constituída por duas faixas de rodagem 

de 7,15 metros cada, com 3,35 metros por via, incluindo passeios laterais com 1,50 

metros bem como de uma ciclovia com 1,25 metros. Estes novos fluxos obrigam, no 

âmbito da engenharia de tráfego, a uma ripagem no seu traçado de forma a garantir 

uma inserção na chegada à Rotunda D. Dinis em melhores condições de segurança, 

conforme projecto inserido em extracto cartográfico anexo, à escala. 1:5000. 
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A passagem sobre o rio Lena é intervencionada por uma nova ponte, tendo 

também como objectivo a melhoria da secção de vazão da actualmente existente. 

Estão projectados aterros laterais para manter a mesma cota de pavimento (ver anexo 

A3). 

Na rotunda D. Dinis, a intervenção a efectuar limita-se às suas ligações 

laterais para eliminação dos actuais conflitos de tráfego e à repavimentação da coroa 

de circulação da própria rotunda. 

De acordo com o PDM em vigor, a área de intervenção aqui descrita encontra-

se parcialmente em território cujo uso de solo, é zona verde urbana, condicionada por 

Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional, nomeadamente área de 

máxima infiltração e zona ameaçada por cheias (ver extracto síntese anexo). Os 

restantes usos urbanos são de equipamento e terciário. 

O Município considera que esta proposta de intervenção representa uma 

beneficiação da via rodoviária existente, havendo necessidade de alargamento de 

plataformas e pequenas correcções de traçado justificadas pela nova hierarquização 

compatível com as futuras intervenções no IC2. 

A pretensão adapta-se à topografia do terreno, justificada pela cota de 

pavimento da futura ponte sobre o Rio Lena e a manutenção, na generalidade, das 

cotas do arruamento já existente. 

Prevê-se, de acordo com futuro projecto de execução, o respeito pela 

drenagem natural do caudal do rio Lena, garantindo-se o aumento da secção de 

vazão da nova parte, não existindo qualquer contaminação dos solos e da água, uma 

vez que só estão programadas infra-estruturas pluviais. 

O Município recorre à solicitação de Acção de Interesse Público, a reconhecer 

por despacho conjunto do Governo, de acordo com a alínea c) do n.º 3 do artigo 4.º 

do Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto da alínea b) do 

n.º 3 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade recorrer à Acção de Interesse Público e remeter o assunto à 

Assembleia Municipal para aprovação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.2. Medidas Preventivas do Plano Pormenor Leiria-Norte 
DLB N.º 0471/08 | Retirado 

 

 

Ponto seis 
  D i v i s ã o  d e  C o m u n i c a ç ã o ,  R e l a ç õ e s  P ú b l i c a s  e  C o o p e r a ç ã o  

 

6.1. Festas da Cidade de S. Filipe, Ilha do Fogo – Cabo Verde 
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DLB N.º 0472/08 | Por convite endereçado à Senhora Presidente (ENTFE 2008/1941), 

o Dr. Eugénio Veiga, Presidente do Município de S. Filipe da Ilha do Fogo, Cabo 

Verde, dá conhecimento da realização das festas da cidade no período de 27 de Abril 

a 1 de Maio de 2008, desenvolvendo-se, no âmbito do programa, diversas actividades 

culturais, desportivas e sociais, com realce para o «Dia do Município», a celebrar no 

último dia dos festejos. 

O período das festas de S. Filipe é igualmente aproveitado para o reforço de 

diálogo e de amizade com as cidades com quem S. Filipe está geminada ou mantém 

acordos de cooperação e amizade, pelo que, habitualmente, marcam presença várias 

delegações de câmaras municipais portuguesas. 

A última presença de uma delegação desta Câmara Municipal em S. Filipe 

verificou-se no ano de 2006, pelo que caberá ao Executivo Camarário deliberar sobre 

a sua eventual participação no presente ano. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, no âmbito das competências que lhe 

estão atribuídas pela alínea f) do n.º 4 do artigo 64.º do Decreto Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, deliberou por unanimidade declinar o convite para as festas da cidade 

de S. Filipe da Ilha do Fogo, Cabo Verde entre o período de 27 de Abril a 1 de Maio 

de 2008 e felicitá-los pela realização das mesmas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2. Curso de português em Saint-Maur-des-Fossés. Pedido de apoio para 
viagem a Leiria 
DLB N.º 0473/08 | A Câmara Municipal de Saint-Maur-des-Fossés, através do seu 

«Comité de Jumelage», propõe todos os anos cursos de línguas, com o objectivo de 

proporcionar aos seus habitantes a descoberta linguística e cultural das cidades com 

quem está irmanada. 
No âmbito do curso de português, liderado pela professora Olga Quadros 

Ferreira, os alunos daquele curso pretendem, no final do ano lectivo, de 8 a 11 de 

Maio (quinta-feira a domingo), realizar uma visita a Leiria, a fim de concretizarem as 

suas aprendizagens pedagógicas e «descobrir» a cidade de Leiria e sua região. 

Face ao pedido do município de Saint-Maur-des-Fossés para esta Câmara 

colaborar na referida deslocação e uma vez que foi obtida a informação de que as 

outras cidades com quem tem acordos de geminação têm colaborado em tais 

iniciativas, diligenciou-se a averiguação do número de elementos que se deslocarão a 

Leiria, bem como da possibilidade do grupo, seis alunos (dois casais e duas 

senhoras) além da professora Olga Quadros, poderem ficar alojados, para efeitos de 

pernoita e alimentação, no Convento dos Franciscanos, nesta cidade, que em estreita 

colaboração com esta Câmara tem proporcionado a concretização de diversas 

iniciativas, ao praticar preços acessíveis para utilização das suas instalações, tendo 

estabelecido, para o apoio a esta acção, uma «diária» de 30 euros por pessoa. 
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Assim, além do apoio logístico a proporcionar ao grupo, torna-se necessário o 

pagamento do alojamento (pernoita) nos dias 8, 9, 10 e 11 de Maio, bem como os 

jantares dos mesmos dias e os almoços dos dias 9 e 11 de Maio, no valor total de 840 

euros, devendo o Gabinete de Cooperação Externa providenciar a elaboração do 

programa da estada do grupo e do apoio logístico a desenvolver. 

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

1484/07, de 8 de Abril. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, no âmbito das competências que lhe 

estão atribuídas pela alínea f) do n.º 4 do artigo 64.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, atendendo a que se trata de uma iniciativa com interesse e uma vez 

que o grupo não é numeroso e ainda por ser a primeira vez que é solicitada a 

colaboração de Leiria, deliberou por unanimidade concordar com o proposto, 

suportando os encargos inerentes à estada (alojamento e alimentação) a levar a efeito 

no Convento dos Franciscanos, dos alunos que frequentaram o curso de português 

em Saint-Maur-des-Fossés, no valor de 840 euros, bem como proporcionar o apoio 

logístico necessário para o conhecimento da cidade e sua região, cabendo ao 

Gabinete de Cooperação Externa elaborar o programa inerente à estada do grupo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete  

 Depar tamento  de  Desenvolvimento  Económico,  Espaços  Verdes  e  Ambiente 
 

7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Promoção do 
Desenvolvimento  
7.1.1. Publicidade (Intenção de remoção) 
DLB N.º 0474/08 | No seguimento de vários processos de licenciamento de 

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

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

prévio deste Município. Assim, propõe-se que a Câmara delibere no sentido de 

ordenar a intenção de remoção no prazo de oito dias, nos termos do disposto no 

artigo 20.º, n.º 2, 3 e 4 do Regulamento Municipal de Publicidade, notificando os 

requerentes, nos termos e para os efeitos do disposto nos 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), de acordo com listagem infra: 
 

Registo Entidade Tipo de Publicidade Localização da 
Publicidade 

Ent.26536/00 
STET, Técn. Equipamentos 
e Tractores, S. A . 

Um anúncio luminoso; Duas 
telas nas fachadas; 
Um mupi luminoso biface; 

Alto do Vieiro, freguesia 
de Parceiros 
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Um painel; 
Três bandeiras no parque; 
Quatro telas na rede de 
vedação; 

Ent.6646/04 

Firma Joaquim Manuel 
Pereira, Lda 

Quatro toldos suportes 
publicitários; 
Um anúncio monoface 
iluminado; 
Dois anúncios luminosos 
perpendiculares bifaces; 

R. Francelino, Pimentel, 
nº 14/16, freguesia de 
Leiria 

Ent.13097/05 
Renticonsult – 
Consultadoria e Mediação 
Imobiliária, Lda 

Dois autocolantes em vinil; Rua do Bombarral, Lt. 50, 
Lj. B, Nova Leiria, 
freguesia de Marrazes 

Ent. 3320/08 
Sérgio Paulo Miranda 
Pimenta  

Um painel publicitário de 
uma face; 

IC2/EN1 Km 134+600 
lado direito, junto à 
localidade de Barracão,  

Ent. 8987/01 

Firma Bindomatic Portugal 
Produtos de Escritório, 
Unipessoal, Lda. 

Duas Placas direccionais 
bifaces; 
 

Rua de Fátima;  
Rua Nova da Indústria, 
Loureira, freguesia de 
Sta. Catarina da Serra 

Ent.13335/06 

Comumspace, lda Uma lona monoface em 
estrutura metálica: 

Av. Comunidade 
Europeia, (Circular 
Interna de Leiria), 
freguesia de Pousos 

Int. 1901/08 

Firma PLA Peças, Lda Um anúncio luminoso bifec 
(Mupi);  
Uma bandeira no parque do 
estabelecimento; 
Uma sequência de letras 
autolocolantes nos vidros 
da fachada; 

Estrada das Moitas Altas, 
Pinheiros, freguesia de 
Marrazes 

Int. 1900/08 

Centro Glass 
Comercialização e 
Aplicação de Vidros em 
Viaturas, Lda 

Um anúncio iluminado 
biface; 
Uma bandeira no parque de 
estabelecimento;  
Uma placa na fachada 

Estrada das Moitas Altas, 
Pinheiros, freguesia de 
Marrazes 

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

manifestar a intenção de ordenar a remoção dos suportes publicitários supra 

mencionados, no prazo de oito dias, em cumprimento do disposto no artigo 20.º, n.ºs 

2 e 3 do Regulamento Municipal de Publicidade, uma vez que os suportes 

publicitários afixados não se encontram licenciados, nem são licenciáveis, conforme 

consta dos processos do EP- Estradas de Portugal, E.P.E.. O não cumprimento 

dentro do prazo fixado, implicará que seja o Município a promover a remoção dos 

mesmos, sendo os infractores responsáveis pelo pagamento de todas as despesas 

ocasionadas, nos termos do n.º 4 e 5 do citado artigo. 

Mais deliberou notificar aos requerentes o teor da presente deliberação, nos 

termos e para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo, 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). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

7.1.2. Publicidade. Anulação de guia de recebimento (Ent. 26757/07)  
DLB N.º 0475/08 | A empresa RHOAL – EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA., 

solicitou o licenciamento de diversa publicidade, do qual foi deferido o pedido para um 
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anúncio iluminado e para uma tela publicitária, tendo sido emitidos os documentos de 

receita n.ºs 35803/2007 e 35802/2007, das respectivas taxas. No entanto, a 

requerente desistiu da tela publicitária, pelo que são devidas outras taxas. 

Assim, propõe-se a anulação da guia de recebimento n.º 35802, de 20 de 

Dezembro de 2007, no valor total de €418,12, atendendo a que a taxa do anúncio 

iluminado já foi paga pela guia de recebimento n.º 35803, de 20 de Dezembro de 

2007. 

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

documento de recebimento n.º 35802, de 2007/12/20, no valor total de €418,12. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.3. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Transferência dos lugares do 
terrado n.º 77/78 (Ent.7429/08) 
DLB N.º 0476/08 | Presente o requerimento de MARIA MANUELA DE FARIA, 

residente na Rua da Bela Vista, Lt. 24, freguesia de Candoso (S. Tiago), Guimarães, a 

solicitar a transferência dos lugares cativos de terrado n.º 77 e 78, no Mercado de 

Venda por Grosso do Falcão – Têxteis, Calçado e outros, que se encontram em seu 

nome, mas para serem ocupados pela empresa Safanel – Comércio de Vestuário, 

Lda, da qual é sócia gerente. 

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

autorizar a transmissão do direito de ocupação dos lugares cativos n.º 77 e 78, do 

Mercado de Venda por Grosso do Falcão, de Maria Manuela de Faria para a empresa 

Safanel – Comércio de Vestuário, Lda., nos termos do n.º 2 do artigo 16.º do 

Regulamento do Mercado Falcão, uma vez que a empresa reúne os requisitos 

expressos no artigo 13.º do mesmo Regulamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.4. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Troca dos lugares de terrado n.º 
264/265pe para os n.º 265pe/266 (Ent.6976/08) 
DLB N.º 0477/08 | Presente o requerimento da empresa VESTIRSO – INDÚSTRIA 

CONFECÇÃO, LDA., com sede na Rua Recontro do Outeiro, n.º 492, Santa Cristina 

do Couto, Santo Tirso, a solicitar a troca dos lugares cativos n.º 264 e 265PE que já 

ocupa, pelos lugares cativos n.º 265PE e 266, para venda de têxteis, no Mercado de 

Venda por Grosso do Falcão. 

