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Acta n.º 6/2008 
 

 

Aos dezoito dias do mês de Março 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 Sérgio Silva, Director de 

Departamento Administrativo e Financeiro. 
 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas e quarenta e seis 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 1459/03 – Elisabete Maria Neves Ferreira 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 80/05 – LARGOPESCA - Pesca e 

Comercialização, SA 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 206/06 – Serafim Marques Ribeiro 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1181/06 – Moniz & Ribeiro, Lda. 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 719/07 – António Carreira Mónico 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1139/07 – Vítor Manuel Antunes da Silva 
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1.2. Análise do processo de vistoria n.º 22/07 – Rodrigues Alves & Companhia, 

Lda. 

1.3. Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços de fiscalização durante o 

mês de Fevereiro 

1.4. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.4.1. Processo de loteamento n.º 4/87 – Manuel Silva Teodósio e Outros 

1.4.2. Processo de loteamento n.º 7/96 – Província Portuguesa da Congregação dos 

Irmãos Maristas 

1.4.3. Processo de loteamento n.º 6/03 – Celso Rosa Ferreira e Outros 

1.4.4. Processo de loteamento n.º 15/04 – PREDIL - A Predial Leiriense de José 

Serrano e Filhos, Lda. 

1.4.5. Processo de loteamento n.º 2/06 – José Manuel Ferreira Gomes 

1.4.6. Processo de loteamento n.º 2/08 – IMOCASH - Imobiliário de Distribuição, SA 

Ponto dois 
2.1. Processo n.º T – 111/2006. Ampliação/remodelação da EB 1 da Gândara dos 

Olivais – Marrazes. Aprovação da minuta de contrato 

2.2. Processo n.º T – 60/2007. Ampliação/remodelação da escola do ensino básico 

do Arrabal – Leiria. Aprovação da minuta de contrato 

2.3. Processo n.º T – 113/2006. Empreitada de «Reconstrução dos edifícios do ex-

Ral 4 na Cerca do Castelo de Leiria para instalação do Museu de Imagem em 

Movimento - M|i|m|o». Pedido de prorrogação de prazo. 

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

3.1.2. III Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano do ano 2008 

3.1.3. Doação de máquina fotográfica 

3.1.4. Resumos de tesouraria 

Ponto quatro 
4.1. Análise do processo relacionado com a Divisão Jurídica 
4.1.1. Processo disciplinar 

4.1.2. Rectificação da configuração da parcela n.º 15 necessária à construção da 

Variante Sul. «3.º Troço» 

4.2. Análise do processo relacionado com a Divisão de Recursos Humanos 
4.2.1. Pagamento de RO à ADSE 

Ponto cinco 
5.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Promoção do 
Desenvolvimento  
5.1.1. Anulação de várias guias de recebimento. Publicidade 
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5.1.2. Anulação de guias de recebimento. Resíduos sólidos (ENTFE.1113/08) 

5.1.3. Mercado de venda por grosso do Falcão. Troca do lugar n.º 55 para o n.º 215 

(Ent.2923/08) 

5.1.4. Licença especial de ruído. Ratificação (ENT.3220/08) 

Ponto seis 
6.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção 
Educativa 
6.1.1. Programa de generalização do fornecimento de refeições escolares aos 

alunos do 1.º CEB. Ano lectivo 2007/2008. Actualização de valores 

6.1.2. Programa de generalização do fornecimento de refeições escolares aos 

alunos do 1.º CEB de Marinheiros. Adenda ao protocolo 

6.1.3. Novos cursos profissionais a realizar no concelho de Leiria 

6.1.4. Programa de generalização de Inglês e outras Actividades de Enriquecimento 

Curricular no 1.º CEB. Rectificação de deliberação 

6.2. Análise do processo relacionado com a Divisão da Acção Social e Família 
6.2.1. Go Away Páscoa. Pedido de apoio (ENTFE 332/2008) 

Ponto sete 
7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Área da Cultura 
7.1.1. Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. 18 de Abril 

7.1.2. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva. Alteração de data 

7.1.3. Protocolos de colaboração entre o Município de Leiria, o Instituto Politécnico 

de Tomar e a Associação para o Desenvolvimento das Aplicações Informáticas e 

Novas Tecnologias em Arqueologia 

7.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto 
e Juventude  
7.2.1. Apoio para a realização do «XV Torneio Internacional de Andebol JUVE 

2008» da Juventude Desportiva do Lis 

7.2.2. Apoio para a cedência do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria à 

Associação de Natação do Distrito de Leiria. Ratificação de despacho 

7.2.3. VI Fitumis – Festival Internacional de Tunas Mistas. Pedido de apoio 

(Ent.2600/08) 

Ponto oito 
8.1. Tarifário dos Resíduos Sólidos Urbanos para 2008 

8.2. Estacionamento para pessoas com deficiência 

Ponto nove 
Apoio pontual à Freguesia de Pousos para requalificação do campo de jogos de 

Pousos 
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Ponto dez 
1.ª Mostra de BD e Ilustração de Leiria. Alterações ao trânsito. Ratificação do 

despacho 

Ponto onze 
11.1. Taça da Europa de Atletismo – 1.ª Liga (Grupo A). Protocolo de Colaboração 

com a Liberty Seguros, SA 

11.2. Contrato-Programa a celebrar entre o Município de Leiria e a Leirisport, EM 

para a realização da Taça da Europa de Atletismo 

Ponto doze 
12.1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas referentes ao exercício de 

2007 da Leirisport, E.M. 

12.2. Proceder à apreciação dos Relatórios de Governo Societário e de 

Sustentabilidade referentes ao exercício de 2007 da Leirisport, E.M. 

12.3. Proceder à apreciação geral da fiscalização da sociedade no exercício de 

2007 da Leirisport, E.M. (Relatório e Parecer do Fiscal Único e Certificação Legal de 

Contas) 

12.4. Deliberar sobre as orientações estratégicas relativas ao exercício da função 

accionista para o ano de 2008 (para a actividade a desenvolver pela Leirisport, E.M.) 
12.5. Deliberar sobre o Contrato de Gestor Público da Leirisport, E.M. 

12.6. Regularização/Acerto das Indemnizações Compensatórias relativas a 2007 da 

Leirisport, E.M. (Contratos-programa relacionados com os custos financeiros e as 

beneficiações efectuadas no Parque de Campismo da Praia do Pedrógão) 

 

 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho 
 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho alertou a Senhora 

Presidente e a restante Vereação para um assunto que, na sua opinião, deveria ser 

meditado e novamente abordado na próxima reunião de Câmara, passando de 

seguida a explicá-lo. 

No âmbito do Programa Polis foi feita uma intervenção no Rossio, 

intervenção essa de sucesso com um método e um pensamento de desenho urbano 

muito interessante e que, no fundo, merecia a aceitação generalizada das pessoas. 

Mas a zona que medeia entre a entrada do Jardim Luís de Camões do lado da 

Fonte Luminosa e a ZARA, disse, é uma zona em que toda a envolvente tem o 

mesmo nivelamento, embora existissem marcações nas vias com colorações e 

materiais diferenciados. O pressuposto do projecto era que toda aquela área tivesse 
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uma primazia de utilização pedonal. Mais tarde foi decidido que iria haver, em 

simultâneo, uso pedonal e uso automóvel com determinadas limitações, limitações 

essas ainda hoje existentes, nomeadamente a velocidade limitada ao máximo de 

30Km/ hora, bem como balização por marcações e sinalização vertical dos 

atravessamentos pedonais. 

Do ponto de vista legal, estavam, pois, criadas as condições para uma 

convivência sã entre o peão e o automóvel. Mas a realidade era que nestes últimos 

tempos tinham acontecido algumas situações, por abuso dos automobilistas ou por 

abuso dos peões, designadamente de atropelamento, embora com consequências 

ligeiras, e às quais não podiam ficar indiferentes. 

Em suma, apesar de todos os atravessamentos pedonais estarem 

sinalizados e de acordo com a legislação em vigor, e apesar de se tratar de uma 

área de baixa velocidade para permitir uma sã convivência, existia, em seu 

entender, o risco de ocorrência de acidentes por deficiente uso. 

Ficou por todos decidido meditar sobre o assunto apresentado, para ser novamente 

abordado na reunião de Câmara seguinte. 

 

Intervenção do Dr. José Benzinho, Presidente do Conselho de Administração 
da Leirisport, E.M. 

 

O Senhor Dr. José Benzinho, Presidente do Conselho de Administração da 

Leirisport, E.M. fez uma breve apresentação do relatório e contas da Leirisport 

referente ao exercício de 2007, mencionando que os resultados, apesar dos 

constrangimentos ao nível da conjuntura económica, superaram claramente as 

expectativas criadas. O cash flow operacional (EBITDA) foi positivo, no montante de 

quase 1,4 milhões de euros, o melhor de sempre da vida da LEIRISPORT. Disse 

que, comparado com o valor obtido em 2006 (mais 552,8%) e com o orçamentado 

(mais 35%), a Administração não pôde deixar de se regozijar com o desempenho 

alcançado, o qual só foi possível com o rigor na gestão e, fundamentalmente, com o 

empenho, a dedicação, a eficiência e a resiliência de todos os colaboradores da 

empresa e a confiança da Câmara Municipal, a quem compete o exercício da função 

accionista. 

O volume de negócios ascendeu a 4,8 milhões de euros, representando um 

crescimento de 37,25%, enquanto os proveitos operacionais se elevaram a 5,3 

milhões de euros (aumento de 21%). As indemnizações compensatórias à 

exploração situaram-se em 1,9 milhões de euros, o que traduziu um incremento de 

10,98%, justificado pelo aumento do número de infra-estruturas sob gestão da 

LEIRISPORT. Todavia, o peso desta rubrica no total dos proveitos passou de 

40,14%, em 2006, para 36,8%, em 2007, evidenciando a tendência para a 
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diminuição do seu peso na estrutura de receitas. Por outro lado, concluiu, uma parte 

importante do resultado alcançado foi impulsionada pelo crescimento da base de 

clientes e pela existência de uma estrutura de custos mais saudável. 

Os custos ascenderam a 5,5 milhões de euros, traduzindo-se numa redução 

de mais de 21%, resultado das medidas de racionalização de custos 

desencadeadas no 2.º semestre de 2005 e continuadas numa base sistemática, 

visando obter uma saudável estrutura de custos. 

Mais disse que o ano de 2007 fora importante para a actividade da empresa 

centrada na área de negócios que reúne as Piscinas, os Pavilhões e as Actividades, 

com o primeiro grupo de infra-estruturas a apresentar resultados próximos de zero e 

a evidenciar uma recuperação de 89% face ao ano anterior. No que concerne aos 

Pavilhões Municipais, os resultados operacionais foram negativos em cerca de 65 

mil euros, situando-se próximos dos alcançados no ano anterior. 

Entretanto, em termos de indicadores não financeiros, registaram-se 

aumentos no número de entradas nas Piscinas e nos Pavilhões (19%) e no número 

de participantes do Programa Viver Activo (9%). De igual modo, subiu a taxa de 

ocupação dos ginásios do Complexo Municipal de Piscinas, situando-se no final do 

ano em quase 57%. Ainda ao nível do programa Viver Activo, sublinhe-se a 

acentuada redução do número de pessoas por integrar, situando-se agora em 97, 

contra 220 em 2006. Relativamente, ao Programa Get Fitt, o número de 

participantes aumentou 137%. 

No que concerne à área de negócios constituída pelo Estádio, Centro 

Nacional de Lançamentos e Parque de Campismo da Praia do Pedrógão, registam-

se aumentos nos diversos indicadores. 

No Estádio, cresceu o número de utilizações da Pista de Atletismo por 

atletas federados (3%) e individuais (22%) e o número de jogos realizados no 

Estádio (28%). No Centro Nacional de Lançamentos as entradas subiram cerca de 

108%. Por fim, no Parque de Campismo registaram-se aumentos nas dormidas 

(18%) e nas entradas (39%). 

Em termos de resultados, o cash flow operacional do Estádio elevou-se a 

956 mil euros, enquanto no Centro Nacional de Lançamentos o resultado 

operacional foi quase nulo e no Parque de Campismo ascendeu a quase 80 mil 

euros. 

Por fim, ao nível dos eventos corporativos, institucionais e culturais 

assinalam-se subidas no número de eventos (138%), no número de clientes (67%) e 

de participantes (24%) e no volume de negócios (60%). 

Por fim, o Senhor Dr. José Benzinho referiu que, apesar de se sentirem 

orgulhosos de tudo o que alcançaram em 2007, continuavam empenhados em 

melhorar as condições de funcionamento e de sustentabilidade deste indispensável 
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projecto do sector empresarial local. E sempre acompanhado por um elevado nível 

de transparência e reporte de informação, assente em princípios de rigor e 

eficiência. 

A Senhora Presidente agradeceu a apresentação feita pelo Dr. José 

Benzinho do Relatório e Contas da Leirisport, mas como os Senhores Vereadores 

não tiveram tempo de analisar as contas entregues na segunda-feira ou na sexta-

feira, apreciar-se-ia o assunto na próxima reunião. De qualquer maneira, entendia 

ser necessária a apresentação para se fazer o enquadramento. 

Mais comentou que a apresentação fora clara e objectiva, dando para 

perceber as contas da Leirisport, e para que, de uma vez por todas, acabasse a 

ideia das contas da Leirisport não serem transparentes e que ninguém percebia o 

que se passava na Leirisport, julgando não haver nem um bocado de razão nessas 

afirmações. As contas da Leirisport eram transparentes, objectivas, claras, eram 

números, não estando com invenções nem com juízos de valor.  

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho disse que, relativamente à 

forma da apresentação e aos documentos que foram distribuídos, segundo a sua 

análise, foram elaborados de uma forma profissional, muito detalhada e exaustiva. 

Mais disse que, para todas as pessoas que quisessem consultar, os documentos em 

questão elucidavam perfeitamente aquilo que era a Leirisport de hoje.  

Mais referiu que a Leirisport, todo o Conselho de Administração e também 

todo o staff que lhe dava apoio, estavam de parabéns pelo trabalho profissional que 

fizeram.  

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro questionou o Senhor Vereador Eng.º 

Fernando Carvalho se os elogios eram extensíveis aos anteriores Conselhos de 

Administração. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho respondeu que estava a falar 

relativamente ao que fora apresentado, o Relatório e Contas de 2007, o Relatório de 

Governo Societário e o Relatório de Sustentabilidade. 

A Senhora Presidente acrescentou que, era de realçar o esforço que tem 

vindo a ser feito na consolidação dos resultados, sobretudo na área da contenção 

dos custos e seu controlo, isto não acontecia de um dia para o outro, não aparecia 

por magia. 

Mais disse que em contas anteriores fora falado que era fundamental a 

contenção de custos mas também era importante caminhar no sentido de haver um 

incremento de negócios e de receita, o que visivelmente tem aparecido. 

Quis também, registar em acta um agradecimento público ao Conselho de 

Administração da Leirisport, pelo esforço, pelo rigor e pela capacidade que têm tido 

de inverter a tendência, aconselhando a manter exactamente o mesmo rigor, porque 
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se assim continuarem, os objectivos que irão ser fixados serão atingidos, estando 

convicta que era uma boa gestão de equipamentos desportivos. 