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

o direito de ocupação dos lugares cativos n.º 265PE e 266 à empresa Vestirso – 

Indústria Confecção, Lda., deixando vago o lugar n.º 264, uma vez que o requerente 

reúne os requisitos expressos no artigo 13.º do Regulamento do Mercado Falcão, com 

a alteração aprovada pela Assembleia Municipal em 2003/04/17.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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7.1.5. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Troca do lugar de terrado n.º 28 
para o n.º 29 (Ent.5760/08) 
DLB N.º 0478/08 | Presente o requerimento de JOAQUIM MARQUES OTÍLIO, 

residente na Rua da Brejoeira, n.º 33, Casal Ribeiro, Rio de Couros, a solicitar a troca 

do lugar cativo n.º 28 que já ocupa, pela atribuição do lugar cativo n.º 29, 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 29, a Joaquim Marques Otílio, deixando vago 

o lugar n.º 28, uma vez que o requerente reúne os requisitos expressos no artigo 13.º 

do Regulamento do Mercado Falcão, com a alteração aprovada pela Assembleia 

Municipal em 2003/04/17.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.6. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Troca do lugar de terrado n.º 
209 para o n.º 99 (Ent.5014/08) 
DLB N.º 0479/08 | Presente o requerimento de TORCATO CARVALHO TEIXEIRA, 

residente em Arrabalde de Cima, Sobre Tâmega, Marco de Canavezes, a solicitar a 

troca do lugar cativo n.º 209 que já ocupa, pela atribuição do lugar cativo n.º 99, 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 99, a Torcato Carvalho Teixeira, deixando 

vago o lugar n.º 209, uma vez que o requerente reúne os requisitos expressos no 

artigo 13.º do Regulamento do Mercado Falcão, com a alteração aprovada pela 

Assembleia Municipal em 2003/04/17.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.7. Licença especial de ruído (Ent. 5480/08) 
DLB N.º 0480/08 | Retirado 

 
7.1.8. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent. 6194/08) 
DLB N.º 0481/08 | Presente o requerimento do grupo «O NARIZ» – TEATRO DE 

GRUPO, com sede na Rua Latino Coelho, n.º 12, Leiria, a solicitar licença especial de 

ruído, para a realização do «Baile da Pinha», nos dias 15 e 16 de Março de 2008, a 

ter lugar no Órfeão de Leiria, sito na morada supra, no horário compreendido entre as 

22 horas e as 4 horas do dia seguinte, do qual consta o despacho da Senhora 

Presidente da Câmara de 2008/03/14, a deferir o pedido.  

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

o despacho de 2008/03/14, da Senhora Presidente a deferir o pedido para os dias 15 

e 16 de Março de 2008, mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.9. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent. 6978/08) 
DLB N.º 0482/08 | Presente o requerimento de MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, na 

qualidade de proprietário do bar «Os Filipes», sito no Largo Cândido dos Reis, nesta 

cidade, a solicitar licença especial de ruído, para a apresentação de música ao vivo 

nos dias 4, 11, 18 e 25 de Abril de 2008, a ter lugar no estabelecimento supra citado, 

no horário compreendido entre as 20 horas e as 2 horas do dia seguinte, do qual 

consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2008/03/28, a deferir o 

pedido.  

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

o despacho de 2008/03/28 da Senhora Presidente a deferir o pedido para os dias 4, 

11, 18 e 25 de Abril de 2008, mediante emissão da licença especial de ruído para o 

efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2 Análise do processo relacionado com a Divisão de Ambiente e Serviços 
Urbanos 
7.2.1. Apoio aos «Jogos de Protecção Civil» 
DLB N.º 0483/08 | A Polícia de Segurança Pública de Leiria, em colaboração com os 

Bombeiros Voluntários de Leiria e com a Valorlis pretende realizar, no dia 9 de Maio, 

no Colégio Conciliar Maria Imaculada (Cruz de Areia, Leiria) os jogos de protecção 

civil. 

Os jogos supracitados têm como principal objectivo sensibilizar as crianças e 

jovens, para a Protecção Civil incutindo-lhes determinadas necessidades e 

determinados princípios. 

Assim, a Polícia de Segurança Pública solicita (ENTF 2008/1830), apoio 

logístico para a realização dos Jogos de protecção civil, pelo que se propõe: 

a) Empréstimo de 10 baldes de 5 litros; 

b) Empréstimo de um escadote de três degraus; 

c) Empréstimo de 10 coletes reflectores; 

d) Cedência de uma tábua de três metros de comprimentos por 30 cm de largura; 

e) Cedência de 1 rolo de fita adesiva larga para sinalizar as faixas de rodagem; 

f) Cedência de 3 rolos de fita vermelha e branca; 

g) Cedência de 10 litros de combustível; 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do 

artigo 64.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade apoiar a iniciativa «Jogos de Protecção Civil», através do apoio supra 

mencionado. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

 

Ponto oito 
 Divisão de Acção Educat iva Municipal  

 

8.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção 
Educativa 
8.1.1. Protocolo de cooperação entre a ENERDURA – Agência Regional de 
Energia da Alta Estremadura e o Município de Leiria, no âmbito da Optimização 
Energética em Escolas do 1.º Ciclo de Ensino Básico 
DLB N.º 0484/08 | Presente Protocolo de cooperação entre a ENERDURA – Agência 

Regional de Energia da Alta Estremadura e o Município de Leiria, no âmbito da 

Optimização Energética em Escolas do 1.º Ciclo de Ensino Básico, que se transcreve: 

«PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO  

ENTRE A ENERDURA E O MUNICÍPIO DE LEIRIA 

A ENERDURA – Agência Regional de Energia da Alta Estremadura, com o Número 

de Identificação de Pessoa Colectiva 505 074 737, com sede na Rua Dr. José Jardim, 

n.º 18, 2410-124 LEIRIA, representada por David Pereira Catarino, na qualidade de 

Presidente do Conselho de Administração 

e o 

Município de LEIRIA, com o Número de Identificação de Pessoa Colectiva 505 181 

266, com sede em Largo da República, 2414-006 LEIRIA, representado por Isabel 

Damasceno Campos, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

estabelecem entre si o presente protocolo de colaboração para a implementação do 

projecto “ESTUDO DE OPTIMIZAÇÃO ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS DO 1º CICLO DE 

ENSINO BÁSICO (CEB) – 2ª FASE” em 20 edifícios escolares do referido Município, 

tendo este estudo como objectivo efectuar a caracterização energética dos edifícios e 

identificar oportunidades de implementação de medidas de Utilização Racional de 

Energia (URE). 

O presente protocolo é constituído pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula 1.ª 
Objecto 

O objecto do presente protocolo de cooperação consiste no apoio técnico que a 

ENERDURA irá prestar ao Município de Leiria no âmbito do projecto “ESTUDO DE 

OPTIMIZAÇÃO ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS DO 1.º CICLO DE ENSINO BÁSICO 

(1.º CEB) – 2.ª FASE” a desenvolver em 20 edifícios escolares do referido Município, 

nomeadamente no apoio à: 

1. Caracterização física dos estabelecimentos da rede escolar municipal; 

2. Caracterização energética dos estabelecimentos da rede escolar municipal; 
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3. Identificação de medidas de eficiência energética a aplicar nos 

estabelecimentos da rede escolar municipal. 

 Cláusula 2.ª 
Adequação do tipo de edifícios a estudar 

Na impossibilidade da realização do estudo em 20 edifícios do 1.º CEB, por 

insuficiente número de edifícios deste tipo no Município de Leiria, o restante número 

de edifícios a estudar será substituído por outro tipo de edifício municipal equivalente, 

a acordar entre as partes (ex.: jardins de infância; ATL; bibliotecas, …). As fases do 

estudo a desenvolver nesse tipo de edifícios será a descrita na cláusula 4.ª deste 

protocolo, com as devidas adaptações ao edifício em causa. 

Cláusula 3.ª 
Área de intervenção 

A área de intervenção inerente à prestação do apoio técnico por parte da ENERDURA 

é a composta pelos oito municípios associados da Agência, nomeadamente os 

municípios de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Leiria, Marinha Grande, Ourém, Pombal e 

Porto de Mós. 

Cláusula 4.ª 
Fases do Estudo 

O estudo a desenvolver compreende a realização das seguintes fases: 

1. Levantamento dos dados relativos aos estabelecimentos da rede escolar 

municipal; 

2. Levantamento dos dados constantes nas facturas de energia eléctrica junto da 

autarquia, se esta os poder disponibilizar ou junto da EDP - Distribuição de 

Energia, SA, mediante autorização da autarquia; 

3. Visita a cada uma das escolas para realização dos diagnósticos energéticos; 

4. Construção de uma base de dados com os valores obtidos, cálculos e 

relatórios finais, com a identificação das medidas de eficiência energética a 

adoptar para as escolas estudadas. 

Cláusula 5.ª 
Prazo da prestação do apoio técnico 

A prestação do apoio técnico da ENERDURA ao Município de Leiria vigorará até que 

esteja concluído o estudo em 20 edifícios municipais, com início a contar da data que 

consta no presente protocolo de cooperação. 

Cláusula 6.ª 
Preço e condições de pagamento 

O valor total relativo à prestação do apoio técnico que a ENERDURA irá prestar ao 

Município de Leiria será de €1.000,00 (mil euros), s/ IVA, valor este que será repartido 

da seguinte forma: 

1. 50% do valor total na assinatura do presente protocolo de cooperação; 

2. 50% do valor total a pagar no fim da prestação do apoio técnico. 
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Cláusula 7.ª 
Imposto do selo 

O presente contrato está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) 

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

ambos do respectivo Código. 
Leiria, ___ de ___________de 2008 

A Enerdura | David Pereira Catarino     

O Município | Isabel Damasceno Campos» 

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

1510/08, de 9 de Abril. 

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

o protocolo acima transcrito e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua 

assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.1.2. Festival de Teatro Juvenil XIV Edição. Patrocínio 
DLB N.º 0485/08 | Considerando o interesse manifestado pelo Grupo Ergovisão, SA, 

no sentido de se associar ao «XIV Festival de Teatro Juvenil 2008», através do 

estabelecimento de uma parceria e atribuição de apoio, propõe-se, ao abrigo da Lei 

do Mecenato, a emissão de uma declaração de patrocínio à entidade referida, 

conforme dados constantes na tabela seguinte: 

Patrocinador Modalidade do apoio Valor 

Ergovisão, Comércio e Indústria de Óptica, S.A. 

Recta do Seixal -EN 231- Oliveira de Barreiros  

3500 - 892 Viseu 

Cont. N.º 506 289 788 

Pagamento de serviços e/ou 
materiais 

(Anúncios na comunicação 
social, Catálogo e Filme do FTJ) 

 

€ 7.000,00 

Total €7.000,00 
 

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

apoio concedido pela entidade no âmbito do Projecto «Festival de Teatro Juvenil XIV 

Edição – 2008». 

Mais deliberou que a emissão do recibo ao abrigo da Lei do Mecenato seja 

efectuada após informação dos serviços de educação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.3. Festival de Teatro Juvenil XIV Edição. Sessão de abertura 
DLB N.º 0486/08 | Retirado 
 

 

Ponto nove 
 Departamento de Cultura,  Desporto e Juventude 
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9.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Área da Cultura 
9.1.1. Acordo-Programa a realizar entre o Município de Leiria e o Instituto 
Politécnico de Leiria para o desenvolvimento da nova componente à 
candidatura ao POC «Novas Tecnologias da Informação e Comunicação para a 
Exposição Permanente "O Fascínio do Olhar"» do m|i|mo e abertura de 
procedimento para aquisição de serviços dele resultantes. 
DLB N.º 0487/08 | O Museu da Imagem em Movimento está a preparar-se para a sua 

transferência para instalações definitivas na Cerca do Castelo de Leiria. As obras 

estão a decorrer, bem como, simultaneamente, a elaboração dos projectos de 

museologia e museografia. 

Na sequência lógica do trabalho desenvolvido nos últimos anos, tendo em 

conta o estatuto de Leiria enquanto capital de distrito, o grande dinamismo económico 

e social do concelho e da região, e o grande desenvolvimento que tiveram nos últimos 

anos as actividades culturais, pretende-se que este seja um museu de referência 

sobre a imagem e a imagem em movimento no panorama nacional e que encontre o 

seu espaço próprio num contexto territorial mais vasto. 

Este equipamento, em conjunto com outros projectos municipais na área da 

cultura, integra-se também num esforço mais vasto para colocar à disposição dos 

leirienses bens culturais e científicos de qualidade elevada.  

Como parte integrante do projecto museológico, pretende-se que o M|i|mo 

tenha entre as suas exposições permanentes componentes de tecnologia de ponta 

que, por não estarem disponíveis no mercado, devem ainda ser concebidas e 

desenvolvidas com recurso à investigação e desenvolvimento por parte de entidades 

que estejam vocacionadas para actividades científicas e de Investigação & 

Desenvolvimento no domínio da automatização de sistemas e das novas tecnologias 

da informação e comunicação. 

A Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria 

(ESTG/IPL) detém as competências científicas e o saber-fazer necessários para o 

efeito e entre o Município de Leiria e o IPL existe um protocolo de colaboração, 

celebrado em 2003, que tem sido mutuamente vantajoso para as duas entidades e a 

comunidade leiriense nas suas diversas dimensões, nomeadamente científica, social, 

económica e cultural. 

A natureza dos serviços a prestar tem uma elevada componente de trabalho 

intelectual e não permite a definição das especificações do contrato necessárias à sua 

adjudicação de acordo com as regras aplicáveis aos restantes procedimentos. 

O contrato terá um valor inferior a €200.000,00 (duzentos mil euros). 

O IPL é, ele próprio, uma das entidades referidas nos artigos 2.º e 3.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. 
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Assim e também ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 3 do artigo 81.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, a Câmara Municipal, no uso das competências 

que lhe são conferidas pela alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do citado diploma legal e 

pela alínea d) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou 
por unanimidade solicitar proposta orçamental ao Instituto Politécnico de Leiria, 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão, para a concepção, o desenvolvimento e a 

execução de plataformas expositivas com recurso às modernas tecnologias de 

informação e comunicação para a Exposição Permanente O Fascínio do Olhar e 

Oficina do Olhar.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.1.2. Comissão Promotora das Comemorações do 25 de Abril. Pedido de Apoio 
DLB N.º 0488/08 | Presente a carta da Comissão Promotora das Comemorações do 

25 de Abril com a ENT.7729/08 em que é solicitado apoio financeiro para levar a 

efeito as comemorações de mais um aniversário do 25 de Abril na cidade de Leiria. 

Considerando a importância histórica, política e social do 25 de Abril, enquanto 

evento marcante dos valores da liberdade e da democracia em Portugal, bem como o 

apoio prestado em anos anteriores, propõe-se que seja atribuído à Comissão 

Promotora das Comemorações do 25 de Abril, um subsídio no valor de €1.500,00, 

conforme a verba inscrita no Plano de Actividades para 2008 

(2008/A/303/Comemorações do 25 de Abril 12/040701), objecto da proposta de 

cabimento n.º 1435/08, de 4 de Abril. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos do disposto na alínea b) 

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade conceder à Comissão Promotora das Comemorações do 25 de Abril, 

com morada na Rua Egas Moniz, 4.º Bloco-2.º Dt.º em Leiria 

(NIB.5180.0001.00000115348.11), representada por António Pereira Fernandes, 

Contribuinte n.º 115405313, um apoio financeiro para as despesas efectuadas com a 

comemoração do Dia da Liberdade, no montante de €1.500,00. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
9.1.3. Bandas em Concerto. Apoio (Ratificação de despacho) 
DLB N.º 0489/08 | Está a decorrer, em Leiria, desde Outubro de 2007, a iniciativa 

«Bandas em Concerto» promovida pela Delegação Regional da Cultura do Centro e 

com o apoio do Município de Leiria.  

O programa contou neste biénio com mais uma sala, o Teatro José Lúcio da 

Silva, cumprindo assim o objectivo de o estender aos seis distritos da Região Centro. 

Esta iniciativa está a obter um êxito assinalável envolvendo até à sua conclusão 

em 27 de Abril cerca de 1.400 músicos que ao longo de seis meses apresentam o 
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melhor que as bandas vão fazendo, quer ao nível da execução quer na escolha 

cuidada de reportórios.  

No âmbito desta iniciativa é necessário apoiar a Sociedade Filarmónica de S. 

Cristóvão, de Caranguejeira para a sua actuação em Aveiro no dia 20 de Abril, pelo 

que foi autorizada por despacho da Senhora Presidente datado de 3 de Abril de 2008, 

a despesa com o aluguer do transporte adicional ao autocarro camarário, de modo a 

permitir a deslocação da totalidade dos elementos daquela Filarmónica, solicitando-se 

agora a ratificação do mesmo. 

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

1426/08, 7 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 concordar com o apoio necessário para assegurar a deslocação da 

Sociedade Filarmónica de S. Cristóvão a Aveiro no dia 20 de Abril de 2008 e ratificar o 

despacho de autorização da despesa da Senhora Presidente datado de 3 de Abril de 

2008, referente ao aluguer do autocarro adicional. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
9.1.4. Atribuição de subsídio ao Clube Recreativo e Desportivo de Soutocico. 
«Enterro do Bacalhau» 
DLB N.º 0490/08 | Presente uma carta do Clube Recreativo e Desportivo do Soutocico 

com a ENT.1248/2008, em que é solicitado um apoio financeiro para o evento 

«Enterro do Bacalhau», que decorreu na aldeia do Soutocico, no dia 5 de Abril de 

2008. 

Trata-se de uma tradição de riquíssimo valor cultural que na presente edição 

envolveu cerca de 300 figurantes, tendo decorrido paralelamente à representação 

teatral o III Congresso Gastronómico do Bacalhau. 

Atendendo ao valor de iniciativas deste tipo na preservação da cultura popular 

ancestral e no sentido de incentivar a associação para a continuação desta 

manifestação cultural, propõe-se que se atribua ao Clube Recreativo e Desportivo do 

Soutocico um apoio no valor de €1.500,00, previsto no Plano para 2008, na Rubrica 

12/040701-0299-332 (Outros Apoios), objecto da proposta de cabimento n.º 1509/08, 

de 9 de Abril. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea 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 Clube Recreativo e Desportivo do Soutocico a verba de 

€1.500,00 (mil e quinhentos euros), para apoio ao evento «Enterro do Bacalhau» que 

decorreu na aldeia do Soutocico, no dia 5 de Abril de 2008. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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9.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude  
9.2.1. Apoio para a Realização do Jogo da «Super Taça de Basquetebol em 
Cadeira de Rodas» organizado pela Associação Portuguesa de Deficientes. 
Delegação Distrital de Leiria   
DLB N.º 0491/08 | Presente a ENT. n.º 6496/08, de 14 de Março, da Associação 

Portuguesa de Deficientes – Delegação Distrital de Leiria, e para fazer face às 

despesas com a «Super Taça de Basquetebol em Cadeira de Rodas», evento a 

realizar no dia 25 de Abril de 2008, onde se defrontam as duas melhores equipas 

classificadas na Época Desportiva 2006/2007, propõe a Senhora Vereadora do 

Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, a atribuição de um apoio financeiro no valor de 

€500,00 (quinhentos euros), para fazer face às despesas inerentes à organização 

desta competição, bem como a cedência gratuita do Pavilhão Desportivo Municipal 

dos Pousos, para a realização do jogo APD/Leiria – APD/Sintra, de acordo com o 

Regulamento de Cedência e Utilização da referida instalação desportiva. 

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 

cabimento n.º 1407/08, de 3 de Abril. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º 

ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e com a alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir um apoio 

financeiro no valor de €500,00 (quinhentos euros), para fazer face às despesas 

inerentes à organização desta competição, bem como a cedência gratuita do Pavilhão 

Desportivo Municipal dos Pousos, para a realização do jogo APD/Leiria – APD/Sintra, 

de acordo com o Regulamento de Cedência e Utilização da referida instalação 

desportiva. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto dez 
 Gabinete de Apoio ao Senhor Vereador Eng.º  Fernando Carvalho  

 

10.1. Delegação de competências em juntas de freguesias 
DLB N.º 0492/08 | Presente a minuta de Protocolo de Delegação de Competências a 

celebrar com Juntas de Freguesia, para execução das obras constantes do mapa 

abaixo transcrito: 

«CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

JUNTA DE FREGUESIA DE __________________ 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

Im-DA-15-09_A00 
 



593(49) 
 

CMLeiria/Acta n.º 8, de 2008.04.14 

OBJECTO: _____________________________________________________ 

Considerando ser convicção desta Câmara Municipal que as juntas de 

freguesia podem, localmente, garantir a prestação de inúmeros serviços de uma 

forma mais rápida e eficaz e com maior racionalização de custos. 

Considerando o que se dispõe no artigo 66.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, designadamente no n.º 1 desse artigo, que permite ser objecto de 

delegação para as juntas de freguesia qualquer das competências dos municípios. 

Considerando o que se dispõe no artigo 15.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, designadamente no n.º 2 desse artigo, que estabelece regras sobre o 

instrumento que concretiza a colaboração entre o município e a freguesia. 

Verificando-se que a Junta de Freguesia de __________ tem como prioridade 

________________________________, é celebrado o presente protocolo entre a 

Câmara Municipal de Leiria, representada pela Sra. Presidente da Câmara, e a Junta 

de Freguesia de _____________, representada pelo Sr. Presidente da Junta, para 

execução da obra “__________________________________”, que se rege pelas 

cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
Objecto da Delegação de Competências 

Constitui objecto do presente protocolo a “_______________________________”, a 

executar na Freguesia de ______________.  

Cláusula Segunda 
Delegação de Competências 

A Câmara Municipal de Leiria delega na Junta de Freguesia de _____________ a 

competência para a realização da obra referida na cláusula primeira, a levar a efeito 

em/na (Freguesia de ______________)/_____________________, assegurando o 

respectivo financiamento, no montante de € ______________ (valor por extenso). 

Cláusula Terceira 
Direitos e Obrigações das Partes Contratantes 

1 – Compete à Câmara Municipal de Leiria: 

a) Prestar apoio técnico à Junta de Freguesia de ____________, sempre que esta 

o solicite, designadamente na execução do projecto e na fiscalização da obra; 

b) Visar os autos de medição, após a execução dos trabalhos; 

c) Processar a transferência para a Junta de Freguesia de __________ da quantia 

acordada, nos termos da cláusula quarta. 

2 – No âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia de ___________ 

exercer os poderes que integram a sua qualidade de dono de obra, nomeadamente : 

a) Tomar as iniciativas e respeitar os procedimentos que decorrem dos regimes 

jurídicos de realização de despesas públicas e de empreitadas de obras públicas e, 

designadamente, a retenção de meio por cento para a Caixa Geral de Aposentações. 
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b) A sua execução, de acordo com o projecto existente e com as indicações da 

Fiscalização. 

c) A afixação no local da obra de painel tipo, com a indicação do Dono da Obra, 

Entidade Financiadora, Objecto da Empreitada e Valor do Financiamento. 

Cláusula Quarta 
Transferências de verbas 

1 - As transferências de verbas da Câmara Municipal de Leiria para a Junta de 

Freguesia serão efectuadas mediante a apresentação dos autos de medição e das 

respectivas facturas da obra, confirmados por técnicos da Câmara Municipal de Leiria. 

2 - Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá a Câmara Municipal 

autorizar a concessão de adiantamentos, na observância das disponibilidades 

orçamentais do momento. 

3 - Quaisquer alterações aos projectos e/ou planos de trabalho das obras terão que 

ser previamente aprovadas pela Câmara Municipal. A execução de obras que se 

afastem, sem motivo justificado, do caderno de encargos ou do programa de 

trabalhos, poderão levar ao não pagamento por parte da Câmara Municipal de Leiria. 

Cláusula Quinta 
Estrutura de Acompanhamento e Controlo 

A estrutura de acompanhamento e controlo de execução do protocolo será constituída 

pelos representantes do Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de 

Leiria e da Junta de Freguesia de ___________. 

Cláusula Sexta 
Trabalhos a Mais 

Caso se torne indispensável proceder à execução de trabalhos a mais ou trabalhos 

não previstos na empreitada, os mesmos deverão ser sempre submetidos a 

aprovação da Câmara Municipal, ficando o respectivo financiamento também 

assegurado pelo Município, até ao limite permitido pela legislação em vigor. 

Cláusula Sétima 
Dúvidas e Omissões 

As dúvidas de interpretação ou execução do protocolo, assim como as omissões que 

se torne necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as duas entidades. 

Em tudo o que o presente protocolo for omisso, aplicar-se-á a legislação geral e 

específica. 

Cláusula Oitava 
Imposto do Selo 

O presente protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea 

a) do artigo 6.º do Código do Imposto do Selo.» 

Anexo – Mapa Financeiro 

Junta de 
Freguesia Objecto  Valor   GOP 2008  

 Proposta 
cabimento 
n.º  
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Amor 
Demolição de casa e reconstrução de 
muros para alargamento de arruamento 
em Amor 

 €4.000,00  2008/I/291  1379/08, de 2 
de Abril 

Arrabal 
Requalificação da Rua do Povo e da Rua 
do Cabeço, entre os lugares de 
Parracheira e Vale de Santa Margarida 

 €20.000,00  2008/I/300  1380/08, de 2 
de Abril 

Bidoeira de 
Cima 

Requalificação de diversos arruamentos 
na Freguesia de Bidoeira de Cima: Rua 
da Cooperativa, Rua do Vale Coelho e 
Travessa do Vale Coelho, em Bidoeira 
de Cima, Rua das Fontaínhas, em 
Carriço e Rua Manuel da Silva, em 
Texugueira 

 €25.000,00  2008/I/297  1381/08, de 2 
de Abril 

Boa Vista 

Requalificação de diversos arruamentos 
na Freguesia de Boa Vista: Rua dos 
Castanheiros, Rua da Fábrica, Rua do 
Outeiro da Rosa (parcial), Rua da 
Serrada, Rua da Paz (parcial), Rua do 
Vale da Casa e Rua do Alecrim (parcial) 

 €25.000,00  2008/I/292  1382/08, de 2 
de Abril 

Caranguejeira 

Requalificação de diversos arruamentos 
na Freguesia de Caranguejeira: Rua da 
Ferraria, Travessa dos Amigos e Rua 
dos Gaios, em Caldelas; Rua do Cabeço 
e Rua da Moleiria, em Vale Sobreiro; 
Rua das Ervilhas, em Vale da Catarina, 
Rua Outeiro do lenço,em Freiria; Rua 
Maestro António Cordeiro, Rua dos 
Loureiros e Rua do paço, em 
Caranguejeira; Rua Nossa Senhora de 
Fátima (E.M. 538), entre Palmeiria e o 
cruzamento para Longra; Rua Barão 
Salgueiro (E.M. 505), entre Caldelas e o 
Vale da Rosa. 

 €40.000,00  2008/I/301  1383/08, de 2 
de Abril 

Carvide Requalificação da Rua da Mata Nacional 
(1.ª fase), no lugar de Lameiro  €25.000,00  2008/I/302  1384/08, de 2 

de Abril 

Coimbrão Requalificação da Rua Principal de 
Coimbrão  €15.000,00  2008/I/283  1385/08, de 2 

de Abril 

Maceira 

Requalificação de diversos arruamentos 
na Freguesia de Maceira: Rua Principal, 
Rua do Portinho e Rua do Barreiro, em 
Telheiro; Rua do Regato, Rua do 
Cruzeiro e Travessa do Outeiro, em A-
dos-Pretos; Estrada Principal e Zona da 
Capela, em A-do-Barbas; Rua em Arnal; 
Travessa do Outeiro, Rua Pôr do Sol, 
Rua Principal, Rua Vale do Rei, Rua das 
Oliveirinhas e Travessa da Moita, em 
Pocariça; Rua dos Guilhermes, em 
Campos; Rua de São Pedro, Rua Nossa 
Senhora da Graça, Rua Principal e Rua 
Vale da Corsa, em Cavalinhos; Rua do 
Rancho Folclórico, Rua da lapa, Rua dos 
Venceslaus e Rua Nova, em Costa; Rua 
Vale do Coelho, em Maceira. 

 €120.000,00  2008/I/293  1386/08, de 2 
de Abril 

Marrazes 

Requalificação de diversos arruamentos 
na Freguesia de Marrazes: Rua de 
Todos os Santos, em Sismaria; Travessa 
do Fazendeiro e Rua dos Outeiros, em 
Gândara dos Olivais; Rua dos Barros, 
Rua da Eira-Velha e Rua Principal, em 
Pinheiros; Rua da Balcota, Rua Eng. 
Rodeia, Rua Joaquim Ferreira de Sousa 
e Travessa do Olival da Fonte, em 
Marinheiros; Rua da Cerveira e Rua do 
Martingil, em Marrazes. 

 €75.000,00  2008/I/296  1387/08, de 2 
de Abril 
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Memória 

Requalificação de diversos arruamentos 
na Freguesia de Memória: Rua das 
Quebradas, que liga os lugares de Toco 
e Lagares; Rua da Agricultura, que liga 
os lugares de Memória e Barreiro; Rua 
do José Vital, que liga os lugares de 
Zaburreira e Portela da Memória e a 
estrada que liga os lugares de Barrosa e 
Barreiro. 