Disse por último, que não era uma apaixonada pela criação de empresas 

municipais para tudo e para nada mas, neste caso faria todo o sentido devido à 

dimensão do parque desportivo que possuem.  

 

 Ordem do dia  

 

DLB N.º 0325/08 | Presentes as actas das reuniões de 11 de Dezembro de 2007, 8 

e 22 de Janeiro, 7 de Fevereiro de 2008, cuja leitura foi dispensada por terem sido 

previamente distribuídas, tendo a Câmara deliberado por unanimidade aprovar as 

suas redacções finais. 
 

 

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 1459/03 – Elisabete Maria Neves 
Ferreira 
DLB N.º 0326/08 | De ELISABETE MARIA NEVES FERREIRA, residente na Rua de 

Timor, Lote 5, Urbanização Belmonte II, Casal dos Matos, freguesia de Pousos, 

referente ao projecto de arquitectura para construção de um jazigo num talhão 

situado entre os sepulcros n.º P

s
P 90 e 108 do Cemitério Municipal de Leiria. 

A operação urbanística já havia sido aprovada por deliberação tomada em 

reunião de Câmara de 2007/05/16 e licenciada por despacho da Senhora Vereadora 

(Eng.ª Isabel Gonçalves) em 2007/06/14, encontrando-se caducada por a 

requerente não ter iniciado a obra dentro do prazo estabelecido no respectivo alvará 

de construção. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/03/06, constante 

do respectivo processo (folha 165), 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 e 

autorizar o licenciamento da operação urbanística acima referida, condicionado ao 

seguinte: 

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

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

elaboração do projecto de arquitectura e pela direcção da mesma, conforme previsto 

no artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 177/01, de 4 de Junho; 

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

do artigo 78.º da referida disposição legal; 

4.º após a conclusão da obra, e no prazo de 10 dias, proceder à limpeza do local da 

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

pelo Decreto-Lei n.º 177/01, e no artigo 120.º do RMOUCL; 

5.º garantir o alinhamento da fachada principal com os jazigos confinantes; 

6.º apresentar, para efeitos de emissão do alvará de obras, os seguintes elementos: 

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

disponível no Sector de Apoio ao Cidadão desta Câmara e na Internet no sítio 

HTUwww.cm-leiria.pt UTH; 

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

operação urbanística (caso não se mantenha o empreiteiro inicial); 

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

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente 

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

e cartão de identificação de pessoa colectiva, no caso de pessoa colectiva 

(caso não se mantenha o empreiteiro inicial); 

6.4. alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia) conforme disposto 

no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro; 

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

n.º 1105/01 (seguro de acidentes de trabalho), acompanhado do recibo válido 

comprovativo do respectivo pagamento; 

6.6. termo de responsabilidade do Técnico autor do projecto de arquitectura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.2. Processo de obras particulares n.º 80/05 – LARGOPESCA - Pesca e 
Comercialização, SA 
DLB N.º 0327/08 | De LARGOPESCA - PESCA E COMERCIALIZAÇÃO, SA, com 

sede social na Av. dos Bacalhoeiros, Gafanha da Nazaré, Ílhavo, referente ao 

projecto de arquitectura para legalização de alteração do edifício situado na Rua 

Capitão Mouzinho de Albuquerque, Lote 8, n.º 111, freguesia de Leiria, com 

mudança de uso para comércio de pescado congelado, inserido na Zona Especial 

de Protecção ao Castelo. 

A pretensão mereceu pareceres favoráveis da Divisão de Habitação e 

Reabilitação Urbana, do Instituto Português do Património Arquitectónico, do 
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Veterinário Municipal, da Autoridade de Saúde e do Serviço Nacional de Bombeiros 

e Protecção Civil, actualmente designado por Autoridade Nacional de Protecção 

Civil. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/03/07, constante 

do respectivo processo (folha 183), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

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

operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer emitido pela Autoridade de Saúde, cujo 

conteúdo deverá ser transmitido à requerente (folha 123); 

2.º a utilização do estabelecimento deverá destinar-se apenas a comercialização de 

pescado congelado, de acordo com o parecer emitido pelo Veterinário Municipal, 

cujo conteúdo já é do conhecimento da requerente; 

3.º apresentar no prazo de seis meses os respectivos projectos de especialidades. 

Mais deliberou: 

⎯ informar de que, caso pretenda a colocação de publicidade deverá a mesma ser 

objecto de posterior licenciamento, de acordo com o indicado no parecer emitido 

pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, cuja cópia deverá ser 

remetida à requerente (folha 171); 

⎯ transmitir à titular do processo os conteúdos dos pareceres emitidos pelo 

Instituto Português do Património Arquitectónico e pelo Serviço Nacional de 

Bombeiros e Protecção Civil, actualmente designado por Autoridade Nacional de 

Protecção Civil (folhas 175, 176 e 89). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.3. Processo de obras particulares n.º 206/06 – Serafim Marques Ribeiro 
DLB N.º 0328/08 | De SERAFIM MARQUES RIBEIRO, residente na Travessa da 

Rua das Olhalvas, n.º 41, 1.º C, Olhalvas, freguesia de Pousos, referente ao 

aditamento ao projecto de arquitectura para legalização de alteração das fracções 

«E» e «M» do bloco misto situado na Travessa das Olhalvas, na localidade e 

freguesia acima indicadas, destinadas a estabelecimento comercial e garagem. 

Por deliberação tomada em reunião de Câmara de 2007/01/18, já havia sido 

aprovado o projecto de arquitectura para alteração das referidas fracções, sendo 

que do aditamento apresentado consta uma nova solução relativamente à 

compartimentação interior. 

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

prestada pela Divisão de Obras Particulares (Zona 1) do Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/02/15, constante do respectivo processo (folhas 
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161 e 162), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou 
por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura e autorizar o licenciamento da 

operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

aplicáveis; 

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

elaboração do projecto de arquitectura e pela direcção da mesma, conforme previsto 

no artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 177/01, de 4 de Junho; 

3.º colocar aviso de publicidade no local da obra, de acordo com o previsto no n.º 

1 do artigo 78.º da referida disposição legal; 

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

disposto no artigo 98.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas da 

Câmara Municipal de Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

5.º construir tapumes de resguardo, nos termos do previsto no artigo 91.º do 

RMOUCL; 

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

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

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

pelo Decreto-Lei n.º 177/01, e no artigo 120.º do RMOUCL; 

7.º requerer autorização de utilização, nos termos do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, e do artigo 46.º do RMOUCL; 

8.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

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

de Protecção Civil, cujo conteúdo já é do conhecimento do requerente; 

10.º caso pretenda a instalação de estabelecimento abrangido pelo Decreto-Lei n.º 

259/07, de 17 de Julho, deverá requerer o respectivo licenciamento específico; 

11.º apresentar para efeitos de emissão do alvará de obras os seguintes 

elementos: 

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

disponível no Sector de Apoio ao Cidadão desta Câmara e na Internet no sítio 

HTUwww.cm-leiria.pt UTH; 

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

obra, elaborado de acordo com o Anexo da Portaria n.º 1105/01, de 18 de 

Setembro; 

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

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

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente 

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

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

11.5. alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia) conforme disposto 

no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro; 

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

n.º 1105/01 (seguro de acidentes de trabalho), acompanhado do recibo válido 

comprovativo do respectivo pagamento; 

11.7. plano de segurança e saúde; 

11.8. livro de obra, com menção do termo de abertura; 

11.9. planta do piso com indicação da localização do sistema de ventilação das 

casas de banho interiores. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1181/06 – Moniz & Ribeiro, Lda. 
DLB N.º 0329/08 | De MONIZ & RIBEIRO, LDA, com sede social na Rua das 

Portelinhas, n.º 5, Loureira, freguesia de Santa Catarina da Serra, referente ao 

projecto de arquitectura para construção (legalização) de edifício de habitação 

colectiva na Rua do Hospital Militar, Quinta dos Capuchos, lote 12, freguesia de 

Leiria, inserido na área do loteamento n.º 8/77 e na zona de protecção de imóvel 

classificado (Convento de Santo António dos Capuchos). 

A pretensão obteve pareceres favoráveis da Direcção Regional de Cultura do 

Centro (IGESPAR) e da Divisão de Loteamentos. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/03/06, constante 

do respectivo processo (folhas 446 e 447), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 

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

Junho, deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura e autorizar o 

licenciamento da operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

aplicáveis; 

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

elaboração do projecto de arquitectura e pela direcção da mesma, conforme previsto 

no artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 177/01, de 4 de Junho; 

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

do artigo 78.º da referida disposição legal; 
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4.º requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar, nos termos do 

disposto no artigo 98.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas da 

Câmara Municipal de Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

5.º construir tapumes de resguardo, nos termos do previsto no artigo 91.º do 

RMOUCL; 

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

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

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

pelo Decreto-Lei n.º 177/01, e no artigo 120.º do RMOUCL; 

7.º requerer autorização de utilização, nos termos do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, e do artigo 46.º do RMOUCL; 

8.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

9.º a rampa de acesso às garagens não poderá interferir com o passeio exterior ao 

lote; 

10.º garantir em obra o cumprimento do previsto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-

Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente ao fornecimento de água para 

extinção de incêndios; 

11.º a implantação dos muros deverá ser efectuada de acordo com os 

alinhamentos definidos no processo de loteamento, devendo garantir-se a largura do 

passeio prevista; 

12.º garantir em obra o cumprimento do disposto nos artigos 110.º e 112.º do 

Regulamento Geral de Edificações Urbanas, relativamente à independência e 

secção de condutas de evacuação de gases e fumo; 

13.º apresentar para efeitos de emissão do alvará de obras os seguintes 

elementos: 

13.1. requerimento (em duplicado) a solicitar a emissão do alvará, conforme 

modelo disponível no Sector de Apoio ao Cidadão desta Câmara e na 

Internet no sítio HTUwww.cm-leiria.pt UTH; 

13.2. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção 

da obra, elaborado de acordo com o Anexo da Portaria n.º 1105/01, de 18 de 

Setembro; 

13.3. auto de implantação da obra, assinado pelo respectivo director técnico; 

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

da operação urbanística; 

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

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente 

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

comercial e cartão de identificação de pessoa colectiva, no caso de pessoa 

colectiva); 
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13.6. alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia) conforme 

disposto no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro; 

13.7. apólice de seguro a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º da 

Portaria n.º 1105/01 (seguro de acidentes de trabalho), acompanhado do 

recibo válido comprovativo do respectivo pagamento; 

13.8. plano de segurança e saúde; 

13.9. livro de obra, com menção do termo de abertura; 

13.10. garantia ou depósito bancário no valor de €10.000,00, a fim de garantir a 

reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser 

deterioradas com a construção, de acordo com o estabelecido nos artigos 

82.º e 122.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas desta 

Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: «A garantia 

apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal»; 

13.11. requerimento/pedido de licença (Mod. 3 – 01), devidamente preenchido e 

carimbado, face às características da pretensão (licença e não autorização); 

13.12. corte C1 rectificado no que se refere á divisão proposta no interior das 

cozinhas, devendo esta ser eliminada para compatibilizar o desenho com os 

últimos elementos entregues; 

13.13. cortes rectificados (todos) indicando o representado em planta no que se 

refere ao mobiliário fixo e equipamento sanitário. 

Mais deliberou transmitir à requerente o conteúdo do parecer emitido pela 

Direcção Regional de Cultura do Centro (folhas 444 e 445). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 719/07 – António Carreira Mónico 
DLB N.º 0330/08 | De ANTÓNIO CARREIRA MÓNICO, residente em Palmeiria, 

freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura para legalização 

de alteração do espaço comercial do edifício situado nas Ruas Barão Viamonte e 

Gago Coutinho, freguesia de Leiria, com mudança de uso para estabelecimento de 

bebidas. 

A pretensão já havia sido aprovada em sede do processo n.º 1219/03, por 

deliberação tomada em reunião de 2005/03/14 e licenciada por despacho da 

Senhora Vereadora (Eng.ª Isabel Gonçalves) em 2006/02/10, tendo caducado por o 

requerente não ter procedido ao levantamento do respectivo alvará de obras dentro 

do prazo estabelecido para o efeito. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento 

de Operações Urbanísticas em 2008/03/07, com o seguinte teor: 
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«O pedido mantém as características do projecto anterior relativamente ao 

uso e à arquitectura, tendo sido confirmados os pareceres emitidos pela Divisão de 

Habitação e Reabilitação Urbana, pelo Instituto Português do Património 

Arquitectónico, pela Autoridade Nacional de Protecção Civil e pela Autoridade de 

Saúde. 

Verifica-se, no entanto, que o Governo Civil emitiu parecer desfavorável, 

parecer esse vinculativo e cuja consulta é obrigatória nos termos do regime de 

licenciamento aplicável aos estabelecimentos de restauração e bebidas, conforme 

previsto no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 198/97, de 4 de Julho, na redacção que lhe 

foi dada pelo Decreto-Lei n.º 57/02, de 11 de Março, pelo que se emite parecer 

desfavorável, propondo-se o indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na 

alínea c) 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 2008/03/07, e face ao 

disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo 

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

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

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

proposta de indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou transmitir ao requerente os conteúdos dos pareceres 

emitidos pelas entidades consultadas (folhas 245, 41, 244, 81, 82, 241, 239, 77, 71, 

247 a 254). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1139/07 – Vítor Manuel Antunes da 
Silva 
DLB N.º 0331/08 | De VÍTOR MANUEL ANTUNES DA SILVA, residente na Rua 

Quinta de Cima, n.º 85 E, Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao 

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

na Rua das Amoreiras, na localidade e freguesia acima indicadas, 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 2008/03/06, constante 

do respectivo processo (folhas 125 e 126), 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: 
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1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público destinada a execução do passeio 

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

sendo que o passeio deverá possuir 1,80 m de largura junto ao muro, destinando-se 

a restante área ao alargamento da rua, de acordo com o projecto apresentado; 

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

2.1. alçados dos muros com indicação dos acabamentos pretendidos; 

2.2. cortes abrangendo a totalidade da parcela e o eixo do arruamento com 

indicação do perfil do passeio; 

2.3. elementos rectificados de forma a prever uma rampa de desaceleração junto 

ao passeio, por motivos de segurança (alçado Nascente); 

2.4. projectos de especialidades; 

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

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

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

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

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

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

Câmara Municipal»; 

4.º garantir em obra o cumprimento do disposto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-

Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade de água e meios 

de extinção de incêndios junto à via; 

5.º a rampa de acesso à cave não poderá interferir com o passeio exterior; 

6.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

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

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

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

danificadas durante a obra e assegurar uma eficiente drenagem de águas 

pluviais junto à berma, devendo os trabalhos ser acompanhados pelos 

Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras Municipais; 

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

à área a ceder ao domínio público. 

Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha123). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2. Análise do processo de vistoria n.º 22/07 – Rodrigues Alves & Companhia, 
Lda. 
DLB N.º 0332/08 | De RODRIGUES ALVES & COMPANHIA, LDA, com sede social 

no Largo Paio Guterres, n.º 9, freguesia de Leiria, referente à vistoria para efeitos de 
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verificação das condições de salubridade, solidez ou segurança contra riscos de 

incêndio do edifício situado na Rua Afonso Albuquerque, n.º 3, freguesia de Leiria. 