 €40.000,00  2008/I/298  1388/08, de 2 
de Abril 

Milagres Requalificação do Largo da Igreja e da 
Rua de Santa Luzia em Mata de Milagres  €23.500,00  2007/I/256  1389/08, de 2 

de Abril 

Monte Real Reabilitação do edifício da Casa da 
Câmara de Monte Real  €15.000,00  2008/I/327  1434/08, de 2 

de Abril 

Monte 
Redondo 

Requalificação de diversos arruamentos 
na Freguesia de Monte redondo: Rua 
dos Marques em Casal Novo, Rua das 
Covas e Rua do Cerro em Lavegadas, 
Rua do Campo da Bola em Monte 
Redondo e Rua da Feira em Montijos 

 €60.000,00  2008/I/294  1391/08, de 2 
de Abril 

Parceiros Requalificação da Rua do Campo do 
Olival e Rua das Quintas, em Pernelhas  €25.000,00  2008/I/304  1392/08, de 2 

de Abril 

Pousos 

Requalificação de diversos arruamentos 
na Freguesia de Pousos: Rua Principal 
(1.º fase), em Padrão; Rua 13 de Junho 
(1.ª fase), em Andrinos; Rua Barão de 
Viamonte, Rua dos Paraísos e Rua Dr. 
Magalhães Pessoa, em Pousos. 

 €75.000,00  2008/I/295  1393/08, de 2 
de Abril 

Regueira de 
Pontes 

Requalificação de diversos arruamentos 
na Freguesia de Regueira de Pontes: 
Rua da Fonte Velha e Rua do Lagar em 
Chãs; Caminho público Lateral à Sede 
da Filarmónica de Chãs, com inicio na 
Rua da Filarmónica em Chãs; Rua do 
Bicão, em Matoeira; Estrada de Ligação 
entre Matoeira e Amieira; Troço da Rua 
da Filarmónica, da Estrada da Amieira à 
Rua da Paz em Chãs 

 €25.000,00  2008/I/303  1395/08, de 2 
de Abril 

Santa Catarina 
da Serra 

Requalificação de diversos arruamentos 
na Freguesia de Santa Catarina da 
Serra: Rua da Portela e da Rua do 
Covão Grande, em Loureira e Rua da 
Fonte, Rua Cónego Júlio, Rua Mestre 
Vieira Canteiro e Rua Dr. Júlio 
Constantino, em Pinheiria 

 €60.000,00  2008/I/299  1396/08, de 2 
de Abril 

Santa Catarina 
da Serra Alargamento do CM 1253 em Magagia  €7.890,00  2007/I/258  1397/08, de 2 

de Abril 

Santa Eufémia Requalificação da Rua de Santa Isabel 
em Casal do Garcia  €25.000,00  2007/I/257  1398/08, de 2 

de Abril 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea b) do artigo 16.º, da alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º, da alínea 

b) do n.º 1 do artigo 20.º, todas da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, da alínea c) do 

n.º 6 do artigo 64.º e do n.º 1 do artigo 66.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade aprovar a proposta de protocolos em epígrafe 

e submetê-la à Assembleia Municipal para aprovação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.2. Pagamento de factura ao Instituto Pedro Nunes 
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DLB N.º 0493/08 | Presente a segunda via da factura n.º 1060210, de 2006/08/02, na 

importância de €385,69, do Instituto Pedro Nunes, relativa à análise de aço de 

bancada do Mercado Municipal de Praia do Pedrógão. 

O original desta factura nunca deu entrada no Sector de Contabilidade nem no 

Departamento de Obras Municipais, desconhecendo-se porque motivos. A segunda 

via deu entrada no Sector de Contabilidade, sendo reencaminhada para o 

Departamento de Obras Municipais, para confirmação. 

Trata-se de factura relativa ao trabalho de avaliação da qualidade do aço que 

foi utilizado nas bancadas do Mercado Municipal de Praia do Pedrógão, no âmbito da 

respectiva empreitada de reabilitação do equipamento. Este trabalho foi solicitado ao 

Instituto Pedro Nunes através do ofício com o registo SAI-2006/8704, de 2006/04/26, 

na sequência de despacho superior da mesma data.  

Considerando que a factura se encontra por regularizar, solicita-se autorização 

para se proceder, no presente ano económico, ao seu lançamento contabilístico, bem 

como ao seu pagamento, em virtude da mesma não ter figurado no mapa da dívida 

dos anos transactos. 

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

1107/08, de 27 de Fevereiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul 

Castro, Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira, Dra. Lucinda Caleira, eleitos pelo 

Partido Socialista, autorizar o lançamento no ano económico de 2008 e o pagamento 

da 2.ª via da factura n.º 1060210, emitida pelo Instituto Pedro Nunes, no valor total de 

€385,69, com o IVA já incluído. 
A deliberação é aprovada em minuta. 

 

10.3. Apoio à Comissão Fabriqueira da Capela do Vale Sumo para a 
requalificação do adro da Igreja de Vale Sumo 
DLB N.º 0494/08 | Foi presente, pelo Senhor Vereador do Planeamento, Obras 

Municipais e Equipamento, Eng.º Fernando Carvalho, a seguinte proposta:  

A Comissão Fabriqueira da Capela do Vale Sumo solicitou à Câmara 

Municipal um apoio financeiro no valor de €5.000,00 (cinco mil euros) para a 

requalificação do adro da Igreja de Vale Sumo.  

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, 

rubrica 2008/I/326, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 1437/08, de 7 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 conceder apoio financeiro à Comissão Fabriqueira da Capela do Vale 
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Sumo no valor €5.000,00 (cinco mil euros) para a requalificação do adro da Igreja de 

Vale Sumo.  

Mais deliberou que o apoio seja disponibilizado do seguinte modo: 

⎯ a transferência de verba do Município de Leiria para a Comissão 

Fabriqueira da Capela do Vale Sumo será efectuada após a conclusão da 

obra e apresentação das cópias das facturas e dos respectivos autos de 

medição, assim como deverão ser apresentadas cópias das ordens de 

pagamento efectuadas aos respectivos Empreiteiros de Obras Públicas;  

⎯ a Junta de Freguesia deverá publicitar, no local, o apoio concedido pelo 

Município de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.4. Apoio à Comissão Fabriqueira da Igreja de Nossa Senhora da Piedade, 
Igreja Velha, freguesia de Colmeias, para a requalificação de instalações 
sanitárias em Igreja Velha 
DLB N.º 0495/08 | Foi presente, pelo Senhor Vereador do Planeamento, Obras 

Municipais e Equipamento, Eng.º Fernando Carvalho, a seguinte proposta:  

A Comissão Fabriqueira da Igreja de Nossa Senhora da Piedade solicitou à 

Câmara Municipal um apoio financeiro no valor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos 

euros) para a requalificação de instalações sanitárias em Igreja Velha.  

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, 

rubrica 2008/I/305, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 1438/08, de 7 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 

conceder apoio financeiro à Comissão Fabriqueira da Igreja de Nossa Senhora da 

Piedade no valor €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) para a requalificação de 

instalações sanitárias em Igreja Velha.  

Mais deliberou que o apoio seja disponibilizado do seguinte modo: 

⎯ a transferência de verba do Município de Leiria para a Comissão 

Fabriqueira da Igreja de Nossa Senhora da Piedade será efectuada após a 

conclusão da obra e apresentação das cópias das facturas e dos 

respectivos autos de medição, assim como deverão ser apresentadas 

cópias das ordens de pagamento efectuadas aos respectivos Empreiteiros 

de Obras Públicas;  

⎯ a Junta de Freguesia deverá publicitar, no local, o apoio concedido pelo 

Município de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.5. Apoio à Freguesia de Carreira para aquisição de tractor e acessórios 
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DLB N.º 0496/08 | Foi presente, pelo Senhor Vereador do Planeamento, Obras 

Municipais e Equipamento, Eng.º Fernando Carvalho, a seguinte proposta:  

A Freguesia de Carreira solicitou à Câmara Municipal um apoio financeiro no 

valor de €7.504,00 (sete mil quinhentos e quatro euros) para a aquisição de tractor e 

acessórios.  

Considerando que neste tipo de equipamentos a Câmara apoia as Freguesias 

com uma verba de 30% do valor solicitado, propõe-se um apoio no valor de €2.475,00 

(dois mil quatrocentos e setenta e cinco euros). 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, 

rubrica 2008/I/324, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 1439/08, de 7 de Abril. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea b) do 

n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

conceder apoio financeiro à de Freguesia de Carreira no valor de €2.475,00 (dois mil 

quatrocentos e setenta e cinco euros) para aquisição de tractor e acessórios.  

Mais deliberou que o apoio seja disponibilizado do seguinte modo: 

⎯ a transferência de verba do Município de Leiria para a Freguesia será 

efectuada após a apresentação das cópias das facturas e do título de 

registo de propriedade do veículo, tendo como titular a Junta de Freguesia 

de Carreira; 

⎯ a Junta de Freguesia deverá publicitar, no local, o apoio concedido pelo 

Município de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.6. Apoio à Freguesia de Carvide para aquisição de tractor com reboque e 
acessórios 
DLB N.º 0497/08 | Foi presente, pelo Senhor Vereador do Planeamento, Obras 

Municipais e Equipamento, Eng.º Fernando Carvalho, a seguinte proposta:  

A Freguesia de Carvide solicitou à Câmara Municipal um apoio financeiro no 

valor de €30.000,00 (trinta mil euros) para a aquisição de tractor com reboque e 

acessórios.  

Considerando que neste tipo de equipamentos a Câmara apoia as Juntas de 

Freguesia com uma verba de 30% do valor solicitado, propõe-se um apoio no valor de 

€9.900,00 (nove mil e novecentos euros). 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, 

rubrica 2008/I/325, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 1440/08, de 7 de Abril. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do estipulado na alínea b) 

do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade conceder apoio financeiro à Freguesia de Carvide no valor de 

€9.900,00 (nove mil e novecentos euros) para aquisição de tractor com reboque e 

acessórios.  
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Mais deliberou que o apoio seja disponibilizado do seguinte modo: 

⎯ a transferência de verba do Município de Leiria para a Junta de Freguesia 

será efectuada após a apresentação das cópias das facturas e do título de 

registo de propriedade do veículo, tendo como titular a Junta de Freguesia 

de Carvide; 

⎯ a Junta de Freguesia deverá publicitar, no local, o apoio concedido pelo 

Município de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.7. Apoio à Freguesia de Cortes para projecto urbanístico da Quinta da Cerca 
DLB N.º 0498/08 | Foi presente, pelo Senhor Vereador do Planeamento, Obras 

Municipais e Equipamento, Eng.º Fernando Carvalho, a seguinte proposta:  

A Freguesia de Cortes solicitou à Câmara Municipal um apoio financeiro no 

valor de €20.000,00 (vinte mil euros) para projecto urbanístico da Quinta da Cerca.  

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, 

rubrica 2007/I/259, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 1441/08, de 7 de Abril. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do estipulado na alínea b) 

do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade conceder apoio financeiro à Freguesia de Cortes no valor de 

€20.000,00 (vinte mil euros) para projecto urbanístico da Quinta da Cerca.  

Mais deliberou que o apoio seja disponibilizado do seguinte modo: 

⎯ a transferência de verba do Município de Leiria para a Junta de Freguesia 

será efectuada após a conclusão do projecto e apresentação das cópias 

das facturas;  

⎯ a Junta de Freguesia deverá publicitar, no local, o apoio concedido pelo 

Município de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.8. Apoio à Freguesia de Carreira para a construção de pavilhão de arrumos 
DLB N.º 0499/08 | Retirado 

 
10.9. Apoio à Freguesia de Pousos para construção do Auditório da Freguesia 
de Pousos 
DLB N.º 0500/08 | Foi presente, pelo Senhor Vereador do Planeamento, Obras 

Municipais e Equipamento, Eng.º Fernando Carvalho, a seguinte proposta:  

A Freguesia de Pousos solicitou à Câmara Municipal um apoio financeiro no 

valor de €250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros) para a construção do Auditório 

da Freguesia de Pousos.  

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, 

rubrica 2008/I/280, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 1442/08, de 7 de Abril. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do estipulado na alínea b) 

do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade conceder apoio financeiro à Freguesia de Pousos no valor de 

€250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros) para a construção do Auditório da 

Freguesia de Pousos.  

Mais deliberou que o apoio seja disponibilizado do seguinte modo: 

⎯ a transferência de verba do Município de Leiria para a Junta de Freguesia 

será efectuada após a conclusão da obra e apresentação das  cópias das 

facturas e dos respectivos autos de medição, assim como deverão ser 

apresentadas cópias das ordens de pagamento efectuadas aos respectivos 

Empreiteiros de Obras Públicas; 

⎯ a Junta de Freguesia deverá publicitar, no local, o apoio concedido pelo 

Município de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.10. Protocolo entre o Município de Leiria e a Sonae Sierra 
DLB N.º 0501/08 | Presente Protocolo entre o Município de Leiria e a Sonae Sierra 

que se transcreve: 

«PROTOCOLO 

---------- Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------ 

---------- A “SESAGEST – Projectos e Gestão Imobiliária, S. A.” é requerente no 

processo de licenciamento n.º 1029/2005 do Departamento de Operações 

Urbanísticas; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- O objecto do referido pedido de licenciamento compreende a ampliação e 

alteração do “Centro Comercial Continente”, sito no lugar de Alto do Vieiro, freguesia 

de Parceiros, concelho de Leiria;------------------------------------------------------------------------  

----------  O empreendimento comercial e de serviços projectado trará à sua zona 

envolvente, nomeadamente à ESTG, às empresas aí sediadas, e ao próprio 

empreendimento, uma sobrecarga de tráfego de veículos, passageiros e mercadorias 

impossível de satisfazer através das actuais vias de circulação; ------------------------------- 

----------  A previsão legal transfere para o requerente a obrigação de criar as 

condições capazes de suportar o impacto causado, bem como os encargos inerentes 

à sua concretização; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------  Esta previsão abrange, entre outras, a elaboração de projectos, execução de 

trabalhos e obras; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------  À Câmara Municipal de Leiria, na qualidade de entidade licenciadora das 

obras a levar a efeito pela requerente e de entidade gestora de redes de circulação 

municipal, compete-lhe estabelecer as condições aptas a afastar os impactos 

negativos em matéria de acessibilidades criados pela remodelação do “Centro 

Comercial Continente”;------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------- A lei prevê que estas situações sejam objecto de contrato que clarifique as 

obrigações assumidas pela requerente. --------------------------------------------------------------- 