Da vistoria efectuada em 2008/01/30, verificou-se a existência de várias 

anomalias, designadamente, o abatimento elevado da mansarda com risco de 

queda acentuado, parede exterior da fachada com deformação ao nível do piso 2, 

ameaçando ruir para a via pública, revestimentos, forros dos tectos, paredes 

interiores, instalação sanitária com sinais evidentes de degradação, fissuração e 

infiltrações generalizadas, pavimentos abatidos, caixilhos dos vãos em mau estado 

e tubo de queda exterior sem ligação ao chão. 

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

vistoria efectuada em 2008/01/30 e a informação prestada pela Divisão 

Administrativa e de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas em 

2008/03/03, constantes do respectivo processo (folhas 17 e 18), deliberou por 
unanimidade o seguinte: 

1.º ratificar o despacho proferido pela Senhora Presidente em 2007/11/23, 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.º P

s
P 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 quinze dias proceder à execução das obras de conservação 

necessárias à correcção das deficiências apontadas no Auto de Vistoria n.º 25/08, 

cujo conteúdo deverá ser transmitido ao dono do edifício, e assegurar a segurança 

dos transeuntes dos arruamentos confinantes; 

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 o edifício 

ameaça ruína colocando em causa a segurança das pessoas que o utilizam bem 

como as que circulam na via pública; 

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. 

 
1.3. Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços de fiscalização 
durante o mês de Fevereiro 
DLB N.º 0333/08 | Presente o relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente 

ao serviço efectuado durante o mês de Fevereiro. 
Secção de Fiscalização 
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Actividades do Mês de Fevereiro/2008 

Departamento de Operações Urbanísticas 

Queixas 59 
Processos Fiscalizados 322 
Mandados de Notificação 5 
Embargos 10 
AUTOS DE TRANSGRESSÃO  
Obras sem licença 33 
Obras em desacordo com a licença 10 
Outras transgressões 13 
 

Serviço efectuado para o Departamento Jurídico 

Mandados de Notificação 6 
Processos de contra-ordenação 3 
Autos de Notícia 0 
Informações 0 
 

N.º de 
embargo Data Nome do 

Proprietário Local Tipo de obra Razões do 
embargo Processo 

1832 31/01/08 José Rainho 
João 

Souto da 
Carpalhosa 

Alteração e 
ampliação de 
moradia 

Sem a 
respectiva 
licença 

1341/07 

1833 01/02/08 
Horácio 
Gonçalves 
dos Santos 

Amor 
Construção 
de moradia e 
anexos 

Em 
desacordo 
com o 
projecto 
aprovado 

584/03 

1824 08/02/08 
Imobiliária 
Cruzeiro dos 
Parceiros 

Pousos Construção 
de muro 

Sem a 
respectiva 
licença 

Não existe 

1825 11/02/08 
Sossego do 
Avozinho, 
Lda. 

Carvide 
Construção 
de Lar de 
Idosos 

Em 
desacordo 
com o 
projecto 
aprovado 

1318/05 

1834 13/02/08 Nuno Duarte 
Gomes Monte Real Construção 

de moradia 

Em 
desacordo 
com o 
projecto 
aprovado 

295/06 

1835 19/02/08 
Isidro 
Pereira 
Mónico 

Caranguejei
ra 

Reconstrução 
de muro de 
vedação 

Sem a 
respectiva 
licença 

Não existe 

1836 20/02/08 
Luís Manuel 
Carreira 
Neves  

Caranguejei
ra 

Construção 
de edifício 
comercial e 
habitacional 

Em 
desacordo 
com o 
projecto 
aprovado 

834/03 

1837 25/02/08 
Frederico 
Vicente 
Orfão 

Boavista Construção 
de moradia 

Em 
desacordo 
com o 
projecto 
aprovado 

1137/06 

1841 25/02/08 

Orlando 
Manuel 
Ferreira 
Pinto 

Coimbrão 
Construção 
de moradia e 
muros 

Sem a 
respectiva 
licença 

Não existe 

1842 29/02/08 
Henrique 
Pereira da 
Silva 

Souto da 
Carpalhosa 

Construção 
de edifício 
comercial 

Sem a 
respectiva 
licença 
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A Câmara tomou conhecimento. 
 

1.4. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.4.1. Processo de loteamento n.º 4/87 – Manuel Silva Teodósio e Outros 
DLB N.º 0334/08 | De MANUEL SILVA TEODÓSIO E OUTROS, acompanhado de 

um requerimento de F. Guerra Empreendimentos, Lda e Outro, com sede na Rua do 

Ribeiro, n.º 599, Segodim, freguesia de Monte Real, a solicitar alterações aos lotes 

1A e 1B, do loteamento situado no lugar e freguesia de Carvide. 

O processo tem pareceres favoráveis das entidades consultadas. 

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

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

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

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

prestada pela Divisão de Loteamentos, datada de 29 de Fevereiro de 2008, 

constante do respectivo processo (folha 241), deliberou por unanimidade aprovar 

a alteração proposta, ficando condicionado ao seguinte:  

1. Apresentar projectos de infra-estruturas, no prazo de 1 ano, elaborados de 

acordo com respectivos pareceres técnicos das entidades, exceptuando-se as 

alíneas a) e b), do parecer do Departamento de Obras Municipais, de acordo 

com segunda informação do mesmo Departamento; 

2. Ceder para o domínio público 305,30m², destinados a parque de 

estacionamentos e acessos; 

3. Efectuar o pagamento a favor do Município de Leiria no valor de €2.590,47 como 

compensação de área não cedida para equipamento, contabilizada em 122m², 

pelo aumento da área de construção acima do solo em 458m².  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4.2. Processo de loteamento n.º 7/96 – Província Portuguesa da Congregação 
dos Irmãos Maristas 
DLB N.º 0335/08 | De PROVÍNCIA PORTUGUESA DA CONGREGAÇÃO DOS 

IRMÃOS MARISTAS, acompanhado de dois requerimentos de Alberto António 

Bernardo da Fonseca e António de Jesus Fonseca, residentes na Rua Santo 

António, 288, na Bidoeira de Cima, freguesia de Bidoeira de Cima e na Rua da Bela 

Vista, Lote 70, Casal dos Matos, da freguesia de Pousos, respectivamente, a 

solicitarem alterações aos lotes n.º (s) 8 e 9; e de Adelino da Ponte Pereira, 

residente na Rua do Cabeço, Vale Sumo, freguesia de Santa Catarina da Serra, a 

solicitar alterações ao lote n.º 49, do Loteamento, situado no lugar de Quinta do Rei 

– Quinta dos Maristas, da freguesia de Pousos, do concelho de Leiria. 
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De acordo com parecer técnico da Divisão de Loteamentos as alterações 

consistem no seguinte: 

⎯ No ajustamento dos limites dos lotes e no aumento das áreas de 

implantação e de construção em cave, sem alteração dos restantes 

parâmetros urbanísticos. 

⎯ O lote n.º 9 actualmente tem outro proprietário, tendo o mesmo requerido 

outras alterações e solicitado que não seja dado andamento à alteração 

requerida pelo anterior proprietário. 

⎯ Alteração e rectificação à cota de soleira no lote 49 para 100, 30m. 

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

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

do respectivo processo (folha 1566), deliberou por unanimidade indeferir as 

alterações propostas, relativamente aos lotes 8 e 9, atendendo que o lote n.º 9 tem 

novo titular, tendo este requerido outras alterações. 

Mais deliberou, relativamente às alterações ao lote 8, informar o requerente, 

que é viável desde que o pedido seja reformulado e requerido pelo legítimo 

proprietário, devendo a planta de síntese contemplar a área total de construção. 

Deliberou ainda, aprovar a alteração à cota de soleira, atendendo que vem 

dar continuidade às cotas e volumetria das construções dos lotes adjacentes, que 

crescem no sentido da subida da rua. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4.3. Processo de loteamento n.º 6/03 – Celso Rosa Ferreira e Outros 
DLB N.º 0336/08 | De CELSO ROSA FERREIRA E OUTROS, residente na Rua da 

Freiria, n.º 20, Batalha, acompanhado de um requerimento a solicitar uma Operação 

de Loteamento, num terreno situado no lugar de Galega, freguesia de Ortigosa.  

De acordo com informação prestada pela Divisão de Loteamentos, a 

Operação Urbanística consiste no seguinte: 

Trata-se de uma Operação de Loteamento para constituição de 18 lotes para 

habitação unifamiliar, num terreno inserido em espaço urbanizável, de acordo com o 

PDM de Leiria. A solução tem enquadramento no PDM. 

O processo tem pareceres favoráveis, das entidades consultadas. 

O requerente procedeu à correcção do projecto de Loteamento, em 

conformidade com deliberação de Câmara de 16 de Maio de 2007. 

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

prestada pela Divisão de Loteamentos, datada de 19 de Fevereiro de 2008, 

constante do respectivo processo (folhas 155), deliberou por unanimidade aprovar 

o loteamento, condicionado ao seguinte:  



434(21) 

CMLeiria/Acta n.º 6, de 2008.03.18                                                                                             
Im-DA-15-09_A00 
 

1) Apresentar projectos de infra-estruturas no prazo de 1 ano, elaborados com base 

nos condicionalismos referidos nas informações das entidades e serviços do 

Município de Leiria; 

2) Ceder para o domínio público:  

2.1. 2.942,5m² destinados a passeios, estacionamentos, arruamentos, alargamento 

de rua e plataforma para contentor; 

2.2. 1.157m² destinados a equipamento e zonas verdes. 

3) Deverá actualizar, junto da CCDR Centro, o «Alvará de licença de utilização do 

domínio hídrico», quanto ao traçado alterado da «linha de água», aquando da 

apresentação dos projectos de infra-estruturas; 

4) Os cortes desenhados na planta de síntese e de cedências deverão ser 

completos, quanto à definição de cotas; 

5) A planta de síntese deverá ser completada com a definição do uso das caves 

para garagem e / ou arrumos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4.4. Processo de loteamento n.º 15/04 – PREDIL - A Predial Leiriense de José 
Serrano e Filhos, Lda. 
DLB N.º 0337/08 | De PREDIL – PREDIAL LEIRIENSE, LDA, com sede na Rua Dr. 

António Costa Santos, n.º 27 – A – Leiria, acompanhado de um requerimento, a 

solicitar uma operação de loteamento composto por 5 lotes, destinados a habitação 

colectiva, situado no lugar de Moinhos da Barosa, da freguesia de Barosa, do 

concelho de Leiria.  

De acordo com a informação da Divisão de loteamentos, foi prestada a 

seguinte informação: 

O loteamento foi aprovado, por deliberação de Câmara de 17 de Agosto de 

2006, tendo o requerente dado cumprimento ao ponto 2 da referida deliberação, 

apresentando memória descritiva e planta de síntese com as áreas dos lotes e as 

áreas de cedência rectificadas. 

Os projectos das infra-estruturas têm os pareceres favoráveis de todas as 

entidades. 

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

prestada pela Divisão de Loteamentos datada 26 de Fevereiro de 2008, constante 

do respectivo processo (folhas 511 e 512), deliberou por unanimidade aprovar a 

memória descritiva e planta de síntese rectificadas e a aprovação dos projectos de 

infra-estruturas, ficando a emissão do alvará condicionado ao seguinte:  

1.º Deverão ser cedidas as seguintes áreas: 

1.1. 779m², destinados a equipamento de uso colectivo;  
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1.2. 2.599,07m² destinados a arruamentos, alargamento de arruamento, 

estacionamentos e passeios. 

2.º Apresentar as seguintes garantias bancárias, nas quais deve constar a seguinte 

cláusula «A garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização 

expressa da Câmara Municipal»: 

2.1. A favor do Município de Leiria no valor de €13.712,25 destinados à execução 

dos arranjos exteriores;  

2.2. A favor do Município de Leiria no valor de €115.760,37 destinados à execução 

da rede viária, incluindo o custo de pavimentação dos arruamentos contíguos 

ao loteamento; 

2.3. A favor do Município de Leiria no valor de €55.127,75 destinados à execução 

da rede de água no exterior e interior do loteamento e da rede de esgotos 

domésticos e pluviais; 

2.4. A favor do Município de Leiria no valor de €49.112,69 (incluindo o IVA) 

destinados à execução das infra-estruturas da rede eléctrica. 

3.º  Como compensação o requerente fica obrigado a reconstruir o edifício do 

lavadouro público da Barosa, cujo orçamento é de €39.360,01, pelo que, deve 

apresentar garantia do mesmo valor, a favor do Município de Leiria. 

4.º  Efectuar o seguinte pagamento:  

4.1.  Pagamento na tesouraria dos SMAS, da comparticipação para reforço da rede 

de água a montante dos loteamentos, no valor de €5.691,55 (acrescido de 

IVA). 

5.º Dar cumprimento às restantes condições estabelecidas nos pareceres emitidos 

pelas várias entidades e serviços do Município de Leiria, tendo o prazo de 1 ano 

para a realização das obras de urbanização. 

6.º Tem igualmente o promotor, o prazo de 1 ano para requerer a emissão do alvará. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4.5. Processo de loteamento n.º 2/06 – José Manuel Ferreira Gomes 
DLB N.º 0338/08 | De JOSÉ MANUEL FERREIRA GOMES, residente na Rua Dr. 

António Bernardino Pargana, n.º 21-A – Caldas da Rainha, acompanhado de um 

requerimento a solicitar uma Operação de Loteamento, num terreno, situado no 

lugar de Venda, da freguesia de Maceira.  

De acordo com informação prestada pela Divisão de Loteamentos, a 

Operação Urbanística consiste no seguinte: 

Trata-se de uma Operação de Loteamento para constituição de 13 lotes, 

destinados a habitação unifamiliar, num terreno com 8.958,00m², inserido em 

aglomerado urbano da Maceira, de acordo com a planta de ordenamento do PDM.  
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O processo tem pareceres favoráveis, com condições, das entidades 

consultadas. 

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

prestada pela Divisão de Loteamentos, datada de 19 de Fevereiro de 2008, 

constante do respectivo processo (folhas 155), deliberou por unanimidade aprovar 

o loteamento, condicionado ao seguinte:  

1) Apresentar projectos de infra-estruturas no prazo de 1 ano, elaborados com base 

nos condicionalismos referidos nas informações das entidades e serviços do 

Município de Leiria. 

2) Ceder as seguintes áreas para o domínio público:  

2.1. 891,05m² destinados a equipamento e zonas verdes; 

2.2.  2.302.63m² destinados a arruamentos, passeios estacionamentos, nicho para 

contentores do lixo e acessos. 

3) O traçado da inserção proposto deve ser conjugado com o artigo 26.º do 

Regulamento do PDM, conforme refere o parecer do Departamento de Obras 

Municipais. Caso esta rectificação implique alteração às áreas dos lotes e áreas de 

cedências, deverá a planta de síntese ser devidamente rectificada. 