---------- Assim, entre o Município de Leiria, como primeiro outorgante, representado 

pela Presidente da Câmara Municipal, Isabel Damasceno de Campos Costa (Dra.) e a 

“SESAGEST – Projectos e Gestão Imobiliária, S. A.”, como segunda outorgante, NIPC 

502 501 561, com sede na Rua João Mendonça, n.º 505, freguesia de senhora da 

Hora, concelho de Matosinhos, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do 

Porto, sob o n.º 502501561, representada pelos Senhores Eng.º Diogo Manuel Vaz 

Pinto Mendes e Dr. Adriano Virgílio Guimarães Ribeiro, na qualidade de 

Administradores, é celebrado, nos termos do disposto na alínea b) do número 2 do 

artigo 24º, conjugado com o disposto nos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do artigo 25º do DL 

555/99 de 16/12, alterado, o presente protocolo, que integra o contrato referido e se 

rege pelas cláusulas seguintes:-------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula primeira 
(Objecto) 

---------- Constitui objecto deste protocolo o estabelecimento das condições pelas 

quais se regem as relações dos outorgantes na elaboração dos estudos e dos 

projectos, bem como na execução dos trabalhos e das obras a levar a efeito pela 

segunda outorgante no âmbito da intervenção urbanística regulada pelo processo de 

licenciamento n.º 1029/2005 e pelo presente. ------------------------------------------------------- 

------------A área total de intervenção objecto do presente protocolo abrange uma zona 

incluída na rede viária municipal, a qual está sob a jurisdição da Câmara Municipal de 

Leiria, adiante designada por CML, e uma zona incluída na rede viária nacional, a qual 

está sob a jurisdição da EP, Estradas de Portugal, EPE, adiante designada por EP.---- 

Cláusula segunda 
(Obrigações do Município de Leiria) 

---------- O Município de Leiria obriga-se a:----------------------------------------------------------- 

---------- a) Aprovar o projecto e a deferir o pedido de licenciamento da operação 

urbanística, em conformidade com as normas legais e regulamentares em vigor. --------  

------------b) Aprovar, em conjunto com a EP, todos os estudos e projectos a levar a 

efeito pela segunda outorgante, incluindo o projecto de expropriações.--------------------- 

---------- c) Efectuar as expropriações necessárias à implantação da totalidade das 

obras a integrar o domínio público municipal.------------------------------------------------------- 

------------d) Diligenciar no sentido da EP proceder às expropriações necessárias à 

implantação das obras a integrar o património desta.--------------------------------------------- 

---------- e) Acompanhar e fiscalizar a execução de todas as obras objecto do presente 

protocolo,-- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------f) Receber, para integrar o domínio público municipal, as vias municipais a 

melhorar e a construir. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula terceira 
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(Obrigações da “SESAGEST – Projectos e Gestão Imobiliária, S. A.”) 
---------- “A SESAGEST – Projectos e Gestão Imobiliária, S. A.”, adiante designada 

por “SESAGEST, S.A.”, por intermédio dos seus representantes legais, obriga-se a: ---- 

---------- a) Elaborar todos os estudos e projectos, incluindo eventuais estudos de 

impacto ambiental, necessários à execução dos trabalhos e obras objecto do presente 

protocolo, representados esquematicamente na planta anexa; --------------------------------

-----------b) Executar os trabalhos e as obras de melhoria da rede viária municipal a 

nascente do IC2, entre a “rotunda do Continente/ESTG” e a “rotunda D. Dinis”,  

incluindo  a  intervenção  

na rotunda do Continente e a inserção na rotunda D. Dinis, e compreendendo o 

aumento de número de vias de 1x1 para 2x2 bem como construção de nova ponte 

sobre o rio Lena;---- ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------------c) Executar os trabalhos e as obras de melhoria da rede viária municipal 

entre a “rotunda do Continente/ESTG” e a nova rotunda a construir a sul, entre o  

“Continente” e a “ESTG”, compreendendo o aumento de número de vias de 1x1 para 

2x2 e os novos acessos à ESTG;-----------------------------------------------------------------------

-----------d) Executar todas as obras de acesso à “ESTG” em consonância com os 

pareceres e condições emitidos por esta entidade, bem como uma nova vedação com 

as características a indicar pela Direcção-Geral dos Serviços Prisionais, que garanta a 

segurança do estabelecimento prisional, no troço de via a intervencionar confinante 

com os terrenos do estabelecimento ;----------------------------------------------------------------- 

------------e) Construir o novo nó desnivelado para acesso à freguesia de Parceiros, 

incluindo os ramos de acesso ao IC2 e a ligação deste (nó desnivelado) à “rotunda 

junto ao AKI” , incluindo igualmente a intervenção nesta rotunda e os 

restabelecimentos laterais existentes; ----------------------------------------------------------------- 

---------- f) Realizar os trabalhos de melhoria em todas as vias municipais existentes e 

a manter na área circundante ao “Centro Comercial Continente”;------------------------------ 

------------g) Realizar todas as estruturas de contenção e de suporte, com adequada 

integração paisagística, necessárias à implantação de todas as plataformas, 

merecendo especial destaque a necessidade de salvaguardar e permitir o 

alargamento do IC2 para um perfil de 2x3 vias. Deverá ser construída uma ciclovia e 

um passeio entre a rotunda Dinis e a área do “Continente/ESTG”, bem como passeios 

nas vias envolventes à área do “Continente/ESTG”. As duas rotundas junto ao 

“Continente/ESTG” deverão ter tratamento paisagístico, a acordar com a Divisão de 

Espaços Verdes da CML, ser providas de rede de rega e iluminação, devendo ser 

assegurada a sua manutenção permanente em boas condições, até à recepção 

definitiva pela CML;----------------------------------------------------------------------------------------- 

------------h) Realizar o desvio das infra-estruturas e dos serviços afectados com a 

execução dos trabalhos e das obras, incluindo a construção de novas infra-estruturas 
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se necessárias, nomeadamente a instalação de iluminação pública em toda a área da 

intervenção;---- ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- i) Ressarcir o Município de Leiria de todos os custos em que incorra e 

inerentes às expropriações necessárias à execução da totalidade dos trabalhos e das 

obras a realizar, devendo o pagamento ser efectuado no prazo de 30 dias após 

notificação para o efeito;-----------------------------------------------------------------------------------  

-----------j) Contribuir com a quantia de €100.000,00 (cem mil euros), a entregar à 

Junta de Freguesia de Parceiros, até 90 dias contados a partir da data da emissão do 

alvará da licença de construção da operação urbanística a que se refere o processo 

de licenciamento nº 1029/2005, destinados a custear a realização das obras que se 

mostrem necessárias, em virtude do impacto causado pela ampliação da área 

comercial e de serviços na área da freguesia de Parceiros;------------------------------------- 

---- ------ l) Prestar a caução prevista na cláusula quinta, cujo valor poderá 

eventualmente ficar aquém do valor final dos trabalhos, das obras e das 

expropriações a realizar, representando apenas o seu valor estimado. --------------------- 

Cláusula quarta 
(Prazos) 

----------1- A concretização das obrigações a realizar pelo segundo outorgante estará 

sujeita aos prazos seguintes:---------------------------------------------------------------------------- 

----------a) 30 dias, a contar da data de assinatura do presente protocolo, para 

apresentação na CML de todos os projectos de execução necessários;-------------------- 

----------b) 270 dias, a contar da data da aprovação dos projectos, da emissão do 

alvará de licença de construção das obras de remodelação e ampliação do Centro 

Comercial e da disponibilização das parcelas de terrenos, totalmente livres e 

desocupadas, necessárias às diversas intervenções, para execução das obras 

descritas na cláusula anterior;--------------------------------------------------------------------------- 

----------2- Deverá ser garantida, pelo segundo outorgante, a circulação rodoviária na 

zona de intervenção, apresentando para o efeito, à aprovação da CML, o plano de 

trabalhos, o cronograma físico, o faseamento e o plano de desvios provisórios.---------- 

Cláusula quinta 
(Caução) 

---------- 1- A caução, no valor de € 6.000.000,00 (seis milhões de euros), é prestada 

pela  “SESAGEST, S. A.”,  aquando da emissão do competente alvará de licença, e 

destina-se a garantir as obrigações assumidas por esta.----------------------------------------- 

-----------2- A CML obriga-se a aprovar a redução do valor da caução prestada, à 

medida que forem executadas as obras previstas, em ordem a que o respectivo 

montante seja reduzido proporcionalmente ao valor dos trabalhos realizados. Todavia, 

a referida redução não pode ultrapassar 90% do montante inicial, sendo o 

remanescente libertado aquando da recepção definitiva das obras, a qual será 
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precedida de vistoria, a ocorrer no prazo de três anos a contar da recepção provisória 

das mesmas.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cláusula sexta 

(Cedência de direitos e obrigações) 
----------- A “Sesagest, S.A.”, fica autorizada a ceder, por qualquer forma legalmente 

admitida, total ou parcialmente, os direitos e as obrigações decorrentes deste 

protocolo, a uma sociedade cujo capital social seja participado directa ou 

indirectamente pela Sonae, SGPS, SA. 
Cláusula sétima 
(Incumprimento) 

---------- O incumprimento de qualquer das obrigações pelas partes confere à parte 

lesada o direito de exigir da faltosa o cumprimento ou a reparação dos danos sofridos, 

sem prejuízo da indemnização a que houver lugar nos termos gerais de direito. --------- 

Cláusula oitava 
(Revisão do protocolo) 

---------- A todo o tempo, por acordo das partes, poderão ser revistas as cláusulas do 

presente protocolo.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cláusula nona 
(Vigência do Protocolo) 

---------- O protocolo reporta a sua vigência à data da respectiva assinatura e 

extinguir-se-á com o seu integral cumprimento.-----------------------------------------------------  

Cláusula décima 
(Dúvidas e omissões) 

---------- As dúvidas e omissões decorrentes da aplicação deste protocolo serão 

resolvidas por acordo das partes ou, na falta deste, pelo recurso à arbitragem 

voluntária, ou, por último, pelo tribunal competente. ----------------------------------------------- 

Cláusula décima primeira 
(Imposto do selo) 

------ O presente protocolo está isento de imposto do selo, por força do disposto na 

alínea a) do artigo 6.º, conjugado com a alínea s) do n.º 3 do artigo 3.º com o disposto 

na alínea a) do artigo 5.º do Código do Imposto do Selo, e é elaborado em duplicado, 

destinando-se um exemplar a cada um dos intervenientes. ------------------------------------- 

*** 

-------- O presente protocolo foi aprovado em reunião da Câmara Municipal de Leiria 

de 14 de Abril de 2008. -----------------------------------------------------------------------------------  

Leiria, 14 de Abril de 2008. 

Em representação do primeiro outorgante | Isabel Damasceno Campos 

Em representação da segunda outorgante | Diogo Manuel Vaz Pinto Mendes 

                                                                    | Adriano Virgílio Guimarães Ribeiro 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aprovar 

o protocolo acima transcrito e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua 

assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.11. Protocolo entre o Município de Leiria e o Instituto de Cidades e Vilas com 
Mobilidade 
DLB N.º 0502/08 | Presente a minuta de Protocolo de colaboração entre o Município 

de Leiria e o Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade. 

«PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E O INSTITUTO DE CIDADES E VILAS 

COM MOBILIDADE 
O Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, associação privada de 

interesse público, tem como missão fundamental constituir-se como um agente 

dinamizador de conhecimentos e dinâmicas no âmbito das Cidades e Vilas 

preocupadas especificamente com a competitividade e qualidade de vida dos 

territórios, e em particular com o tema da Acessibilidade e Mobilidade para Todos; 

O Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade tem como principal objecto 

sensibilizar, informar e formar técnicos e cidadãos sobre a necessidade da construção 

de territórios inclusivos, de acordo com as orientações politicas definidas na estratégia 

de desenvolvimento do espaço comunitário europeu, e simultaneamente o exercício 

da actividade de investigação, desenvolvimento de estudos, projectos, planos, 

assessoria e certificação em todos os domínios de interesse do Planeamento do 

Território, Desenho Urbano, Arquitectura e Gestão da Mobilidade; 

O Município de Leiria, entidade pública local, na sequência dos trabalhos que 

tem desenvolvido em prol de um Município mais acessível a Todos e na promoção de 

uma nova cultura de mobilidade, pretende dar continuidade ao desenvolvimento de 

estratégias municipais de acessibilidade; 

Entre: 

o MUNICÍPIO DE LEIRIA, Pessoa Colectiva n.º 505 181 266, com sede em Leiria, no 

Largo da República, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, 

Isabel Damasceno Campos Costa, como primeiro outorgante e 

o INSTITUTO DAS CIDADES E VILAS COM MOBILIDADE, a seguir designado por 

ICVM, Pessoa Colectiva n.º 507 573 005, com sede no Porto, na Rua Silva Porto, n.º 

476 – 2.º B, representado pela Presidente, Paula Teles, como segundo outorgante, é 

celebrado, no mútuo reconhecimento da plena capacidade que lhes assiste e no 

respeito pelas normas legais aplicáveis, o presente protocolo de colaboração, o qual 

passará a reger-se pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
Objectivo 
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O presente Protocolo tem por objectivo garantir a assessoria técnica, no 

âmbito da “Acessibilidade e Mobilidade para Todos”, por parte do ICVM, 

designadamente na preparação das candidaturas do Plano Municipal de Promoção 

das Acessibilidades e do Plano Local de Promoção das Acessibilidades 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. 

Cláusula Segunda 
Área de Estudo 

1- No âmbito da preparação da candidatura à elaboração do Plano Municipal de 

Promoção das Acessibilidades, a área de estudo considerada corresponde à 

totalidade do território do Município. 

2 - No âmbito da preparação da candidatura à elaboração do Plano Local de 

Promoção das Acessibilidades, a área da Cidade de Leiria considerada para efeitos 

da candidatura em causa, será a que se encontra representada no Anexo a este 

Protocolo. 