4) Embora as peças desenhadas contenham informação técnica suficiente, deverá a 

planta de síntese, ser instruída de acordo com o n.º 2 do artigo 8.º da Portaria n.º 

1110/2001, de 19 de Setembro, nomeadamente modelação proposta para o terreno, 

polígono de base para a implantação das edificações, cotado e referenciado, 

devidamente legendado quanto às tramas, cores e cotas de soleira. A peça 

desenhada n.º 4, identificada como planta de síntese 3, deverá ser completa com a 

legenda gráfica que identifique a implantação dos lotes e todas as cedências, 

conforme indica a legenda da folha.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4.6. Processo de loteamento n.º 2/08 – IMOCASH - Imobiliário de 
Distribuição, SA 
DLB N.º 0339/08 | De IMOCASH – IMOBILIÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO, SA, com 

sede na Rua Tierno Galvan, Torre 3, Piso 9, Letra J – Lisboa, acompanhado de um 

requerimento a solicitar alterações aos lotes 7 e 8, do Loteamento denominado de r 

«ZICOFA», situado no lugar de Mata Nacional dos Pinheiros, da freguesia de 

Marrazes, do concelho de Leiria. 

Sobre o presente assunto, foi emitido parecer pela Divisão de Loteamentos, 

que a seguir se transcreve:  

1. Trata-se de uma alteração aos lotes 7 e 8 do loteamento da ZICOFA. 

2. De entre os documentos entregues, respeitantes à legitimidade do pedido de 

alteração, contam: 
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⎯ Requerimento (folha 50) feito pela sociedade IMOCASH – Imobiliário de 

Distribuição S.A. assinado pelo Dr. Nuno Renato Soares Dias. 

⎯ Certidão da Conservatória do Registo Comercial (da folha 45 à 48) da sociedade 

IMOCASH – Imobiliário de Distribuição SA, na qual o Dr. José Luís Clemente 

Quinta e o Dr. Jorge Manuel Caldeira dos Santos Dias (entre outros) constam 

como administradores. 

⎯ Certidão da Conservatória do Registo Comercial (da folha 33 à 44) da sociedade 

IMOCASH – Imobiliário de Distribuição SA 

⎯ Procuração (folhas 29 e 30) do Dr. José Luís Clemente Quinta e do Dr. Jorge 

Manuel Caldeira dos Santos Dias, enquanto administradores do ‘Recheio – Cash 

& Carry, SA, ao Dr. Nuno Renato Soares Dias, ‘a quem conferem os poderes 

especiais para representar a sociedade mandante perante (...) Câmaras 

Municipais (...).’  

⎯ Certidão da Conservatória do Registo Predial respeitante aos Lotes 8 (folha 20) 

em que o sujeito activo é a IMOCASH – Imobiliário de Distribuição SA 

⎯ Contrato promessa de compra e venda (da folha 14 à 17) entre a Junta de 

Freguesia de Marrazes e a Larantigo – Sociedade de Construções, SA do Lote 

n.º7 da ZICOFA, datado de 29 de Dezembro de 1999. 

3. Da análise dos documentos supra mencionados verifica-se uma 

generalizada falta de clareza quanto à legitimidade dos intervenientes no pedido de 

alteração dos lotes 7 e 8 do loteamento da ZICOFA. 

4. O pedido em causa diz respeito: 

⎯ à ‘anexação do lote 7 ao lote 8 com o intuito de ampliar a construção existente 

no Lote 8’; 

⎯ à ‘alteração da cércea máxima de construção para 7,5m’; 

⎯ à ‘alteração do polígono de implantação para permitir juntar os dois lotes’. 

5.    Da análise do processo verifica-se que se encontra indevidamente instruído, 

uma vez que apresenta incorrecções: 

⎯ na memória descritiva (folhas 4 e 5) relativamente à: 

- área do lote 7; 

- área máxima de construção acima da cota de soleira do lote 7; 

- área do lote 8; 

- soma das áreas dos lotes 7 e 8; 

⎯ no quadro sinóptico da planta de ‘situação existente’ (folha 2) relativamente à: 

- área do lote 7; 

- área máxima de construção acima da cota de soleira do lote 7; 

- área total máxima de construção incluindo cave do lote 7; 

- área do lote 8; 

- área total máxima de construção incluindo cave do lote 8.  
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6. Segundo consta na memória descritiva, entregue pelo requerente, não se 

entende em que medida os valores apresentados tenham sido fornecidos pelos 

serviços técnicos da Câmara Municipal de Leiria, dado que divergem dos que 

constam na planta de síntese do Loteamento da ZICOFA (folha 47)  

7. Da análise da proposta de alteração ao Alvará de Loteamento e do 

Regulamento da ZICOFA, faz-se saber que:  

⎯ Não constam elementos esclarecedores quanto à nova 

designação/numeração a atribuir ao ‘novo lote’, ainda que o pedido em causa seja 

feito no sentido de efectuar a ‘anexação do lote 7 ao lote 8 com o intuito de ampliar 

a construção existente no Lote 8’, nos termos do ponto 11 do artigo 13º do 

Regulamento da ZICOFA. 

⎯ A soma das áreas dos lotes 7 e 8 constante no quadro sinóptico da planta de 

síntese (folha1) apresenta incorrecções. 

⎯ A área de implantação proposta, constante no quadro sinóptico da planta de 

síntese (folha 1), contraria as áreas máximas estabelecidas no referido regulamento: 

⎯ ponto 1 do artigo 13.º: ‘A área de implantação máxima será a constante no 

quadro de síntese, nunca ultrapassado 50% da área do lote. ‘ 

⎯ ponto 11 do artigo 13.º: ‘No caso da junção de lotes as áreas de implantação 

e construção máximas não podem exceder o somatório das áreas previstas para 

cada lote. ‘                                   

⎯ A proposta de alteração da cércea de construção para 7,5m e 6,5m, 

constante na planta de síntese (folha 1), ao ultrapassar a cércea máxima de 7m, 

contraria o estipulado no referido regulamento: 

⎯ ponto 5 do artigo 13.º: ‘A cércea máxima será de 7m, com excepção de 

instalações técnicas devidamente justificadas. ‘ 

⎯ Acresce ainda o facto de a proposta de alteração da área de implantação e 

da cércea da construção violar o artigo 59.º do Regulamento do PDM. 

⎯ O polígono de implantação proposto, constante na planta de síntese (folha 

1), ao não garantir um afastamento mínimo da construção dos lotes 7 e 8 ao limite 

do arruamento de 20m, não só adultera a lógica de alinhamentos estabelecidos para 

essa via do loteamento, como também contraria o estipulado no referido 

regulamento: 

⎯ ponto 2 do artigo 13.º: ‘Os afastamentos mínimos das construções aos 

limites dos lotes são os estabelecidos na planta de trabalho, salvo serviços de 

portaria. ‘  

8. Face ao exposto, propõe-se o indeferimento uma vez que: 

⎯ nos termos do ponto 1, do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 

Junho, a proposta apresentada se encontra indevidamente instruída; 
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⎯ nos termos da alínea a) do ponto 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, 

de 4 de Junho, a proposta apresentada se encontra a violar o PDM e o 

Regulamento do Loteamento da ZICOFA, no que respeita à área máxima de 

implantação e à altura máxima de construção. 

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

prestada pela Divisão de Loteamentos datada de 29 de Fevereiro de 2008, 

constante do respectivo processo (folhas 107 e 108), deliberou por unanimidade 

manifestar a intenção de indeferir a pretensão, nos termos do n.º 1, do artigo 9.º do 

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

n.º 177/01, de 4 de Junho, atendendo que a proposta apresentada se encontra 

indevidamente instruída e em desconformidade com o disposto na alínea a), do n.º 

1, do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, proposta que se encontra a 

violar o PDM e o Regulamento do Loteamento da ZICOFA, no que respeita à área 

máxima de implantação e à altura máxima de construção, devendo para o efeito 

notificar-se 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 respectiva proposta de indeferimento do pedido. 

O parecer poderá vir a ser revisto, caso o projecto de alteração ao 

loteamento seja reformulado. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
 Depar tamento  de  Obras  Munic ipa is 

 

2.1. Processo n.º T – 111/2006. Ampliação/remodelação da EB 1 da Gândara 
dos Olivais – Marrazes. Aprovação da minuta de contrato 
DLB N.º 0340/08 | Nos termos do artigo 116.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março, foi presente para aprovação a minuta de contrato da empreitada supra, a 

celebrar entre o Município de Leiria e a firma SOTEOL – Sociedade de 

Terraplanagens do Oeste, Lda. 

A referida empreitada foi adjudicada em 2008.02.19, por deliberação tomada 

em reunião da Câmara Municipal de Leiria, pelo valor de €419.990,00 + IVA. 

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

1247/08, de 17 de Março e 1865/08, de 7 de Janeiro. 
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A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a 

minuta de contrato da empreitada supra referida e autorizar a celebração do 

respectivo contrato. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.2. Processo n.º T – 60/2007. Ampliação/remodelação da escola do ensino 
básico do Arrabal – Leiria. Aprovação da minuta de contrato 
DLB N.º 0341/08 | Retirado 

 
2.3. Processo n.º T – 113/2006.Empreitada de «Reconstrução dos edifícios do 
ex-Ral 4 na Cerca do Castelo de Leiria para instalação do Museu de Imagem 
em Movimento - M|i|m|o». Pedido de prorrogação de prazo 
DLB N.º 0342/08 | Pela firma CONSTRUTORA SAN JOSÉ, SA, e confirmado pelo 

Departamento de Obras Municipais, foi presente um pedido de prorrogação de 

prazo referente à obra supra, por um período de 151 dias, nos termos do n.º 2 do 

artigo 151.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 

A Câmara tomou conhecimento e após análise do assunto, deliberou por 
unanimidade aprovar a referida prorrogação de prazo apresentada, referente à 

obra em epígrafe por um período de 151 dias. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 

3.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
3.1.1. Pagamentos 
DLB N.º 0343/08 | 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 3 a 17 de Março de 2008 correspondente às Ordens de 

Pagamento Gerais n.ºs: 511, 1952 a 1954, 1965, 1967, 1968, 1975, 1976, 2006, 

2007, 2028, 2031, 2032, 2045, 2046, 2049, 2054, 2061, 2100 a 2106, 2108 a 2122, 

2145, 2301, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 126 a 183, às Ordens de 

Pagamento de Facturas n.ºs: 997, 1321, 1464, 1565, 1567, 1623 a 1627, 1630 a 

1633, 1637, 1666, 1669 a 1675, 1701, 1734, 1736 a 1738, 1740 a 1742, 1745, 1746, 

1748 a 1750, 1752 a 1756, 1764, 1794 a 1798, 1800, 1802 a 1805, 1807 a 1810, 

1826, 1840, 1843, 1855, 1862, 1866, 1869, 1871, 1891, 1908 a 1913, 1918, 1920, 

1922 a 1934, 1940, 1948, 1955, 1958, 1960, 1964, 1966, 1969 a 1972, 1977 a 1979, 

1985, 1988 a 1991, 1997, 2014, 2015, 2026, 2027, 2029, 2030, 2033, 2034, 2035, 
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2037 a 2040, 2047, 2048, 2050 a 2053, 2060, 2064, 2067, 2078, 2092, 2094, 2096 a 

2099, 2124, 2125, 2130, 2144 no valor total de € 831.125,07. 

 

3.1.2. III Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano do ano 
2008 
DLB N.º 0344/08 | Presente a III Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções 

do Plano para o presente ano de 2008 que se consubstancia na 3.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 3.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 2.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 autorizar a III Modificação às 

Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2008, com inscrições/reforços no 

montante de €58.000,00 e diminuições/anulações no montante de €31.500,00, e a 

III alteração ao Orçamento da Despesa para o presente ano de 2008, com 

inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €70.500,00 cada, tal 

como proposto.  
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.3. Doação de máquina fotográfica 
DLB N.º 0345/08 | Presente uma declaração remetida pelo Agrupamento de Escolas 

Colmeias (ENT2008/4818), na qual declara que por iniciativa dos Professores em 

colaboração com os pais adquiriram para instalar no Jardim-de-Infância de Bidoeira 

de Cima, freguesia de Bidoeira de Cima, uma máquina fotográfica digital, Canon-

power shot A550, no valor de €129,00 

A Câmara, de acordo com a competência que lhe é conferida pelo estipulado 

na alínea h) do n.º1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou 
por unanimidade aceitar a doação do referido equipamento, para instalar no 

Jardim-de-Infância de Bidoeira de Cima, Freguesia de Bidoeira de Cima. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.1.4. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 0346/08 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 17 de Março 

de 2008, apresentando um Total de Disponibilidades de €2.014.429,00 sendo de 

Operações Orçamentais €1.608.309,18 e de Operações de Tesouraria €406.119,82, 

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 do processo relacionado com a Divisão Jurídica 
4.1.1. Processo disciplinar 
DLB N.º 0347/08 | Pela Senhora Presidente da Câmara foi presente o processo 

mencionado em epígrafe, acompanhado do relatório da respectiva Instrutora. 

A Câmara, em face do relatório da Instrutora do Processo Disciplinar 

mandado instaurar por despacho proferido pela Senhora Presidente da Câmara 

Municipal, em 5 de Novembro de 2007, tomou conhecimento, vai proceder à análise 

detalhada do processo e deliberou por unanimidade mandar agendar novamente 

o assunto para a reunião do dia 15 do mês de Abril de 2008. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
4.1.2. Rectificação da configuração da parcela n.º 15 necessária à construção 
da Variante Sul. «3.º Troço» 
DLB N.º 0348/08 | Retirado 

 
4.2. Análise do processo relacionado com a Divisão de Recursos Humanos 
4.2.1. Pagamento de RO à ADSE 

DLB N.º 0349/08 | Presente as listagens RO da ADSE, cujos números e montantes 

abaixo se discriminam, relativamente aos cuidados de saúde prestados aos 

funcionários e/ou respectivos agregados familiares inscritos através destes Serviços, 

as quais se encontravam pendentes nesta Divisão de Recursos Humanos, devido a 

diversas alterações, rectificações ou esclarecimentos solicitados àquela instituição. 

Solicita-se assim, a autorização para proceder, no presente ano económico, 

ao seu lançamento contabilístico bem como ao seu pagamento, o valor implicado 

nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 490/08, de 17 de Janeiro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas 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 de abstenção dos Senhores Vereadores Dr. 

N.º da RO Data da RO Valor do documento 

2186520040831 31-08-2004 €16.578,56 

2746920041119 20-11-2004 €32.951,14 

2836320041123 24-11-2004 €17.666,92 

0058820050103 04-01-2005 €18.740,49 

2451420051025 26-10-2005 €6.880,15 
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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 da RO acima indicada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 
5.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Promoção do 
Desenvolvimento  
5.1.1. Anulação de várias guias de recebimento. Publicidade 
DLB N.º 0350/08 | Tendo sido feitos vários pedidos para licenciamento de 

publicidade, tendo sido emitidos os respectivos documentos de recebimento, os 

quais não foram recebidos, sugere-se a sua anulação conforme mapa infra: 
 

Proc. 
Ent.  Entidades Guias de 

Recebimento 
Montante 

(€) Motivos de Anulação 

Ent. 
2852/07 

Araújo & Silva, Lda 21131/07 1 386,60 Face ao deferimento parcial o 
requerente desistiu do pedido, 
por dificuldades na liquidação da 
respectiva guia. 

Ent. 
13836/07 

Sensatronic – 
Centro de Lavagem 

automóvel 
Unipessoal, Lda. 

34931/07 106,78 A placa publicitária foi removida. 

Ent. 
29774/06 

Precasaforte – 
Construções em 

Madeira 
Unipessoal, Lda 

5170/07 1 512,84 O painel publicitário foi retirado. 