Cláusula Terceira 
Obrigações do Município de Leiria 

No âmbito do presente Protocolo, o Município de Leiria compromete-se a: 

a) Apoiar ao nível logístico e técnico a equipa do ICVM, facultando informação 

necessária às candidaturas; 

b) Efectivar as respectivas candidaturas; 

Cláusula Quarta 
Obrigações do ICVM 

No âmbito do presente Protocolo, o ICVM compromete-se a: 

a) Desenvolver as candidaturas ao financiamento do projecto de Acessibilidade 

para o município em, sintonia com os interesses da autarquia; 

b) Preparar os conteúdos técnicos para a respectiva candidatura em causa, sem 

qualquer custo honorário para o Município de Leiria; 

c) Ser parceiro técnico e científico desta candidatura 

Cláusula Quinta 
Período de vigência do Protocolo 

O presente Protocolo começa a produzir efeitos na data da sua assinatura e vigora 

durante 24 meses. 

Cláusula Sexta 
Imposto do Selo 

O presente protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea 

a) do artigo 6.º do Código do Imposto do Selo. 

Anexo ao Protocolo 
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Mapa com limites da Área de Estudo.» 

A Câmara, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, deliberou por unanimidade aprovar a proposta de 

protocolo em epígrafe e conceder poderes à Senhora Presidente para o outorgar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze 
 Gabinete de Apoio à Senhora Vereadora Dra.  Neusa Magalhães  

 
11.1. Protocolo de Colaboração entre a Santa Casa da Misericórdia de Leiria e o 
Município de Leiria para Gestão da Casa Mortuária de Leiria 
DLB N.º 0503/08 | Pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães foi presente o 

Protocolo que abaixo se transcreve: 
«PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

LEIRIA E O MUNICÍPIO DE LEIRIA 

No quadro das suas atribuições, o Município de Leiria presta um conjunto de 

serviços de inegável função social, assumindo os equipamentos públicos reconhecido 

interesse para a comunidade local.  

A construção da Capela Mortuária de Leiria além de se enquadrar no âmbito 

das atribuições do Município, insere-se no projecto de reordenamento urbanístico da 

cidade. 

O Município de Leiria, ao redefinir estratégias e métodos de gestão deste 

equipamento público com vista à procura de optimização dos recursos e aumento da 

eficácia e eficiência, reconhece a vigorosa realidade que constitui entre nós, no 

domínio da solidariedade social, a iniciativa privada. 

Na verdade, a vasta rede de instituições que a actividade particular criou forma 

um valioso património moral e material que, ao longo dos séculos tem contribuído de 

forma inegável para a melhoria das condições de vida da população em geral. 

Sensibilizados por actos ideários e conscientes do dever moral que lhes cabe 

exprimir por forma organizada, essas instituições favorecem a humanização das 

actividades que importa desenvolver no exercício de uma política social dignificante. 

A Santa Casa da Misericórdia de Leiria, enquanto instituição privada de 

solidariedade social (IPSS), desenvolve vários projectos sociais no concelho de Leiria 

sendo a sua missão servir os cidadãos em geral através da prestação de serviços de 

apoio e da promoção do desenvolvimento local. 

Tendo em conta que o âmbito da actividade social da “Irmandade” pode 

abranger “outros meios de fazer o bem”, permitindo-se, ainda, a celebração de 

acordos com pessoas colectivas de direito público e atendendo à vontade do 
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Município de Leiria em criar as condições adequadas ao funcionamento da “Casa 

Mortuária de Leiria”, com reflexo directo na qualidade dos serviços prestados, entre 

O Município de Leiria, pessoa colectiva de direito público n.º 505 181 266, com sede 

na Rua do Município aqui representado pela Presidente da Câmara Municipal de 

Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, com poderes para o acto 

conforme deliberação tomada pela Câmara Municipal em sua reunião datada de 

_____, como primeiro outorgante, 

E 

A Santa Casa da Misericórdia de Leiria, Instituição Privada de Solidariedade Social 

(IPSS), aqui representada pelo seu Provedor, Dr. Fernando Alberto Lopes dos Santos, 

como segunda outorgante, 

 é celebrado o presente Protocolo de Colaboração que se rege pelas cláusulas 

seguintes:  

Cláusula primeira 
O presente protocolo visa instituir a colaboração entre os dois outorgantes no 

exercício da gestão da “Casa Mortuária de Leiria”, equipamento afecto ao domínio 

privado municipal, localizado no edifício sito na Rua de Santo António, freguesia e 

concelho de Leiria. 

Cláusula segunda 
No âmbito do presente Protocolo, compete ao primeiro outorgante:  

a) equipar o espaço destinado a “Casa Mortuária”; 

b) proceder à realização das obras de conservação no edifício sempre que tais 

se tornem necessárias; 

c) proceder à reposição do equipamento existente no edifício em caso de 

extravio ou dano não imputável a actos ou omissões da 2.ª outorgante. 

Cláusula terceira 

Compete à segunda outorgante: 

a) garantir o funcionamento diário da Casa Mortuária de Leiria, no período 

compreendido entre as 9 e as 24 horas, incluindo os fins-de-semana; 

b) comunicar ao primeira outorgante a escala mensal dos recursos humanos 

afectos ao funcionamento do equipamento;  

c) assegurar os recursos humanos, material de apoio, meios técnicos e de 

organização necessários ao funcionamento da “Casa Mortuária de Leiria, enquanto 

tal; 

d) organizar a formação e o enquadramento dos funcionários; 

e) gerir e zelar pela limpeza e conservação do edifício e do equipamento 

existente;  

f) assegurar os custos inerentes às despesas referentes aos gastos mensais de 

água, electricidade, telefone, etc; 
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g) responsabilizar-se por eventuais danos que decorram de má gestão ou do 

incumprimento da alínea anterior; 

h) dar conhecimento, à primeira outorgante, de qualquer facto próprio ou de 

terceiro susceptível de provocar danos no edifício ou equipamento; 

i) respeitar e fazer respeitar os regulamentos próprios aplicáveis; 

j) informar e solicitar a autorização do primeiro outorgante para as alterações 

que se mostre necessário executar no edifício. 

k) respeitar os fins a que se destina o imóvel; 

Cláusula quarta 
A utilização das instalações da Casa Mortuária de Leiria importa para o requerente o 

pagamento dos seguintes valores: 

⎯ Nas primeiras 24h.....................................................................................€80,00 

⎯ Período subsequente às 24h iniciais...................................................€5,00/hora  

Cláusula quinta 
O valor pago pela utilização das instalações da casa Mortuária de Leiria reverte, na 

íntegra, para a Santa Casa da Misericórdia de Leiria, a título de reembolso das 

despesas a que haja lugar por força do presente protocolo. 

Cláusula sexta 

1 - As duas entidades subscritoras acordam em manter uma postura permanente de 

troca de informação e colaboração relativa a matérias que se prendem com as suas 

actividades. 

2 - Para o efeito, constituem uma Comissão de Acompanhamento formada por um 

representante da Câmara Municipal de Leiria e um representante da Santa Casa da 

Misericórdia de forma a avaliar as necessidades constantes inerentes à gestão ao 

funcionamento das instalações da “Casa Mortuária de Leiria”. 

Cláusula sétima 
O incumprimento, por parte dos outorgantes, do clausulado no presente protocolo 

dará origem à resolução do mesmo. 

Cláusula oitava 

1 – Este protocolo poderá ser objecto de revisão se as partes assim o entenderem. 

2 - As alterações efectuadas apenas serão válidas se as partes estiverem de comum 

acordo quanto às mesmas e após a sua formalização por aditamento ao presente 

protocolo.    

Cláusula nona 
Os casos omissos decorrentes da execução do presente protocolo serão decididos 

por acordo entre as partes.  

Cláusula décima 
Este protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e tem a duração de 1 ano, 

sendo renovável por iguais períodos e nas mesmas condições, se as partes o não 

denunciarem. 
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Cláusula décima primeira 
O presente protocolo esta isento do Imposto de Selo por força do disposto na alínea 

a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e n.º 1, ambos do 

artigo 3.º do Código do Imposto de Selo. 

Leiria, ____/____/_____. 

Município de Leiria 

Provedor da Santa Casa da Misericórdia» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, em conformidade com a alínea a) do 

n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade concordar com o conteúdo do Protocolo acima transcrito e autorizar a 

Senhora Presidente a proceder à sua assinatura. 

Mais deliberou, e de acordo com o n.º 2 da cláusula sexta, nomear como 

representante do Município na Comissão de Acompanhamento, a Dra. Ana Margarida 

da Costa Alexandre Correia, Secretária da Vereadora. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro não participou na análise e votação do 

presente assunto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.2. Apoio à UAC – Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros 
Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós para animação e iluminação de Natal 
2007 
DLB N.º 0504/08 | Foi presente, pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento 

Económico, Dra. Neusa Magalhães, o ofício da Agência para a Promoção e 

Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós (Entfe. 

2700/2008), a solicitar apoio referente à animação e iluminação de Natal da cidade 

em 2007. 

Propõe-se a atribuição de apoio financeiro, no valor de €118.247,25 (cento e 

dezoito mil, duzentos e quarenta e sete euros e vinte e cinco cêntimos), para a 

Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha 

e Porto de Mós. 

O apoio está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, rubrica 

2008-A-160, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 1462/08, de 7 de Abril. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 1 do artigo 28.º da citada Lei 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 o apoio financeiro à 

Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha 

e Porto de Mós, o valor de €118.247,25 (cento e dezoito mil, duzentos e quarenta e 

sete euros e vinte e cinco cêntimos) para animação e iluminação de Natal da cidade 

em 2007. 
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Os Senhores Vereadores Dra. Neusa Magalhães e Dr. Raul Castro não 

participaram na análise e votação do presente assunto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.3. Apoio financeiro à Freguesia de Colmeias para obras de restauro do 
Cemitério de Igreja Velha 
DLB N.º 0505/08 | Retirado 

 
11.4. Atribuição de subsídios no âmbito da Acção Social e Família 
DLB N.º 0506/08 | Presente a seguinte listagem para atribuição de apoio financeiro a 

entidades legalmente existentes no concelho: 

Entidade Objecto Atribuição Rubrica 
Proposta de 
cabimento 

n.º 
Comissão de Antigos Alunos 
da Escola Industrial e 
Comercial de Leiria  
(Entrada 3832/2008) 

Apoio para realização de 
Convívio Anual. €500,00 2008-A-112 1526, de 10 

de Abril 

Fábrica da Igreja de Monte 
Redondo 
(Entrada 24509/2007) 

Apoio para obras de 2.ª fase do 
Centro Cultural e Recreativo de 
Fonte Cova – Monte Redondo. 

€4.825,60 2008-I-60 1513, de 9 de 
Abril 

Associação Nacional da 
Espondilite Anquilosante – 
Núcleo Regional de Leiria 
(Entrada 3265/2008) 

Apoio para realização de 
passeio cultural com 
associados e familiares a 
Douro e Mirandela. 

€608,00 2008-A-110 1515, de 9 de 
Abril 

Assistência Social Adventista – 
Delegação de Leiria 
(Entrada 6231/2008) 

Apoio para realização de 
passeio com utentes à Figueira 
da Foz. 

€124,00 2008-A-112 1516, de 9 de 
Abril 

Centro Social Baptista de Leiria 
(Entfe.1964/2008) 

Apoio para realização de 
passeio da Valência de Centro 
de Dia e Serviço de Apoio 
Domiciliário a Tomar. 

€154,00 2008-A-109 1518, de 9 de 
Abril 

Paróquia de Santa Isabel de 
Portugal – Grupo Sócio 
Caritativo de Cruz d’Areia 
(Entrada 25760/2007) 

Apoio para realização de 
passeios a Fátima e ao Norte. €54,00 2008-A-112 1519, de 9 de 

Abril 

A Câmara, depois de analisar o assunto, no uso da competência que lhe é 

conferida pelas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade atribuir os apoios financeiros supra referidos 

às entidades constantes no respectivo mapa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
11.5. Apoio a eventos. Gestão de Cedência de Equipamentos 
DLB N.º 0507/08 | Presente uma proposta em conjunto da Senhora Vereadora do 

Desenvolvimento Económico, Dra. Neusa Magalhães, e do Senhor Vereador das 

Obras Municipais, Planeamento e Equipamento, Eng.º Fernando Carvalho, que é do 

seguinte teor: 

«Considerando que este Município tem dado apoio a diversos eventos 

culturais, desportivos, e outros de diversa natureza, através da cedência do seguinte 

equipamento: 

⎯ 7 tasquinhas metálicas 
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⎯ 12 tasquinhas de madeira de gastronomia 

⎯ 1 palco com cobertura 

⎯ 20 bancas de metal 

Tendo em conta que este mesmo equipamento, já não responde totalmente às 

necessidades municipais; 

Considerando a grande solicitação por parte de todas as entidades do 

Concelho de Leiria, e na impossibilidade de satisfazer todos os pedidos, originando o 

favorecimento aleatório de alguns em detrimento de outros; 

Verifica-se a necessidade de concentrar toda a informação num único serviço, 

para uma melhor gestão da calendarização das cedências de equipamentos, pelo que 

se propõe: 

⎯ que a gestão da cedência dos referidos equipamentos seja da 

responsabilidade da Divisão de Máquina Viaturas e Oficinas;  

⎯ que esta última deverá ser previamente autorizada pelo Senhor Vereador das 

Obras Municipais, Planeamento e Equipamento, Eng.º Fernando Carvalho; 

⎯ que a gestão das 20 bancas de metal, do Programa «Há Feira na Praça» fique 

sob gestão da Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, Dra. 

Neusa Magalhães. 

Mais se propõe, e de acordo com Informação Interna 14909/2007, que os 

apoios a levar a efeito em actividades fora das organizadas e/ou apoiadas pelo 

Município, sejam da total responsabilidade das entidades requisitantes, no que diz 

respeito a transportes, montagens, desmontagens, abastecimento de água, luz e 

redes de esgotos, devendo os equipamentos serem entregues em condições idênticas 

à altura em que foram levantados. A Autarquia colaborará, sempre que possível, na 

cedência de um único funcionário para coordenar as montagens, dentro dos horários 

normais de serviço.» 

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

a presente proposta. 
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 C). 

 

 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia  
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Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara 

deliberou por unanimidade analisar ainda os seguintes assuntos: 

 

 

Ponto um 
Apoio à Freguesia de Monte Redondo para obras de reabilitação do edifício da 
Extensão de Saúde de Monte Redondo (1.ª fase) 
DLB N.º 0508/08 | Foi presente, pelo Senhor Vereador do Planeamento, Obras 

Municipais e Equipamento, Eng.º Fernando Carvalho, a seguinte proposta:  

A Freguesia de Monte Redondo solicitou ao Município de Leiria um apoio 

financeiro no valor de €50.000,00 (cinquenta mil euros) para a primeira fase das obras 

de reabilitação do edifício da Extensão de Saúde de Monte Redondo.  

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, 

rubrica 2007/I/248, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 1390/08. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do estipulado na alínea b) 

do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade conceder apoio financeiro à Freguesia de Monte Redondo no valor de 

€50.000,00 (cinquenta mil euros) para a primeira fase das obras de reabilitação do 

edifício da Extensão de Saúde de Monte Redondo.  

Mais deliberou que o apoio seja disponibilizado do seguinte modo: 

⎯ a transferência de verba do Município de Leiria para a Junta de Freguesia 

será efectuada após a conclusão da obra e apresentação das  cópias das 

facturas e dos respectivos autos de medição, assim como deverão ser 

apresentadas cópias das ordens de pagamento efectuadas aos respectivos 

Empreiteiros de Obras Públicas; 

⎯ a Junta de Freguesia deverá publicitar, no local, o apoio concedido pelo 

Município de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
Cedência do Teatro José Lúcio da Silva 
DLB N.º 0509/08 | Presente o seguinte pedido para cedência das instalações do 

Teatro José Lúcio da Silva: 

⎯ Associação Musical das Beiras – espectáculo “A Floresta” no dia 19 de Abril - 

Gracioso 

A Câmara, na qualidade de entidade gestora, deliberou por unanimidade 

autorizar a cedência gratuita do Teatro José Lúcio da Silva, nos termos das Normas 

de Funcionamento em vigor, à entidade requerente. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto três 
Protocolo de colaboração entre o Município de Leiria e a EDP - Distribuição 
Energia, SA 
DLB N.º 0510/08 | Presente a minuta de Protocolo de colaboração entre o Município 

de Leiria e a EDP- Distribuição Energia, SA. 

Considerando que: 

1. A Câmara Municipal de Leiria, na sequência da Requalificação Urbana e 

Ambiental levada a cabo no âmbito do Programa Polis, e da dinâmica de 

reabilitação do Centro Histórico da Cidade, pretende concluir as intervenções de 

tratamento de áreas desqualificadas apontadas no Plano Estratégico do Programa 

Polis; 

2. O Plano de Pormenor de Santo Agostinho PP2, Instrumento Urbanístico elaborado 

no âmbito do Decreto-Lei n.º 314/2000, de 2 de Dezembro, se encontra aprovado 

e publicado conforme Resolução de Conselho de Ministros n.º 84/2006, de 14 de 

Junho de 2006, publicada no Diário da República n.º 125, I Série – B de 30 de 

Junho de 2006; 

3. O Quadro de Referencia Estratégico Nacional (QREN) em curso permitirá obter o 

financiamento da requalificação pretendida, dando corpo às Políticas Nacionais 

determinadas pela designação de Polis XXI; 

4. Se encontra em curso a apresentação de uma candidatura ao QREN, no âmbito 

do PORC -  Programa Operacional do Centro, relativa ao EIXO 2 – Parcerias para 

Regeneração Urbana. 

E que 

1. A EDP - Distribuição Energia, SA, cujas instalações na cidade de Leiria 

localizadas na Rua de Tomar se encontram em zona a requalificar integrada na 

área do «Sistema Rio» referida no Plano Estratégico acima indicado. 

2. A EDP - Distribuição Energia, SA têm todo o interesse, por força da evolução da 

situação eléctrica do concelho, da região em que opera e da eficiência dos seus 

serviços, em deslocar as instalações para novo edifício com outras condições de 

acessibilidade e funcionalidade a localizar nos Andrinos, Freguesia de Pousos, 

onde dispõe de terreno para o efeito. 

3. A EDP - Distribuição Energia, SA pode desde já libertar áreas necessárias à 

concretização dos projectos existentes de requalificação das margens do Rio 

dentro de determinadas condições e faseamento em função do processo de 

transferência para as novas instalações. 

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

deliberação camarária de 14/04/2008 como primeiro contraente e a sociedade « EDP 

- Distribuição Energia, SA», com sede na Rua Camilo Castelo Branco, n.º 43, em 

Lisboa, pessoa colectiva n.º 504 394 029, matriculada na Conservatória do Registo 

Comercial de .................... sob o nº ................., ............ Secção, com o capital social 

de ...................... de euros, neste acto representada pelo .............................., na 

qualidade de ......................, com poderes delegados para o acto, adiante designada 

por segunda outorgante, é celebrado, no mútuo reconhecimento da plena capacidade 

que lhes assiste e no respeito pelas normas legais aplicáveis, o presente protocolo de 

parceria, ao abrigo do disposto na alínea m) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro e para efeitos do preceituado no artigo 7.º do Regulamento 

Específico Políticas de Cidade – Parceria  para a Regeneração Urbana, o qual se 

rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
Objecto 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de regras destinadas à 

boa colaboração entre o Município de Leiria e a EDP Distribuição Energia, SA no que 

diz respeito à requalificação das zonas definidas no Plano Estratégico do Programa 

Polis para Leiria, integradas no «Sistema Rio» através da Candidatura ao 

Financiamento do QREN, no âmbito do PORC -  Programa Operacional do Centro, 

em particular, o EIXO 2 – Parcerias para Regeneração Urbana. 

Cláusula Segunda 
Obrigações e compromissos do Município de Leiria 

No âmbito do presente Protocolo, o Município de Leiria compromete-se a: 

a) Desenvolver a candidatura ao financiamento das obras necessárias à 

requalificação da margem do rio Lis; 

b) Assegurar a emissão do título indispensável à construção do imóvel a edificar pela 

segunda outorgante, desde que esta cumpra com todas normas legais e 

regulamentares relativas ao procedimento de controlo prévio administrativo de 

licenciamento; 

c) Executar as obras previstas na designada Acção 2.8 Requalificação Urbana da 

Envolvente aos Edifícios da EDP no Estudo de Enquadramento Estratégico 

elaborado para o local, de acordo com o faseamento a estabelecer tendo em 

atenção a alínea c) do n.º 1 da Cláusula 3.ª. 

Cláusula Terceira 
Obrigações e compromissos da EDP Distribuição Energia SA 

No âmbito do presente Protocolo, a EDP Distribuição Energia S. A. compromete-se a: 

a) Ceder ao Município de Leiria, livre de quais quer ónus ou encargos, os 

terrenos assinalados na planta 1 anexa a este Protocolo com a letra A e que 

dele faz parte integrante, os quais se destinam a permitir a execução das 
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obras de requalificação da faixa de terreno das margens do rio Lis, que 

passará a integrar o domínio público municipal, nos termos previstos no Plano 

de Pormenor de Santo Agostinho e conforme Acção 2.8 - Requalificação 

Urbana da Envolvente aos Edifícios da EDP no Estudo de Enquadramento 

Estratégico elaborado para o local. 

b) Promover todas as diligências para construir o novo edifício que permitirá a 

instalação das funcionalidades da EDP, permitindo libertar os espaços a ceder 

ao domínio público municipal nos termos do Plano de Pormenor de Santo 

Agostinho. 

c) Colaborar, durante a execução das obras a realizar no âmbito deste Protocolo 

na zona de intervenção do Sistema Rio”, de forma a assegurar o necessário 

acesso à zona das obras, salvaguardando a funcionalidade das instalações da 

EDP que ainda se mantenham no local. 

Cláusula Quarta 
Vigência do Protocolo 

O presente acordo vigorará pelo prazo de três anos, a contar da data da sua 

assinatura, podendo ser renovado automaticamente por períodos sucessivos de dois 

anos, desde que obtido o mútuo acordo dos outorgantes. 

Cláusula Quinta 
Imposto do Selo 

O presente Protocolo está isento de Imposto do Selo, por força do disposto na alínea 

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

artigo 3.º do Código de Imposto do Selo. 

*** 

O presente protocolo é feito em duplicado, valendo a cópia como original, composto 

por quatro páginas, e devidamente assinado pelas partes, depois de declararem ter 

lido, compreendido e aceite todas as suas cláusulas. 

Anexo ao Protocolo 
Mapa com limites da área de intervenção.» 

A Câmara, considerando que, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 

16.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, é da competência dos órgãos municipais o 

planeamento, a gestão e a realização de investimentos nos espaços verdes, e que 

nos termos do disposto na alínea h) do n.º 2 do artigo 26.º do mesmo diploma legal, 

deliberou por unanimidade aprovar a proposta de protocolo em epígrafe e conceder 

poderes à Senhora Presidente para o outorgar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins não participou na análise e votação 

do presente assunto. 
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Ponto quatro 
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 0511/08 | Na Lei do Orçamento do Estado para 2008, o Governo estabeleceu 

o objectivo político de redução dos prazos de pagamento a fornecedores pela 

administração directa e indirecta do Estado, podendo os municípios aderir a este 

programa mediante a celebração de contrato com o Estado. 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2008 (DR, I Série, n.º 38, de 22 

de Fevereiro de 2008) aprova o Programa Pagar a Tempo e Horas e regulamenta as 

respectivas condições de acesso.  

O financiamento é composto por dois empréstimos de médio e longo prazos, 

um a conceder por instituição de crédito, no montante de 60% do total do 

financiamento, e o outro, no montante dos 40% remanescentes, a conceder pelo 

Estado, através da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças. Durante a primeira metade 

do seu prazo, o empréstimo a conceder pelo Estado tem carência de capital e a taxa 

de juro é de 0%.  

Dado que o Município de Leiria também está interessado em reduzir os prazos 

de pagamento e, entre outras medidas para o efeito, pretende aderir a tal programa 

de redução dos prazos de pagamento a fornecedores, a Câmara Municipal delibera 

por unanimidade abrir procedimento para contratação de empréstimo de médio e 

longo prazos, pelo período de cinco anos, 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, junto de instituição de crédito, nos termos da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 34/2008 - Programa Pagar a Tempo e Horas, e do disposto 

no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 41/2008, de 10 de Março (execução do Orçamento 

do Estado para 2008) junto da seguintes instituições de crédito: Banco BPI, Banco 

Espírito Santo, Banco Millenium BCP, Banco Português de Negócios, Banco 

Santander Totta, BANIF, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, Caixa Geral de 

Depósitos, DEPFA Bank, Dexia Public & Project Finance e Finibanco. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
Protocolo de Parceria Local «Programa de Acção Local para a Regeneração do 
Centro Histórico de Leiria» 
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DLB N.º 0512/08 | Presente a minuta de Protocolo de Parceria Local entre o Município 

de Leiria, Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós 

(ACILIS), Instituto Politécnico de Leiria e Região de Turismo Leiria/Fátima. 
«PROTOCOLO DE PARCERIA LOCAL “PROGRAMA DE ACÇÃO LOCAL PARA A REGENERAÇÃO DO 

CENTRO HISTÓRICO DE LEIRIA 

A parceria local corresponde à constituição duma rede de relações e de 

solidariedades ao nível do território, visando valorizar melhor as potencialidades e 

enriquecer as acções sectoriais duma reflexão “transversal”, intersectorial. Para além 

das acções económicas montadas em comum, a parceria local representa uma 

vontade de construção ou de reconstrução de laços sociais, ou mesmo de procura 

duma identidade. 

No caso do presente programa de acção local, a parceria é a expressão dum 

grupo de actores que, pela sua legitimidade e pelo seu conhecimento do território, se 

encontram em posição de organizar e assumir a responsabilidade dum compromisso 

colectivo. A sua constituição é uma condição necessária e quase incontornável para 

induzir processos de mudança e de desenvolvimento a nível local, que não estão ao 

alcance dum actor, mesmo sendo institucional. Nesta acepção, a parceria é ao 

mesmo tempo uma inovação e uma ferramenta propulsionadora de inovação. 

A criação do Parceria Local responsável pela elaboração e promoção do 

Programa de Acção Local para a Regeneração do Centro Histórico de Leiria, adiante 

designado por PALOR, é constituída para efeitos de candidatura ao Instrumento de 

Política “Parcerias para a Regeneração Urbana” inscrito no Eixo 2. – Desenvolvimento 

das Cidades e dos Sistemas Urbanos, do Programa Operacional Regional do Centro. 

A Parceria Local assenta nos seguintes princípios: 

⎯ Princípio de Subsidiariedade - no quadro do funcionamento da Parceria Local, as 

decisões são tomadas ao nível mais próximo das populações e só depois de 

explorados todos os recursos e competências locais se apela a outros níveis 

sucessivos de encaminhamento e resolução de problemas. 

⎯ Princípio de Integração - a intervenção social e o incremento de projectos locais 

de desenvolvimento integrado fazem-se através da congregação dos recursos da 

comunidade. 

⎯ Princípio da Articulação - na implementação da Parceria Local procede-se à 

articulação da acção dos diferentes agentes com actividade na área territorial, 

através do desenvolvimento do trabalho em parceria, da cooperação e da partilha 

de responsabilidades. 

⎯ Princípio da Participação - no quadro da Parceria Local a participação deve 

abranger os actores sociais e as populações, e estender-se a todas as acções 

desenvolvidas. 

⎯ Princípio da Inovação - na implementação da Parceria Local privilegia-se a 

mudança de atitudes e de culturas institucionais e a aquisição de novos saberes, 
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inovando os processo de trabalho, as suas práticas e os modelos de intervenção 

em face das novas problemáticas e alterações sociais. 

⎯ Princípio da Igualdade de Género - no quadro da Parceria Local, o planeamento e 

a intervenção integram a dimensão de género, quer nas medidas e acções, quer 

na avaliação do impacto. 