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

os documentos de recebimento mencionados no mapa supra, conforme motivos 

invocados. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.1.2. Anulação de guias de recebimento. Resíduos sólidos (ENTFE.1113/08) 
DLB N.º 0351/08 | Presente o pedido de GLOBALDIS – DISTRIBUIÇÃO GLOBAL 

DE MATERIAIS, SA, com sede em Vale Cambra, a solicitar a emissão de nova guia 

de recebimento relativa à tarifa de resíduos sólidos, dos meses de Novembro e 

Dezembro de 2007, por extravio das guias de recebimento nº 31163/07 e 33949/07, 

dos referidos meses, no valor de €28,24, cada uma. 

Por despacho de 2008/02/11, da Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães, 

foi emitida a guia de recebimento nº 3912/08, relativa às tarifas de resíduos sólidos 

dos meses de Novembro e Dezembro de 2007, a qual foi recebida em 2008/03/03, 

no valor total de €56,48. 
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Assim, propõe-se anulação das guias de recebimento n.º 31163/07, e 

33949/07, no montante de €28,24, cada uma, por terem sido substituídas pela guia 

de recebimento n.º 3912/08, já recebida. 

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

os documentos de recebimento n.º 31163/07, e 33949/07, no montante de €56,48, 

pelos motivos expostos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.1.3. Mercado de venda por grosso do Falcão. Troca do lugar n.º 55 para o n.º 
215 (Ent.2923/08) 
DLB N.º 0352/08 | Presente o requerimento de LISAMALAS – CARLA LISA 

GODINHO DA SILVA, UNIPESSOAL, LDA., com sede no Largo Ribeiro do Amaral, 

n.º 14, Oliveira do Hospital, a solicitar a troca do lugar cativo n.º 55 que já ocupa, 

pela atribuição do lugar cativo n.º 215, que se encontra vago para a 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 215 a Lisamalas – Carla Lisa Godinho da 

Silva, Unipessoal, Lda., deixando vago o lugar n.º 55, uma vez que o requerente 

reúne os requisitos expressos no artigo 13.º do Regulamento do Mercado Falcão, na 

alteração aprovada pela Assembleia Municipal em 2003/04/17.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.1.4. Licença especial de ruído. Ratificação (ENT.3220/08) 
DLB N.º 0353/08 | 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 22 e 29 de Fevereiro de 2008, a ter lugar no estabelecimento supra 

citado, no horário compreendido entre as 21 horas e as 2 horas do dia seguinte, do 

qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2008/02/07, a deferir 

o pedido.  

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

o despacho de 2008/02/07 da Senhora Presidente a deferir o pedido para os dias 22 

e 29 de Fevereiro de 2008, mediante emissão da licença especial de ruído para o 

efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

Ponto seis 
 Divisão de Acção Educat iva Municipal  
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6.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção 
Educativa 
6.1.1. Programa de generalização do fornecimento de refeições escolares aos 
alunos do 1.º CEB. Ano lectivo 2007/2008. Actualização de valores 
DLB N.º 0354/08 | Considerando o Programa «Serviço de Refeições - 1.º CEB» 

existente no concelho de Leiria, desde o ano lectivo 2001/2002 (aprovado por 

deliberação camarária de 24 de Outubro de 2001); 

Considerando o Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 

Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (Despacho n.º 22 251 / 2005, 

de 25 de Outubro); 

Considerando os acordos de colaboração celebrados entre o Município de 

Leiria e as entidades parceiras (Freguesias, Agrupamentos de Escolas, Associações 

de Pais e outras instituições – de utilidade pública e de solidariedade social), 

aprovados em deliberação camarária n.º 344/06, de 23 de Março de 2006; 

Considerando a deliberação camarária de 11 de Dezembro de 2007, que 

actualiza o preço da refeição para os alunos do 1.º CEB das escolas do concelho, 

durante o ano lectivo 2007/2008; 

Considerando a necessidade de se proceder a alguns ajustes, relativamente 

a quatro entidades gestoras, que decorre essencialmente de pequenas alterações 

ao funcionamento dos programas; 

É presente mapa, actualizado, com entidades gestoras do programa e 

respectivos valores, que fica apenso a esta acta, fazendo dela parte integrante 

(Anexo C) 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º 

ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e das alíneas l) do n.º 1 e d) do n.º 4 

ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade ratificar a proposta apresentada, com efeitos ao início do 2.º período 

(3 de Janeiro de 2008). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.2. Programa de generalização do fornecimento de refeições escolares aos 
alunos do 1.º CEB de Marinheiros. Adenda ao protocolo 
DLB N.º 0355/08 | Considerando o Programa «Serviço de Refeições - 1.º CEB» 

existente no concelho de Leiria, desde o ano lectivo 2001/2002 (aprovado por 

deliberação camarária de 24 de Outubro de 2001); 
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Considerando o Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 

Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (Despacho n.º 22 251 / 2005, 

de 25 de Outubro); 

Considerando os acordos de colaboração celebrados entre o Município de 

Leiria e as entidades parceiras (Freguesias, Agrupamentos de Escolas, Associações 

de Pais e outras instituições – de utilidade pública e de solidariedade social), 

aprovados em deliberação camarária n.º 344/06, de 23 de Março de 2006; 

Considerando o entendimento entre os parceiros locais (ENT 4495, em 08.02.21); 

É presente uma adenda ao protocolo celebrado, em 16 de Outubro de 2007, 

com o Sport Clube Leiria e Marrazes – Instituição de Utilidade Pública; 

ADENDA 
ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Entre: 

Primeiro Outorgante: Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 505 181 266, 

representado pela Presidente da Câmara Municipal, Isabel Damasceno Vieira de 

Campos Costa, adiante designado como primeiro outorgante; 

e 

Segundo Outorgante: Sport Clube Leiria e Marrazes – Instituição de Utilidade 

Pública, com sede em Estrada da Mata – Apartado 392, 2401-974 Leiria, Freguesia 

de Marrazes, contribuinte fiscal n.º 501 395 970, representado pelo seu Presidente, 

Carlos Manuel Valente, e o Agrupamento de Escolas de Marrazes com sede em 

Rua da Mata, 2400-429 Marrazes, Freguesia de Marrazes, contribuinte fiscal n.º 600 

078 094, representado pelo seu Presidente, José António Batista Sousa Violante, 

adiante designado como segundo outorgante, é celebrada a presente adenda ao 

acordo de colaboração assinado em 16 de Outubro de 2007, que se rege pelo 

disposto no Regulamento de acesso ao funcionamento do Programa de 

Generalização de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

aprovado pelo Despacho n.º 22 251/2005, da Ministra da Educação, publicado na 

2.ª série do Diário da Republica n.º 3205, de 25 de Outubro, conjugado com 

Deliberações Camarárias n.º 2599/01, de 24 de Outubro e n.º 1131/07, de 30 de 

Agosto: 

Cláusula 1.ª 
A cláusula 1.ª, no contexto do ano lectivo 2007/2008, passa a ter a seguinte 

redacção: 

O Sport Clube Leiria e Marrazes – Instituição de Utilidade Pública compromete-se a 

assegurar o serviço de refeições aos alunos da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

de Marrazes e Escola do 1.º Ciclo de Marinheiros, num total aproximado de 170 

alunos, no ano lectivo 2007/2008; 

Cláusula 2.ª 
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A cláusula 2.ª, no contexto do ano lectivo 2007/2008, passa a ter a seguinte 

redacção: 

As refeições são servidas no horário 12h00m - 13h30m, nas instalações do 

Agrupamento de Escolas de Marrazes e Escola do 1.º Ciclo de Marinheiros, 

cumprem requisitos de qualidade, cujo equipamento e meios usados no 

fornecimento são adequados; 

Cláusula 3.ª 
A alínea c) da cláusula 4.ª, no contexto do ano lectivo 2007/2008, passa a ter a 

seguinte redacção: 

c) transferir para o Sport Clube Leiria e Marrazes – Instituição de 

Utilidade Pública, a título de apoio as verbas do Programa, de acordo com os 

valores aprovados por deliberação camarária de 11 de Dezembro de 2007: 

⎯ Preço de refeição:  

⎯ Transporte/dia (aluno/refeição):  

⎯ Outros Encargos/dia (pessoal de apoio e matéria prima não alimentar):  

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º 

ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e das alíneas l) do n.º 1 e d) do n.º 4, 

ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade ratificar a proposta apresentada e autorizar a Senhora Presidente, 

Isabel Damasceno Campos, a assinar a Adenda ao Acordo de Colaboração. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.1.3. Novos cursos profissionais a realizar no concelho de Leiria 
DLB N.º 0356/08 | Retirado 

 
6.1.4. Programa de generalização de Inglês e outras Actividades de 
Enriquecimento Curricular no 1.º CEB. Rectificação de deliberação. 
DLB N.º 0357/08 | Presente a deliberação de câmara de 19 de Fevereiro de 2008, 

referente ao assunto mencionado em epígrafe, contém erros que importa rectificar.  

Assim, no quadro das propostas de cabimento onde se lê: 

Classificação Económica Valor Proposta de Cabimento n.º 

11/040701 Apoios € 9283,11 829/08,  

Deverá ler-se: 

Classificação Económica Valor Proposta de Cabimento n.º 

11/040701 Apoios € 778,00 1197/08, de 12 de Março 

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

aprovar a rectificação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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6.2. Análise do processo relacionado com a Divisão da Acção Social e Família 
6.2.1. Go Away Páscoa. Pedido de apoio (ENTFE 332/2008) 
DLB N.º 0358/08 | Pela VERTIGEM – Associação para Promoção do Património, 

com sede na Rua Dr. António da Costa Santos n.º 226, 1.º Dt.º, 2410-084 Leiria, 

com o numero de Identificação Fiscal 504 003 437, foi presente a telecópia com o 

número de entrada n.º 332/2008, no qual propõe a colaboração da Câmara 

Municipal de Leiria para o Projecto «Intercâmbio Trilateral» (Portugal, Alemanha, 

Estónia), a realizar durante as férias da Páscoa, de 17 a 25 de Março de 2008, no 

Parque Natural de Serra D’ Aire e Candeeiros, destinado a jovens com idades entre 

16 e 19 anos. O Projecto possibilitará, a dez jovens socialmente desfavorecidos, a 

oportunidade de participarem em actividades lúdicas e de lazer, de forma inclusiva, 

com outros jovens europeus da Alemanha e Estónia.  

Considerando, a prática que vem sendo adoptada pela Divisão de Acção 

Social e Família em articulação com o Pelouro da Juventude, no âmbito do 

Programa Go Away, e que já proporcionou a diversos jovens desfavorecidos a 

oportunidade de usufruírem de experiências de índole europeia, quer em Portugal 

quer noutros países, foi desenvolvido um trabalho de divulgação junto dos Lares 

para Crianças e Jovens, do Núcleo Local de Inserção do Rendimento Social de 

Inserção e, da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Leiria. 

Dessa divulgação foram indicados para participar no Intercâmbio Trilateral, 4 

jovens do Lar de Santa Isabel, 2 jovens do Colégio D. Dinis e 4 jovens de famílias 

beneficiárias de Rendimento Social de Inserção. 

Considerando o interesse social da iniciativa a desenvolver pela Vertigem – 

Associação para a Promoção do Património, propõe a Divisão de Acção Social e 

Família o apoio ao Projecto «Intercâmbio Trilateral», a realizar de 17 a 25 de Março 

de 2008, na Serra D’ Aire e Candeeiros, através da selecção e comparticipação 

financeira no valor total de €500,00 (€ 50,00 x10 jovens) para participação de dez 

jovens socialmente desfavorecidos, do Colégio D. Dinis, do Lar de Santa Isabel e de 

famílias beneficiárias do Rendimento Social de Inserção. 

O apoio financeiro a efectuar está em conformidade com as Opções do 

Plano para 2008, rubrica 12/040701, 2008-A-215, e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 1179/08, de 11 de Março. 

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

conferida pela alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade apoiar o Projecto «Intercâmbio Trilateral» (Portugal, 

Alemanha e Estónia), a realizar no Parque Natural da Serra d’Aire e Candeeiros de 

17 a 25 de Março de 2008, com uma verba no valor de €500,00 (quinhentos euros), 

a pagar à Vertigem – Associação para a Promoção do Património, mediante a 
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participação de dez jovens socialmente desfavorecidos, seleccionados pela Divisão 

de Acção Social e Família, no âmbito do programa municipal Go Away. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
 Departamento de Cultura,  Desporto e Juventude 

 

7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Área da Cultura 
7.1.1. Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. 18 de Abril 
DLB N.º 0359/08 | Presente uma informação da Divisão de Museus e Património, do 

seguinte teor: 

«O concelho de Leiria reúne um conjunto notável de monumentos e sítios de 

elevado interesse para o Património Histórico nacional e internacional. Destacam-se 

as importantes descobertas arqueológicas da Pré-história que se revelaram 

fundamentais para o estudo da evolução humana na Península Ibérica; e o 

magnifico Castelo de Leiria que foi determinante para a história da formação de 

Portugal. 

No seguimento do pedido de colaboração do IGESPAR, considera-se que 

seria importante integrar o programa Nacional. Não sendo um evento previsto no 

plano de actividades de 2008, propõe-se um conjunto de actividades enquadráveis 

nos recursos existentes. Assim, sugere-se o seguinte programa: 

⎯ Entrada gratuita no Castelo e Torre de Menagem. 

⎯ Visitas guiadas ao Castelo – 10h00m e 15h30m. 

⎯ Visitas guiadas ao Vale do Lapedo e Centro de Interpretação – 10h30 e 

15h30.» 
A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas nas alíneas f) e h) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade autorizar entradas livres no dia 18 de Abril 

de 2008, no Castelo e Núcleo Museológico da Torre de Menagem, bem como a 

realização de visitas guiadas no Castelo e no Centro de Interpretação «Abrigo do 

Lagar Velho», no Lapedo, e remeter o assunto à Assembleia Municipal para 

aprovação, com efeitos retroactivos à data do evento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.2. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva. Alteração de data 
DLB N.º 0360/08 | Tendo sido presente na reunião de Câmara do dia 4 de Março, o 

pedido de cedência da sala do Teatro José Lúcio da Silva para a realização de um 

espectáculo integrado nas Comemorações do Dia da Unidade, solicitado pelo 
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Regimento de Artilharia n.º 4 de Leiria, vem agora aquele organismo solicitar a 

alteração da data do evento para o dia 24 de Junho (ENTFE.1952/08). 

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

autorizar a alteração de data para a realização do espectáculo no âmbito das 

Comemorações do Dia da Unidade, conforme se pretende, para o dia 24 de Junho 

de 2008. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.3. Protocolos de colaboração entre o Município de Leiria, o Instituto 
Politécnico de Tomar e a Associação para o Desenvolvimento das Aplicações 
Informáticas e Novas Tecnologias em Arqueologia 
DLB N.º 0361/08 | Presentes as minutas dos Protocolos de Colaboração entre o 

Município de Leiria, o Instituto Politécnico de Tomar e a Associação para o 

Desenvolvimento das Aplicações Informáticas e Novas Tecnologias em Arqueologia, 

conforme informação prestada pela Divisão de Museus e Património que a seguir se 

transcreve: 

«Considerando que: 

⎯ o Instituto Politécnico de Tomar, a Associação para o desenvolvimento das 

aplicações informáticas e novas tecnologias em Arqueologia e o Município de 

Leiria têm atribuições semelhantes nas áreas de intervenção científica e de 

difusão da cultura, da ciência, da tecnologia, do ambiente e das artes; 

⎯ a colaboração entre o Instituto Politécnico de Tomar, a Associação para o 

desenvolvimento das aplicações informáticas e novas tecnologias em 

Arqueologia e o Município de Leiria assume particular significado estratégico no 

quadro de desenvolvimento do Concelho de Leiria e da Região; 

⎯ se impõe assegurar os princípios e objectivos estabelecidos no domínio destas 

áreas de intervenção e de difusão, para que encontrem expressão nos planos e 

acções desenvolvidos e nas prioridades determinadas, dentro da dinâmica 

integral e das responsabilidades que a Região tem vindo a assumir ao nível 

nacional; 

⎯ o Município de Leiria desenvolve actividades científicas, técnicas e pedagógicas 

através da sua Divisão de Museus e Património, nomeadamente na área de 

Arqueologia que é compatível com a vocação científica e pedagógica do Instituto 

Politécnico de Tomar e das actividades desenvolvidas pela Associação para o 

desenvolvimento das aplicações informáticas e novas tecnologias em 

Arqueologia, com benefícios para o desenvolvimento estratégico dos concelhos 

de Leiria e Tomar.  

⎯ o Instituto Politécnico de Tomar e a Associação para o desenvolvimento das 

aplicações informáticas e novas tecnologias em Arqueologia possuem um 
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conjunto de projectos e iniciativas científicas e equipamentos técnicos relativos à 

área de Arqueologia, que podem ser valorizados através de acções de 

colaboração entre o Município de Leiria e estas instituições. 
Protocolo de colaboração entre  

o Município de Leiria, o Instituto Politécnico de Tomar e a Associação para o 
desenvolvimento das aplicações informáticas e novas tecnologias em 
Arqueologia 

Entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505181266, com sede no Largo da República, 

2414-006 Leiria, representado pela Senhora Presidente da Câmara Municipal de 

Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, no uso dos poderes 

conferidos pela deliberação camarária de ________ de ________________ de 

_________, como primeiro outorgante, o Instituto Politécnico de Tomar, através do 

Departamento de Território, Arqueologia e Património, N.I.P.C. 503767549, 

representado pelo Senhor Dr. António Pires da Silva, na qualidade de Presidente do 

Instituto Politécnico de Tomar, no uso das competências definidas pelo Despacho 

n.º 25662/2005, de 14 Dezembro de 2005, e a Associação para o Desenvolvimento 

das Aplicações Informáticas e Novas Tecnologias em Arqueologia, representado 

pela Senhora Dr.ª Alexandra Águeda de Figueiredo, na qualidade de Presidente da 

Direcção, no uso dos poderes conferidos pela deliberação da Assembleia Geral, de 

9 de Setembro de 2006, ambos com sede na Quinta do Contador – Estrada da 

Serra, 2300-313 Tomar, como segundos outorgantes, é celebrado ao abrigo do 

disposto na alínea m) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 Setembro, o 

presente protocolo de colaboração, o qual passará a reger-se pelas cláusulas 

seguintes: 

Cláusula Primeira 
Objecto do protocolo 

No quadro de uma regular colaboração institucional, constitui objecto do presente 

protocolo a definição de responsabilidades e estratégias a assumir e a implementar 

em relação aos projectos de colaboração entre o Município de Leiria, o Instituto 

Politécnico de Tomar, nomeadamente através do seu Departamento de Território, 

Arqueologia e Património e a Associação para o desenvolvimento das aplicações 

informáticas e novas tecnologias em Arqueologia, no sentido de potenciar a boa 

execução de estágios profissionais e outras actividades científicas pertinentes para 

a área de Arqueologia. 
Cláusula Segunda 

Objectivos do protocolo 
Constituem objectivos do presente protocolo: 

a) regulamentar a realização de estágios na área de Arqueologia nas instalações 

da Oficina de Arqueologia do Município de Leiria e do Instituto Politécnico de Tomar. 



452(39) 

CMLeiria/Acta n.º 6, de 2008.03.18                                                                                             
Im-DA-15-09_A00 
 

b) regulamentar a realização de prospecções arqueológicas na área do concelho 

de Leiria efectuadas por grupos de alunos do curso de Técnicas de Arqueologia do 

Departamento de Território, Arqueologia e Património do Instituto Politécnico de 

Tomar ou membros da Associação para o desenvolvimento das aplicações 

informáticas e novas tecnologias em Arqueologia, sob a co-orientação científica de 

um responsável a indicar por cada uma das organizações intervenientes, cujos 

resultados servirão para actualização da Carta Arqueológica do Concelho de Leiria 

(PNTA 2004-2008 – CARQLEI). 

c) promover e participar em acções conjuntas de informação, formação e 

investigação. 

d) promover actividades de arqueologia subaquática na faixa costeira do Concelho 

de Leiria, cujos resultados integrarão a Carta Arqueológica do Concelho de Leiria 

(PNTA 2004-2008 – CARQLEI). 

e) facultar temporariamente e mediante autos de empréstimo formulados para o 

efeito, lotes de peças arqueológicas do Município de Leiria, que se encontrem em 

depósito na Reserva Arqueológica do Município de Leiria, destinados apoio das 

aulas práticas de Arqueologia e /ou trabalhos de fim de curso realizados pelos 

alunos do curso de Técnicas de Arqueologia do Departamento de Território, 

Arqueologia e Património do Instituto Politécnico de Tomar, bem como facultar a 

utilização recíproca dos competentes meios experimentais e outras infra-estruturas, 

propriedade deste e do Município de Leiria. 

Cláusula Terceira 
Gestão do protocolo 

A gestão do presente protocolo será feita por uma comissão coordenadora 

constituída por um representante do Município de Leiria, por um representante da 

Associação para o desenvolvimento das aplicações informáticas e novas 

tecnologias em Arqueologia e um representante do Instituto Politécnico de Tomar, a 

designar por cada um dos outorgantes. 

Cláusula Quarta 
Dúvidas e omissões 

Quaisquer dúvidas que possam surgir na aplicação deste Protocolo serão sempre 

resolvidas por mútuo acordo. 

Cláusula Quinta 
Alterações do protocolo 

O presente Protocolo poderá ser objecto de alterações por mútuo acordo. 

Cláusula Sexta 
Vigência e caducidade 

1- O presente Protocolo vigorará pelo prazo de quatro anos, contado da data da 

sua entrada em vigor, sendo automaticamente renovável por iguais períodos de 
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tempo, até que seja denunciado por qualquer das partes outorgantes com a 

antecedência de sessenta dias. 

2- Se estiver em curso qualquer acção, iniciativa ou actividade desenvolvida no 

âmbito deste Protocolo, a denúncia exercida nos termos do número anterior, apenas 

produzirá efeitos decorrido um ano sobre a sua comunicação. 

Cláusula Sétima 
Entrada em vigor 

O presente Protocolo entra em vigor no dia seguinte ao da sua assinatura pelos 

representantes das partes outorgantes. 

Cláusula Oitava 
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. 

*** 

O presente Protocolo é feito em triplicado, 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. 

Leiria, _____ de _________________ de 2008 

A Presidente de Câmara Municipal de Leiria | Isabel Damasceno Campos 

O Presidente do Instituto Politécnico de Tomar | António Pires da Silva 

A Presidente da Associação para o desenvolvimento das aplicações informáticas e 

novas tecnologias em Arqueologia | Alexandra Águeda de Figueiredo» 

*** 
Protocolo de colaboração 

Considerando a necessidade de regulamentar todas as acções e condições de 

colaboração entre o Município de Leiria, o Instituto Politécnico de Tomar e a 

Associação para o desenvolvimento das aplicações informáticas e novas 

tecnologias em Arqueologia relativas aos projectos de investigação da Divisão de 

Museus e Património – Oficina de Arqueologia da Câmara Municipal de Leiria, entre 

o Município de Leiria, N.I.P.C. 505181266, com sede no Largo da República, 2414-

006 Leiria, representado pela Senhora Presidente da Câmara Municipal de Leiria, 

Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, no uso dos poderes conferidos 

pela deliberação camarária de ________ de ________________ de _________, 

como primeiro outorgante, o Instituto Politécnico de Tomar, através do 

Departamento de Território, Arqueologia e Património, N.I.P.C. 503 767 549, com 

sede na Quinta do Contador – Estrada da Serra, 2300-313 Tomar, representado 

pelo Dr. António Pires da Silva, na qualidade de Presidente do Instituto Politécnico 

de Tomar, no uso das competências definidas pelo Despacho n.º 25662/2005, de 14 
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Dezembro de 2005, e a associação para o desenvolvimento das aplicações 

informáticas e novas tecnologias em Arqueologia, representado pela Senhora Dr.ª 

Alexandra Águeda de Figueiredo, na qualidade de Presidente da Direcção, no uso 

dos poderes conferidos pela deliberação da Assembleia Geral, de 9 de Setembro de 

2006, ambos com sede na Quinta do Contador – Estrada da Serra, 2300 – 313 

Tomar, como segundos outorgantes, é celebrado ao abrigo do disposto na alínea m) 

do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 Setembro, o presente protocolo de 

colaboração, o qual passará a reger-se pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
Objecto 

Constitui objecto a regulamentação das acções e condições de colaboração entre o 

Município de Leiria e o Instituto Politécnico de Tomar, relativamente aos estágios 

profissionais e empréstimos temporários de espólio arqueológico do Município de 

Leiria. 

Cláusula Segunda 
Objectivos 

Constituem objectivos do presente protocolo: 

a) O empréstimo temporário e mediante as condições designadas no Regulamento 

Interno da Reserva Arqueológica do Município de Leiria de colecções de material 

destinadas a apoiar as aulas práticas do curso de Técnicas de Arqueologia do 

Departamento de Território, Arqueologia e Património do Instituto Politécnico de 

Tomar. 

b) O acolhimento dos alunos do curso de Técnicas de Arqueologia do 

Departamento de Território, Arqueologia e Património do Instituto Politécnico de 

Tomar, pela Divisão de Museus e Património – Oficina de Arqueologia da Câmara 

Municipal de Leiria, com vista à realização de estágios profissionais inseridos no 

referido curso. 

c) O acolhimento de alunos do curso de Técnicas de Arqueologia do Departamento 

de Território, Arqueologia e Património do Instituto Politécnico e os membros da 

Associação para o desenvolvimento das aplicações informáticas e novas 

tecnologias em Arqueologia, pela Divisão de Museus e Património – Oficina de 

Arqueologia do Município de Leiria, interessados no estudo de colecções de peças 

em depósito na Reserva Arqueológica do Município de Leiria. 

d) O acolhimento de alunos do curso de Técnicas de Arqueologia do Departamento 

de Território, Arqueologia e Património do Instituto Politécnico e membros da 

Associação para o desenvolvimento das aplicações informáticas e novas 

tecnologias em Arqueologia, pela Divisão de Museus e Património – Oficina de 

Arqueologia da Câmara Municipal de Leiria, interessados em participar 
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voluntariamente nas escavações arqueológicas que se encontrem a decorrer, no 

concelho de Leiria. 

e) O acolhimento de grupos constituídos por dois a três alunos do curso de 

Técnicas de Arqueologia do Departamento de Território, Arqueologia e Património 

do Instituto Politécnico ou dois a três membros da Associação para o 

desenvolvimento das aplicações informáticas e novas tecnologias em Arqueologia, 

pela Divisão de Museus e Património – Oficina de Arqueologia da Câmara Municipal 

de Leiria, no âmbito das disciplinas da respectiva licenciatura, interessados em 

participar nas prospecção arqueológicas terrestres ou subaquáticas, no concelho de 

Leiria, as quais serão coordenadas e orientadas por um técnico superior de 

Arqueologia ou por um técnico superior de Conservação e Restauro do Município de 

Leiria a exercer funções na Oficina de Arqueologia da Câmara Municipal de Leiria, a 

designar por aquela Divisão, e cujos resultados das prospecções passarão a 

integrar a Carta Arqueológica do concelho de Leiria (PNTA 2004-2008 – CARQLEI). 

f) O desenvolvimento de projectos de investigação, formação ou intervenção na 

área da Arqueologia Subaquática, entre o Município de Leiria e a Associação para o 

desenvolvimento das aplicações informáticas e novas tecnologias em Arqueologia a 

realizar na faixa costeira da zona da Praia do Pedrógão, concelho de Leiria, 

mediante autorização prévia das entidades com jurisdição na referida área. 

Cláusula Terceira 
Coordenação do Protocolo 

A coordenação das actividades a realizar ao abrigo do presente protocolo será 

desempenhada por um responsável do Departamento de Território, Arqueologia e 

Património do Instituto Politécnico de Tomar, por um elemento designado pela 

Associação para o desenvolvimento das aplicações informáticas e novas 

tecnologias em Arqueologia, coadjuvado por um técnico superior na área da 

Arqueologia ou por um técnico superior de Conservação e Restauro a indicar pela 

Divisão de Museus e Património do Município de Leiria – Oficina de Arqueologia do 

Município de Leiria. 

Cláusula Quarta 
Obrigações do Município de Leiria 

No âmbito do presente protocolo, o Município de Leiria obriga-se a garantir um 

espaço de trabalho na Oficina de Arqueologia do Município de Leiria para realização 

dos estágios profissionais, bem como a garantir o acompanhamento técnico dos 

mesmos. 

Cláusula Quinta 
Obrigações do Instituto Politécnico de Tomar 

No âmbito do presente protocolo, o Instituto Politécnico de Tomar obriga-se a: 
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a) garantir, sempre que se justifique, a utilização das suas instalações ou utilização 

do seu laboratório para trabalhos decorrentes dos estágios profissionais 

realizados no âmbito deste protocolo.  

b) entregar ao Município de Leiria duas cópias dos trabalhos finais produzidos 

pelos seus alunos, na sequência de estágios profissionais e/ou prospecções 

arqueológicas, sendo uma em suporte digital e outra em suporte de papel. 

Cláusula Sexta 
Alterações do protocolo 

O presente Protocolo poderá ser objecto de alterações por mútuo acordo das partes. 

Cláusula Sétima 
Vigência e caducidade 

1- O presente Protocolo vigorará pelo prazo de dois anos, contado a partir da data 

da sua entrada em vigor, sendo automaticamente renovável por iguais períodos de 

tempo, até que seja denunciado por qualquer das partes outorgantes com a 

antecedência de sessenta dias. 

2- Se estiver em curso qualquer acção, iniciativa ou actividade desenvolvida no 

âmbito deste Protocolo, a denúncia exercida nos ternos do número anterior, apenas 

produzirá efeitos decorrido um ano sobre a sua comunicação. 

Cláusula Oitava 
Entrada em vigor 

O presente Protocolo entra em vigor no dia seguinte ao da sua assinatura pelos 

representantes das partes outorgantes. 

Cláusula Nona 
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. 

*** 

O presente Protocolo é feito em triplicado, 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. 