Considerando: 

⎯ Que o Município de Leiria tem um forte compromisso com a reabilitação e 

revitalização do Centro Histórico de Leiria e do Sistema Rio, já objecto de 

importantes intervenções ao abrigo do PROCOM e do Programa Polis; 

⎯ Que a Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós 

(ACILIS), agregando e representando os interesses dos associados, enquanto 

agentes para o desenvolvimento do comércio e dos serviços da área do Centro 

Histórico de Leiria, constitui um interlocutor essencial no planeamento e definição 

de políticas estratégicas locais, em domínios que vão muito para além do 

estritamente económico, em concreto nas áreas da regeneração urbana; 

⎯ Que o Instituto Politécnico de Leiria (IPL) é uma instituição de ensino superior 

destinada à criação, transmissão e difusão da cultura, da ciência, da tecnologia e 

das artes, cujas unidades orgânicas visam assegurar as condições necessárias 

para uma atitude de permanente inovação científica e pedagógica e promover 

uma estreita ligação entre as suas actividades e a comunidade em que se 

integram; 

⎯ Que a Região de Turismo Leiria/Fátima tem como objectivo primordial a 

valorização turística da sua área territorial, visando o aproveitamento equilibrado 

das potencialidades turísticas do património histórico, cultural e natural, no quadro 

das orientações e directivas da política de turismo; 

Entre: 

O Município de Leiria, como Primeiro Outorgante, com sede em Leiria, no Largo da 

República, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel 

Damasceno Campos Costa; 

A Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós (ACILIS), como 

Segundo Outorgante, com sede na Avenida Combatentes da Grande Guerra, 43 - 3º 

A, 2401-801 Leiria, neste acto representada pelo Presidente da Direcção, José Carlos 

de Sousa Caiado;  

O Instituto Politécnico de Leiria, como Terceiro Outorgante, com sede na Rua General 

Norton de Matos, 2411-901, Leiria, representado pelo seu Vice-Presidente, João 

Paulo dos Santos Marques, em substituição do Presidente, nos termos do n.º 1 do 

Despacho n.º 1472/2008, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 8, de 11 de 

Janeiro de 2008; 
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A Região de Turismo Leiria/Fátima, como Quarto Outorgante, com sede no Jardim 

Luís de Camões, 2401-801 Leiria, neste acto representada pelo Presidente, Luís 

Miguel Rodrigues Sousinha; 

É celebrado o presente Protocolo de Parceria Local, que se rege pelas 

cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª 
Âmbito 

O presente protocolo aplica-se a todos os parceiros que aderiram ao Programa de 

Acção Local para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria (PALOR). 

Cláusula 2.ª 
Objecto 

O presente protocolo tem como objecto a promoção da cooperação entre os parceiros 

para a criação de condições de desenvolvimento e implementação do PALOR, o qual 

se efectiva através da execução dos projectos identificados no Anexo II deste 

Protocolo. 

Cláusula 3.ª 
Deveres dos parceiros 

Constituem deveres dos parceiros: 

a) Promover a utilização simultânea de recursos disponíveis, dentro de uma 

perspectiva de racionalização e optimização de meios humanos e de 

equipamento; 

b) Cooperar na criação ou obtenção de condições, ao nível de recursos humanos, a 

afectar ao desenvolvimento das acções previstas no âmbito do presente protocolo; 

c) Colaborar na identificação e estabelecimento de novas parcerias, incluindo 

externas; 

d) Implementar medidas de desenvolvimento e optimização do presente protocolo; 

e) Fomentar a participação conjunta em projectos, acções, ou outras realizações de 

relevo para a concretização dos objectivos do presente protocolo. 

Cláusula 4.ª 
Compromissos e responsabilidades do Município de Leiria 

1. Com vista à prossecução dos resultados e metas a atingir pelo PALOR, o Município 

de Leiria compromete-se: 

a) Dinamizar a Parceria Local para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de 

Leiria, nos termos do conjunto de normas e regras constantes do Anexo I; 

b) Divulgar a Parceria Local através dos meios ao seu alcance; 

c) Colaborar com a Estrutura de Implementação do PALOR. 

2. O Município de Leiria responsabiliza-se também por: 

a) Executar o Projecto “DE 1 - Novas oportunidades/empreendedorismo”, de acordo 

com os prazos de execução e os custos referidos no Anexo II deste Protocolo; 
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b) Executar o Projecto “EPA 1 - Requalificação da margem direita do Rio Lis entre 

Santo Agostinho e a ponte Afonso Zuquete”, de acordo com os prazos de 

execução e os custos referidos no Anexo II deste Protocolo; 

c) Executar o Projecto “EPA 2 - Requalificação do Espaço Público Envolvente ao 

Antigo Liceu Rodrigues Lobo”, de acordo com os prazos de execução e os custos 

referidos no Anexo II deste Protocolo; 

d) Executar o Projecto “EPA 3 - Requalificação do Espaço Público da Zona Alta do 

Centro Histórico”, de acordo com os prazos de execução e os custos referidos no 

Anexo II deste Protocolo; 

e) Executar o Projecto “EPA 4 - Valorização e Requalificação do Largo Serafim Lopes 

Pereira”, de acordo com os prazos de execução e os custos referidos no Anexo II 

deste Protocolo; 

f) Executar o Projecto “EPA 5 - Valorização e Requalificação do Largo Cónego Maia”, 

de acordo com os prazos de execução e os custos referidos no Anexo II deste 

Protocolo; 

g) Executar o Projecto “EPA 6 - Iluminação da Barbacã na Rua Pêro Alvito”, de acordo 

com os prazos de execução e os custos referidos no Anexo II deste Protocolo; 

h) Executar o Projecto “EPA 7 - Extensão do Parque Verde da Encosta do Castelo 

(Fase 4)”, de acordo com os prazos de execução e os custos referidos no Anexo II 

deste Protocolo; 

i) Executar o Projecto “EPA 8 - Requalificação do conjunto de eixos Rua João XXI - 

Rua Henrique Sommer - Rua da Restauração - Rua António Costa - Largo Rainha 

Santa Isabel e transversais a Nascente”, de acordo com os prazos de execução e 

os custos referidos no Anexo II deste Protocolo; 

j) Executar o Projecto “DS 1 - Construção do Centro Cívico e Respectiva Praça 

Pública”, de acordo com os prazos de execução e os custos referidos no Anexo II 

deste Protocolo; 

i) Executar o Projecto “DC 1 - Reconversão do Convento de Santo Agostinho”, de 

acordo com os prazos de execução e os custos referidos no Anexo II deste 

Protocolo; 

l) Executar o Projecto “DC 2 - Valorização e requalificação do Núcleo do Castelo”, de 

acordo com os prazos de execução e os custos referidos no Anexo II deste 

Protocolo; 

m) Executar o Projecto “DC 3 - Guias urbanos - novas tecnologias”, de acordo com os 

prazos de execução e os custos referidos no Anexo II deste Protocolo; 

n) Adquirir os sistemas audiovisuais dos guias urbanos, no âmbito do projecto “DC 3 - 

Guias urbanos - novas tecnologias”; 

o) Contratualizar os serviços de concepção, execução e montagem da sinalética 

urbana de apoio aos guias urbanos, no âmbito do projecto “DC 3 - Guias urbanos - 

novas tecnologias”; 
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p) Contratualizar os bens e serviços necessários a realização das acções a 

implementar ao abrigo do programa de Divulgação do Programa de Acção e 

Animação da Parceria Local. 

Cláusula 5.ª 
Compromissos e responsabilidades da Associação Comercial e Industrial de 

Leiria, Batalha e Porto de Mós 
1. Com vista à prossecução dos resultados e metas a atingir pelo PALOR, a 

Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós compromete-se: 

a) Dinamizar a Parceria Local para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de 

Leiria, nos termos do conjunto de normas e regras constantes do Anexo I; 

b) Divulgar a Parceria Local através dos meios ao seu alcance; 

c) Colaborar com a Estrutura de Implementação do PALOR. 

2. A Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós 

responsabiliza-se também por: 

a) Executar o Projecto “DE 1 - Novas oportunidades/empreendedorismo”, de acordo 

com os prazos de execução e os custos referidos no Anexo II deste Protocolo; 

b) Divulgar as acções do Programa de Acção junto dos comerciantes; 

c) Prestar apoio logístico aos fóruns/colóquios/acções de formação a implementar ao 

abrigo do programa de Divulgação do Programa de Acção e Animação da Parceria 

Local. 

Cláusula 6.ª 
Compromissos e responsabilidades do Instituto Politécnico de Leiria 

1. Com vista à prossecução dos resultados e metas a atingir pelo PALOR, o Instituto 

Politécnico de Leiria compromete-se, de acordo com as normas legais aplicáveis: 

a) Dinamizar a Parceria Local para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de 

Leiria, nos termos do conjunto de normas e regras constantes do Anexo I; 

b) Divulgar a Parceria Local através dos meios ao seu alcance; 

c) Colaborar com a Estrutura de Implementação do PALOR. 

2. O Instituto Politécnico de Leiria responsabiliza-se, de acordo com as normas legais 

aplicáveis, também por: 

a) Desenvolver a plataforma informática do projecto “DC 3 - Guias urbanos - novas 

tecnologias”; 

b) Apoiar a concepção de conteúdos para os sistemas audiovisuais dos guias 

urbanos, no âmbito do projecto “DC 3 - Guias urbanos - novas tecnologias”; 

c) Desenvolvimento da plataforma informática e conteúdos para a página web a 

implementar ao abrigo do programa de Divulgação do Programa de Acção e 

Animação da Parceria Local; 

d) Participar, com elementos do corpo docente, em fóruns, colóquios e acções de 

formação a implementar ao abrigo do programa de Divulgação do Programa de 

Acção e Animação da Parceria Local; 
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e) Prestar apoio técnico/científico às acções da parceria local. 

Cláusula 7.ª 
Compromissos e responsabilidades da Região de Turismo Leiria/Fátima 

1. Com vista à prossecução dos resultados e metas a atingir pelo PALOR, a Região 

de Turismo Leiria/Fátima compromete-se: 

a) Dinamizar a Parceria Local para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de 

Leiria, nos termos do conjunto de normas e regras constantes do Anexo I; 

b) Divulgar a Parceria Local através dos meios ao seu alcance; 

c) Colaborar com a Estrutura de Implementação do PALOR. 

2. A Região de Turismo Leiria/Fátima responsabiliza-se também por: 

a) Apoiar a concepção de conteúdos para os sistemas audiovisuais dos guias 

urbanos, no âmbito do projecto “DC 3 - Guias urbanos - novas tecnologias”; 

b) Apoiar a concepção de conteúdos para a sinalética urbana de apoio aos guias 

urbanos, no âmbito do projecto “DC 3 - Guias urbanos - novas tecnologias”; 

c) Gerir os equipamentos áudio pertencentes ao projecto “DC 3 - Guias urbanos - 

novas tecnologias”, na fase de implementação do pós-projecto; 

d) Prestar apoio logístico apoio logístico aos fóruns/colóquios/acções de formação, 

implementar ao abrigo do programa de Divulgação do Programa de Acção e 

Animação da Parceria Local. 

Cláusula 8.ª 
Acordos específicos 

No âmbito do presente Protocolo poderão ainda vir a ser desenvolvidas medidas de 

concretização de projectos em benefício recíproco, que serão objecto de acordo 

específico entre os Outorgantes. 

Cláusula 9.ª 
Estrutura de implementação do PALOR 

1. A estrutura de implementação de implementação do PALOR é constituída por uma 

unidade de direcção, assessorada por uma estrutura de apoio técnico. 

2. A unidade de direcção do PALOR é liderada pelo Município de Leiria, ou por 

entidade que este venha a constituir, no quadro legal, com as atribuições e 

competências do município nas áreas da regeneração urbana. 

3. Compete à unidade de direcção: 

a) A coordenação global do PALOR; 

b) O controlo do cumprimento das responsabilidades dos diversos parceiros 

assumidas no Protocolo de Parceria; 

c) A animação da Parceria Local; 

d) A procura de complementaridades e soluções inovadoras para potenciar os 

resultados dos projectos; 

e) A articulação dos parceiros com entidades públicas e privadas que não integrem a 

Parceria Local mas sejam relevantes para o sucesso da intervenção; 
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f) A articulação com as entidades nacionais e regionais responsáveis pela Política de 

Cidades. 

4. A Estrutura de Apoio Técnico PALOR é assegura pelos serviços do Município de 

Leiria e tem por missão apoiar os beneficiários de projectos na preparação dos 

dossiers de candidatura e nos pedidos de pagamento; manter actualizado o quadro de 

execução física e financeira do PALOR; elaborar relatórios de execução periódicos; e 

executar o programa de comunicação e divulgação. 

Cláusula 10.ª 
Dúvidas e Omissões 

As dúvidas e os casos omissos do presente protocolo serão resolvidos por mútuo 

consentimento das partes.  

Cláusula 11.ª 
Vigência e alterações 

1. O presente protocolo entrará em vigor na data da sua assinatura e tem a duração 

coincidente com a do Instrumento de Política “Parcerias para a Regeneração Urbana” 

inscrito no Eixo 2. – Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas Urbanos, do 

Programa Operacional Regional do Centro. 

2. O texto do presente protocolo poderá ser modificado ou actualizado, através de 

negociações directas de que resulte um acordo entre as partes. 

Cláusula 12.ª 
Imposto do Selo 

Este protocolo está isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) do 

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

artigo 3.º do Código do Imposto do Selo. 

Anexo I 
Parceria Local para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria 

Anexo II 
Programação Global do Projecto e Fichas de Execução dos Projectos» 

*** 

De acordo com o disposto na Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, é da 

competência dos órgãos municipais o planeamento, a gestão e a realização de 

investimentos nos seguintes domínios: 

⎯ Rede viária de âmbito municipal (alínea a) no n.º 1 do artigo 18.º); 

⎯ Centros de cultura, museus municipais e património cultural, paisagístico e 

urbanístico do município (alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 20.º); 

⎯ Instalações e equipamentos para a prática desportiva e recreativa de interesse 

municipal (alínea b) no n.º 1 do artigo 21.º); 

É igualmente da competência dos órgãos municipais: participar, mediante a 

celebração de protocolos com entidades públicas na conservação e recuperação do 

património e das áreas classificadas (alínea c) do n.º 2 do artigo 20.º); assegurar a 
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gestão de equipamentos e realizar investimentos na construção de centros de dia 

para idosos (n.º 1 do artigo 23.º), colaborar no apoio a iniciativas locais de emprego, 

no apoio ao desenvolvimento de actividades de formação profissional e participar em 

programas de incentivo à fixação de empresas (alíneas c), d) e o) do n.º 1 do artigo 

28.º). 

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

a proposta de protocolo em epígrafe e conceder poderes à Senhora Presidente para o 

outorgar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Encerramento da reunião  

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada 

a reunião, eram doze horas mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a 

presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão Administrativa, mandei 

escrever e subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal______________________________________ 
A Chefe da Divisão Administrativa______________________________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 
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