Leiria, _____ de _________________ de 2008 

A Presidente de Câmara Municipal de Leiria | Isabel Damasceno Campos 

O Presidente do Instituto Politécnico de Tomar | António Pires da Silva 

A Presidente da Associação para o desenvolvimento das aplicações informáticas e 

novas tecnologias em Arqueologia | Alexandra Águeda de Figueiredo» 

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

concordar com o conteúdo das minutas dos Protocolos de Colaboração acima 

transcritas e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura.  
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto 
e Juventude  
7.2.1. Apoio para a realização do «XV Torneio Internacional de Andebol JUVE 
2008» da Juventude Desportiva do Lis 
DLB N.º 0362/08 | Presente a ENTFE n.º 2017/08, de 10 de Março, Juventude 

Desportiva do Lis e para fazer face às despesas com o «XV Torneio Internacional de 

Andebol JUVE 2008», evento a realizar entre os dias 17 e 21 de Março de 2008 e 

que reúne cerca de 16 Clubes, 45 Equipas e 630 Jogadores, propõe a Senhora 

Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, a atribuição de um apoio financeiro 

no valor de €3.500,00 (três mil e quinhentos euros), para fazer face às despesas 

com a divulgação, transportes, alimentação e alojamento, bem como 16 conjuntos 

de oferta aos Clubes participantes compostos por 16 sacos de plástico, 16 porta-

chaves e 16 crachás com o brasão do Município de Leiria, e 16 azulejos gravados 

alusivos à Cidade de Leiria. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 

2008, CAE 12/040701 (2008-A-198 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi 

objecto de cabimento n.º 1196/08, de 12 de Março. 

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 à 

Juventude Desportiva do Lis o referido subsídio no valor total de €3.500,00 (três mil 

e quinhentos euros), bem como 16 conjuntos de oferta aos Clubes participantes 

compostos por 16 sacos de plástico, 16 porta-chaves e 16 crachás com o brasão do 

Município de Leiria, e 16 azulejos gravados alusivos à Cidade de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.2.2. Apoio para a cedência do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria à 
Associação de Natação do Distrito de Leiria. Ratificação de despacho 
DLB N.º 0363/08 | Presente a ENT. n.º 23536/07, de 25/09/07, e ENTFE. n.º 

5830/07, de 20/09/07, da Associação de Natação do Distrito de Leiria, no qual 

solicita à Câmara Municipal de Leiria a cedência gratuita do Complexo Municipal de 

Piscinas de Leiria, para a realização de um conjunto de eventos para a época 

desportiva 2007/2008, propõe a Senhora Vereadora do Desporto Eng.ª Isabel 

Gonçalves, através da Informação Interna n.º 2846/08 de 10/03/08, a possibilidade 

de utilização gratuita da instalação desportiva em epígrafe, no dia 15 de Março de 

2008, para a realização do «Torneio Técnicas Combinadas». 
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Face ao exposto, foi proferido despacho pela Sr.ª Presidente da Câmara em 

13 de Março de 2008, relativo à autorização de utilização gratuita do Complexo 

Municipal de Piscinas de Leiria (72 pistas e logística), no dia 15 de Março de 2008, 

para a realização do “Torneio Técnicas Combinadas” organizado pela Associação 

de Natação do Distrito de Leiria, no valor de €1.997, 12 (mil novecentos e noventa e 

sete euros e doze cêntimos), acrescido de IVA à taxa em vigor, a pagar à Leirisport, 

E.M. pela prestação de serviços, inerente à solicitação da Associação. 

A despesa a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 

2008, CAE 12/0602039903 (2008-A-207 – Animação Desportiva) e foi objecto de 

proposta de cabimento n.º 416/08, de 13 de Março. 

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

ratificar o despacho proferido pela Senhora Presidente em 13 de Março de 2008, 

nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, com vista à utilização gratuita do Complexo 

Municipal de Piscinas de Leiria (72 pistas e logística), no dia 15 de Março de 2008, 

para a realização do “Torneio Técnicas Combinadas” organizado pela Associação 

de Natação do Distrito de Leiria, no valor de €1.997, 12 (mil novecentos e noventa e 

sete euros e doze cêntimos), acrescido de IVA à taxa em vigor, a pagar à Leirisport, 

E.M. pela prestação de serviços, inerente à solicitação da Associação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2.3. VI Fitumis – Festival Internacional de Tunas Mistas. Pedido de apoio 
(Ent.2600/08) 
DLB N.º 0364/08 | Pela Senhora Presidente foi presente o documento da Instituna – 

Tuna Mista da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de 

Leiria, relativo à realização do «VI Fitumis – Festival Internacional de Tunas Mistas», 

nos dias 30 e 31 de Maio e 1 de Junho do corrente, que contará com a participação 

das tunas Tuna Universitária de Porto Rico, Tuna Médica de Lisboa, Vicentuna 

(Lisboa), Estatuna (Tomar), Real Tuna Infantina (Algarve) e Instituna.  

Considerando que o «VI Fitumis – Festival Internacional de Tunas Mistas» 

reunirá, de 30 de Maio a 1 de Junho, seis tunas académicas, entre as quais uma 

estrangeira; 

Considerando que no dia 30 de Maio pretendem realizar no Teatro Miguel 

Franco um Concurso de Melhor Serenata e um Sarau dos 15 anos da Instituna; 

Considerando que no dia 31 de Maio pretendem uma recepção solene no 

Edifício dos Paços de Concelho de Leiria, seguido de jantar e Festival na Cidade de 

Porto de Mós; 
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Considerando que o movimento estudantil universitário tem protagonizado 

momentos de animação e envolvimento social crescentes, junto da população de 

Leiria; 

Propõe a Senhora Presidente que se atribuam os seguintes apoios: 

⎯ cedência gratuita do Teatro Miguel Franco no dia 30 de Maio para realização de 

Concurso de melhor Serenata e do Sarau dos 15 anos da Instituna;  

⎯ recepção às Tunas participantes, no Salão Nobre da Câmara, dia 31 de Maio 

pelas 14h00; 

⎯ oferta de 5 medalhas do município às tunas participantes; 

⎯ um subsídio, a atribuir à Associação de Estudantes da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão de Leiria, no valor de €600,00 (seiscentos euros) para fazer 

face a despesas com o alojamento dos participantes do Festival. 

Propõe ainda a Senhora Presidente que a liquidação do apoio esteja 

condicionada à apresentação dos seguintes documentos:  

⎯ Relatório de actividades e de contas aprovados em acta; 

⎯ Acta da constituição da associação; 

⎯ Estatutos da associação publicados em Diário da República e suas alterações. 

O apoio a atribuir no âmbito do «VI Fitumis – Festival Internacional de Tunas 

Mistas» está em conformidade com o Plano de Actividades da Câmara Municipal 

para 2008, Código de Classificação Económica 12/040701 (código/ ano/ tipo/ n.º de 

projecto acção – 0199/ 2008/ A/ 218), e foi objecto de proposta de cabimento n.º 

1180/08, de 11 de Março. 
A Câmara, depois de analisar o assunto e, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, 

e da alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade atribuir à Associação de Estudantes da Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria um subsídio no valor de €600,00 

(seiscentos euros) para fazer face a despesas que terá com o alojamento dos 

participantes do Festival. 

Mais deliberou aprovar os restantes apoios solicitados, bem como que o 

apoio financeiro esteja condicionado à apresentação dos documentos acima 

mencionados. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
 Gabinete de Apoio à Senhora Vereadora Dra.  Neusa Magalhães  

 

8.1. Tarifário dos Resíduos Sólidos Urbanos para 2008 
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DLB N.º 0365/08 | No âmbito do estipulado no n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 2/2007, 

de 15 de Janeiro, «Os preços e demais instrumentos de remuneração a fixar pelos 

municípios relativos aos serviços prestados e aos bens fornecidos (...) não devem 

ser inferiores aos custos directa e indirectamente suportados com a prestação 

desses serviços (...)». 

Dado que não se pretende que a possível actualização deste tarifário 

constitua um esforço acrescido para a maioria das famílias do Concelho, não sendo, 

portanto, pensada a aplicação de um valor de tarifa que suporte, na integra, as 

despesas tidas pela autarquia neste sector, mas cientes que a falta dessa 

actualização periódica não constituirá uma medida razoável no alcance da redução 

do défice, nomeadamente face às crescentes imposições legais nesta matéria, 

propõe-se a presente forma de actualização do tarifário de RSU. 
 

 Ano 2008 
 Tarif. Mensal 

Domésticos e Instituições 

Consumo de água até 5 m P

3
P/mês: €2 

Consumo superior a 5 m P

3
P/mês: €2+€0,23/mP

3
P, sendo apenas 

considerados os consumos de água superiores a 5mP

3
P/mês 

Estado € 4 + € 0,38/m3 

Ind. Com. Serv. € 4 + € 0,32/m3 

 Tarif. / Baldeação 

Prod. Especiais €10,59 

Sit. Especiais Tarif. mensal  

0-500 m P

2
P
 € 11,03 

501-1000 m P

2
P
 € 21,96 

1001-2500 m P

2
P
 € 43,83 

2501-5000 m P

2
P
 € 87,69 

+ 5000 m P

2
P
 € 168,62 

 
Com efeito, uma maior equidade e justiça em termos da aplicação do tarifário 

a todos os clientes domésticos, dada a utilização, por muitos, de captações de 

águas subterrâneas, com as devidas repercussões ao nível dos valores aplicados, 

justificam a introdução de uma componente fixa, neste tarifário, a qual 

corresponderá a €2 mensais, para consumos dos 0 aos 5 mP

3
P de água mensais, 

aplicada a todos os consumidores domésticos e instituições do nosso concelho. 

Esta componente fixa reflecte, ainda, a disponibilidade permanente e diária dos 

serviços de recolha e transporte de RSU e a segurança do seu encaminhamento 

adequado. Aos consumos domésticos e instituições superiores a 5 m P

3
P será 

adicionada uma componente variável, de €0,23 / m P

3
P. Esta indexação ao consumo da 

água visa promover a poupança de água junto dos consumidores como bem 

precioso e indispensável que é. Deste modo a uma maior poupança de água 

corresponderá um valor de tarifa de RSU menor. 
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Refira-se, ainda, o Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos II – 2006 

a 2016 –«PERSU II», que atribui grande importância à necessidade de adequar os 

tarifários por forma a desincentivar a produção de resíduos indiferenciados, reflectir 

clara e correctamente as despesas de gestão e incentivar os esforços de adesão ao 

sistema de deposição/recolha selectiva de materiais e a outras formas de 

valorização e eliminação de resíduos, reforçando como orientação fundamental da 

política ambiental o princípio do poluidor-pagador. 

O Plano salienta, ainda, a importância dos sistemas de gestão possuírem 

contabilidade analítica, a par de uma população consciencializada que entenda a 

importância da boa gestão de resíduos, suportada por um tarifário concordante. Por 

seu lado, o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, clarifica, no seu artigo 10.º, 

a necessidade de harmonização custo/benefício ao estipular que «O regime 

económico e financeiro das actividades de gestão de resíduos visa a compensação 

tendencial dos custos sociais e ambientais que o produtor gera à comunidade ou 

dos benefícios que a comunidade lhe faculta, de acordo com um princípio geral de 

equivalência.» 

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

aprovar a presente proposta. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
8.2. Estacionamento para pessoas com deficiência 

DLB N.º 0366/08 | Retirado 

 

 

Ponto nove 
 Gabinete de Apoio à Senhora Vereadora Eng.ª  Isabel  Gonçalves  

 
Apoio pontual à Freguesia de Pousos para requalificação do campo de jogos 
de Pousos 
DLB N.º 0367/08 | Presente o ofício da Junta de Freguesia de Pousos, ENT n.º 

2006/13523, de 23 de Maio, com a discriminação dos trabalhos a realizar para as 

obras do campo de futebol de 7, propõe a Sra. Vereadora do Pelouro do Desporto, 

Eng.ª Isabel Gonçalves, no seguimento da política de apoio ao desenvolvimento 

desportivo no âmbito do futebol de formação, um apoio pontual de €100.000,00 

(cem mil euros), para fazer face a parte das despesas com a requalificação do 

campo de jogos da freguesia de Pousos, designadamente a colocação de um 

relvado sintético no campo de futebol de 7, de acordo com o previsto no plano de 

investimentos para o ano de 2008. 

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

1089/08, de 4 de Março. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º 

ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e 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 cem mil euros, à Junta de Freguesia de Pousos.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

 
 
Ponto dez 

 Gabinete de Apoio ao Senhor Vereador Eng.º  Fernando Carvalho  

 
1.ª Mostra de BD e Ilustração de Leiria. Alterações ao trânsito. Ratificação do 
despacho 
DLB N.º 0368/08 | Presente o registo ( TENTFE.2008/2140), relativo a alterações ao 

trânsito na Rua Barão de Viamonte. 

Vai realizar-se nos dias 14, 15 e 16 de Março a 1.ª Mostra de BD e Ilustração 

de Leiria promovida pela ECO – Associação Cultural de Leiria. Considerando a 

envolvência de animação do Centro Histórico de Leiria, a Câmara Municipal e a 

UAC desde logo, associaram-se ao projecto.  

Serão realizadas várias actividades, uma das quais têm influência directa no 

trânsito. Está prevista uma pintura na fachada da antiga Casa do Tenente Miranda, 

em parceria com a Agência WHO. Para que a intervenção da artista convidada Sara 

Franco possa acontecer, e estando prevista a passagem de 700 crianças de escolas 

em visita, será necessário que o trânsito seja interrompido nos seguintes períodos: 

⎯ Sexta, 14 Março – 09h00m / 18h00m 

⎯ Sábado, 15 de Março – 10h00m / 18h00m 

⎯ Domingo, 16 de Março – 10h00m / 15h00m 

Considerando que, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei 

n.º 159/99, de 14 de Setembro, conjugada com a alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, é da competência da Câmara Municipal a gestão 

da rede viária de âmbito municipal. 

A Senhora Presidente da Câmara, após analisar o assunto, concedeu 

despacho de autorização das alterações ao trânsito, datado de 13 de Março, a ser 

ratificado em reunião de Câmara, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade ratificar o despacho 

da Senhora Presidente da Câmara Municipal.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto onze 
 Gabinete de Apoio à Senhora Presidente  

 
11.1. Taça da Europa de Atletismo – 1.ª Liga (Grupo A). Protocolo de 
Colaboração com a Liberty Seguros, SA 
DLB N.º 0369/08 | Foi presente a minuta de Protocolo de patrocínio desportivo a 

celebrar entre o Município de Leiria e a Liberty Seguros, SA, que se transcreve: 

«MINUTA DE PROTOCOLO DE PATROCÍNIO DESPORTIVO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO 

DE LEIRIA E A LIBERTY SEGUROS, S.A. 
 Considerando que: 

⎯ A Liberty Seguros faz parte do grupo de sociedades do Grupo Liberty Mutual 

e desenvolve a sua actividade no ramo dos seguros de vida e não vida; 

⎯ A Liberty Seguros, em parceria com outras sociedades pertencentes ao 

Grupo Liberty Mutual, é titular, entre outras, das marcas e dos logotipos 

identificados no anexo I ao presente protocolo, que dele faz parte integrante 

para todos os efeitos legais e contratuais; 

⎯ O Município de Leiria e a Federação Portuguesa de Atletismo se propõem a 

organizar, em conjunto, a Taça Europeia de Atletismo – 1.ª Liga Grupo A, 

evento de reconhecida relevância desportiva, social e cívica; 

⎯ A Liberty Seguros pretende contribuir para a divulgação do evento desportivo 

em causa, apoiando, desde logo, a sua realização. 

 Entre o Município de Leiria, adiante designado por ML, N.I.P.C. 505 181 266, com 

sede no Largo da República, na cidade de Leiria, representado pela Presidente da 

Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, no uso dos 

poderes conferidos pela deliberação camarária de ______ de ________ de _____, 

como primeiro outorgante, e a Liberty Seguros SA, pessoa colectiva n.º 500 068 

658, com sede na Av. Fontes Pereira de Melo, n.º 6, 11.º, Lisboa, representada 

neste acto por José António de Sousa e por Graça Amaral, na qualidade de 

Administrador Delegado e Procuradora, respectivamente, conforme Certidão 

Permanente n.º HTU1684-1322-7278 UTH, disponível no Portal da Empresa e procuração 

exibida como segunda outorgante e adiante designada por Liberty Seguros, é 

celebrado o presente protocolo que passará a reger-se pelas cláusulas seguintes:   
Cláusula Primeira 

Objecto  
O presente protocolo tem por objecto a definição dos termos de cooperação entre as 

partes com vista ao patrocínio, por parte da segunda outorgante, da Taça da Europa 

de Atletismo 1.ª liga (Grupo A), evento desportivo a organizar pelo Município de 

Leiria e pela Federação Portuguesa de Atletismo.  
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 Cláusula Segunda 
Obrigações do ML 

1. Na vigência do presente protocolo, o ML compromete-se a: 

a) Exibir, de forma destacada, as marcas identificadas no anexo I deste 

protocolo, propriedade da segunda outorgante, em todos os suportes 

gráficos de promoção ou divulgação do evento desportivo, bem como na 

publicidade estática instalada para o efeito, e, ainda, em toda a informação a 

publicitar nos diversos meios de comunicação; 

b) Dar conhecimento à segunda outorgante do plano publicitário a adoptar no 

decorrer do evento desportivo, com a devida antecedência de forma a 

permitir a respectiva participação; 

c) Permitir a passagem de mensagens publicitárias da segunda outorgante, 

enquanto patrocinadora oficial da Taça Europeia de Atletismo 1.ª liga (Grupo 

A), nos ecrãs do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, onde se realiza o 

evento desportivo, em mupis alusivos ao evento e em quaisquer outros 

espaços publicitários que venham a ser utilizados para este fim, 

designadamente: 

(i) nos cartões televisivos 5 (cinco) segundos, na abertura e fecho das 

emissões televisivas respeitantes ao evento; 

(ii) nos painéis de entrevistas e áreas de apoio dos participantes preparadas 

pelo ML; 

(iii) nas apresentações oficiais e conferências de imprensa realizadas acerca 

do evento patrocinado; 

(iv) no pódio de entrega de prémios; 

(v) Mupis e costas dos mupis da CMLeiria distribuídos pelo município; 

(vi) nos dossiers, folhetos ou outros materiais de promoção e/ou fotográficos 

ou filmados das Provas; e 

(vii) na página de Internet do ML, no espaço destinado ao evento, incluindo 

links para as páginas de Internet da Liberty Seguros e do Grupo Liberty 

Mutual. 

d) Disponibilizar à segunda outorgante a cobertura fotográfica e as reportagens 

que venham a fazer-se, autorizando desde já a sua utilização para fins 

publicitários mediante autorização dos atletas constantes das imagens; 

e) Disponibilizar gratuitamente à segunda outorgante cinco mil bilhetes e, em 

quantidade pedida pela Liberty do diverso material promocional, incluindo 

folhetos cartazes e bilhetes de entrada, a serem distribuídos pela Liberty 

através dos seus espaços ou dos seus parceiros de negócio;  
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f) Permitir à segunda outorgante a colocação de paliteiros no interior do recinto 

desportivo, respeitando a regras estabelecidas pele Associação Europeia de 

Atletismo e pela Federação Portuguesa de Atletismo; 

g) Permitir à segunda contraente a distribuição do material promocional alusivo 

ao Grupo Liberty Mutual e serviços associados, bem como a realização de 

acções de dinamização comercial e de acções de solidariedade social em 

todas as actividades associadas ao evento, de acordo com o elenco e 

calendário previsto no anexo II do protocolo, no âmbito das actividades que 

venham a desenvolver-se por conta do evento; 

h) Permitir a utilização por parte da segunda outorgante do logótipo do evento 

nos seus documentos oficiais, com a indicação de patrocinador oficial; 

i) Permitir à segunda outorgante a colocação no exterior do Estádio Municipal 

Dr. Magalhães Pessoa, de uma lona com as dimensões a definir pelo ML, 

fazendo menção às marcas constantes do anexo I; 

j) Colocação das Marcas Liberty em lugar de destaque, nos dorsais de 

identificação dos atletas, de acordo com as regras estabelecidas pela 

Associação Europeia de Atletismo e pela Federação Portuguesa de 

Atletismo; 

k) Permitir a divulgação do evento por parte da equipa de ciclismo patrocinada 

pela segunda outorgante; 

l) Garantir a manutenção e conservação do material publicitário instalado; 

m) Disponibilizar a capa da revista do ML, sempre que a mesma se refira ao 

evento, para publicitar as Marcas Liberty como patrocinadora oficial do 

evento, e com os desenvolvimentos respectivos no interior da mesma; 

n) Consultar a Liberty sobre todas as futuras e eventuais formas e oportunidades 

de divulgação das actividades do ML nas quais a participação da Liberty seja 

possível. 

2. À excepção da lona e dos paliteiros referidos nas alíneas f) e i) do número 

anterior, a elaboração dos suportes e elementos publicitários a utilizar por conta do 

evento desportivo, bem como a sua colocação constituem encargo do primeiro 

outorgante. 

3. O ML respeitará as normas fornecidas pela segunda outorgante no que diz 

respeito à utilização das marcas ou símbolos constantes do anexo I, evitando a 

desvalorização destes ou de qualquer outro sinal distintivo de comércio utilizado 

pela segunda outorgante ou pelo Grupo Liberty Mutual; para este efeito, o ML 

submeterá à autorização prévia da Liberty Seguros as maquetes e provas de todo o 

material publicitário, de divulgação e promocional a produzir sob a responsabilidade 

do ML.  

Cláusula Terceira 
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Obrigações da Liberty Seguros 

1. No âmbito do presente protocolo, a Liberty Seguros compromete-se a: 

a)  Contribuir para a divulgação do evento desportivo.  

b) Facultar as informações necessárias ao desenvolvimento do objecto do 

presente Protocolo. 

c) Conceder ao primeiro outorgante um apoio financeiro com vista à 

organização da Taça Europeia de Atletismo 1.ª liga (Grupo A), no montante 

de € 200.000 (duzentos mil Euros), montante este que já inclui quaisquer 

impostos e taxas que sejam eventualmente devidos. 

2. O montante referido na alínea c) do número anterior será entregue ao primeiro 

outorgante, mediante a emissão dos respectivos recibos, da seguinte da forma: € 

100.000,00 (cem mil euros), no dia 1 de Abril de 2008 e €100.000,00 (cem mil 

euros) no dia 1 de Maio de 2008. 

3. Caso não se realize o evento desportivo objecto do presente protocolo, o ML 

devolverá à Liberty Seguros o montante que dela haja recebido.  

Cláusula Quarta 
Patrocinadores 

A Liberty Seguros será a patrocinadora oficial e exclusiva ao nível do Sector 

Segurador/Financeiro da Taça Europeia de Atletismo – 1.ª Liga Grupo A, a organizar 

pelo primeiro outorgante. 

Cláusula Quinta 
Causas de resolução do protocolo 

Este protocolo poderá ser resolvido nos seguintes casos: 

a)  Por mútuo acordo das partes. 

b) Pela falta de cumprimento, por parte de qualquer dos outorgantes, das 

obrigações ou contrapartidas fixadas no presente protocolo, quando o 

notificado para o efeito não cumprir a obrigação em falta até ao 7.º dia útil, a 

contar da data da notificação. 

Cláusula Sexta 
Responsabilidade 

1. A Liberty Seguros não assume qualquer responsabilidade por reclamações que 

venham a ser apresentadas na vigência do presente protocolo em relação às 

actividades desenvolvidas pelo ML, ficando o primeiro outorgante obrigado a 

ressarcir a segunda pelos danos e ou prejuízos que daí advenham. 

2. O ML obriga-se a realizar e a manter em vigor o contrato de seguro necessário à 

realização do evento desportivo. 

Cláusula Sétima 
Promoção e divulgação 
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A divulgação do presente protocolo será assegurada pelos outorgantes, devendo, 

todavia, absterem-se de emitir comunicados à imprensa ou tornar pública qualquer 

informação relativa ao conteúdo do mesmo, sem prévio consentimento escrito da 

outra parte. 

Cláusula Oitava 
Modificações 

 As alterações ao presente protocolo apenas produzirão efeito desde que constem 

de documento escrito e assinado pelos outorgantes. 

Cláusula Nona 
Comunicações 

1. Todas as comunicações entre os outorgantes relativas a este protocolo devem 

ser efectuadas por escrito, mediante carta, telecópia ou correio electrónico e 

dirigidas para os seguintes endereços e postos de recepção: 

a) Liberty Seguros: A/C do Gabinete Jurídico | Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 

6, 10.º Esq.º – 1069-001 Lisboa. Telecópia: 213 553 311. E-mail: 

gabinete.juridico@libertyseguros.pt 

b) Município de Leiria: Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Município de 

Leiria | Largo da República, 2414-006 Leiria. Telecópia: 244839562 | E-mail: 

HTUgap@cmleiria.pt UTH. 

2. Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, as comunicações efectuadas 

por escrito considerar-se-ão realizadas na data da respectiva recepção ou, se fora 

das horas de expediente, no primeiro dia útil imediatamente seguinte. 

3. As comunicações protocoladas ou efectuadas mediante carta registada com aviso 

de recepção considerar-se-ão realizadas na data de assinatura do respectivo 

protocolo ou aviso. 

4. Não se consideram realizadas as comunicações efectuadas por telecópia, cujo 

conteúdo não for perfeitamente legível pelo respectivo destinatário, desde que este 

comunique esse facto à parte que tiver emitido a referida comunicação no primeiro 

dia útil imediatamente seguinte ao da respectiva recepção. 

Cláusula Décima  
Resolução de litígios 

Para julgar todas as questões emergentes do presente Protocolo é fixado, como 

competente, o foro da comarca de Leiria, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 Cláusula Décima Primeira 
Prazo de vigência 

O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura, momento a partir do 

qual começa a produzir os seus efeitos, mantendo-se válido até à conclusão do 

evento desportivo e de todas as actividades que lhe estejam associadas, sem 
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prejuízo das obrigações que, pela sua natureza, só possam ser cumpridas após 

essa data.   

*** 

Este protocolo, isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) do 

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

3.º do Código do Imposto do Selo, é feito em duplicado, valendo a cópia como 

original, composto por ____páginas e pelos Anexos I, II que dele passam a fazer 

parte integrante e devidamente assinado pelas partes, depois de declararem ter lido, 

compreendido e aceite todas as suas cláusulas. 

Pelo Município de Leiria 

Pela Liberty Seguros» 

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. 

 
11.2. Contrato-Programa a celebrar entre com o Município de Leiria e a 
Leirisport, EM para a realização da Taça da Europa de Atletismo 
DLB N.º 0370/08 | Na sequência da deliberação tomada na reunião de Câmara do 

dia 22 de Janeiro, relativo ao Protocolo de Colaboração com a Federação 

Portuguesa de Atletismo, Taça da Europa de Atletismo – 1.ª Liga (Grupo A), é 

presente a minuta do Contrato-Programa que abaixo se transcreve: 

«CONTRATO-PROGRAMA 
Considerando: 

a) que a Associação Europeia de Atletismo (EAA) confiou à Federação Portuguesa 

de Atletismo a missão de acolher a 1.ª Liga da Taça da Europa de Atletismo, 

que, para o efeito, apresentou uma candidatura conjunta com o Município de 

Leiria, com o objectivo de implementar a organização desta competição, 

representando uma oportunidade exclusiva para Leiria, como cidade anfitriã; 

b) que a Taça da Europa de Atletismo – 1.ª Liga (Grupo A) se realiza em Leiria nos 

dias 21 e 22 de Junho de 2008, no Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães 

Pessoa, de acordo com o Programa Horário constante do anexo I ao presente 

contrato e que dele faz parte integrante; 

c) que o evento em epígrafe é uma competição europeia de selecções, estando 

qualificados para disputar a mesma oito países no sector masculino e oito 

países no sector feminino; 

d) que o Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa dispõe de uma das 

melhores Pistas de Atletismo não só a nível nacional, mas também internacional; 
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e) que a LEIRISPORT é a entidade responsável pela gestão e exploração do 

Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa e do Centro Nacional de 

Lançamentos; 

f) que se pretende a existência de uma dinâmica na utilização do Estádio e do 

Centro Nacional de Lançamentos, nomeadamente com a organização e 

realização de eventos desportivos de alto nível, de âmbito nacional e 

internacional; 

g) a importância em continuar a dinamizar, social e comercialmente, o Estádio 

Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa e o Centro Nacional de 

Lançamentos, o Concelho e a Região, conferindo-lhe vida e animação; 

h) que acolher uma competição desportiva desta índole constitui uma oportunidade 

ímpar para a promoção da cidade de Leiria, sua cultura e património, junto dos 

milhares de pessoas com interesse no evento, designadamente atletas, 

comitivas, familiares, adeptos da modalidade, comunicação social e todos os 

visitantes que escolherem Leiria neste período; 

i) a relevância em promover actividades de índole recreativa e desportiva, 

extensiva a todas as camadas etárias e sociais; 

j) que o Município de Leiria pretende que a LEIRISPORT desenvolva um conjunto 

de iniciativas na organização e realização do referido evento, utilizando para o 

efeito o Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa e o Centro Nacional 

de Lançamentos, os equipamentos aí existentes, bem como os recursos 

humanos desta empresa e a contratar; 

k) que a empresa pública municipal “LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de 

Leiria, E.M.”, de acordo com o seu objecto social, está vocacionada para a 

organização de actividades no âmbito do desporto, lazer e turismo; 

ENTRE, DE UMA PARTE, 

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da 

República, em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara 

Municipal, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por 

Município; 

E, DE OUTRA PARTE, 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 

505 183 692, com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, 

representada neste acto pelo Presidente do Conselho de Administração, José 

Manuel Seabra Benzinho da Silva, e os seus administradores João Paulo Baixinho 

Empadinhas e Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos, adiante designada por 

LEIRISPORT. 
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Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 23.º da Lei n.º 53-

F/2006, de 29 de Dezembro, é celebrado o Contrato-Programa, e reciprocamente 

aceite, a seguir transcrito, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

1. O presente Contrato-Programa tem por objecto definir as condições em que se 

fará a utilização do Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa e do Centro 

Nacional de Lançamentos para o acolhimento, a organização e a realização da Taça 

da Europa de Atletismo – 1.ª Liga (Grupo B), de acordo com as obrigações 

assumidas pelo Municipio e identificadas no Protocolo de Colaboração celebrado 

entre o Município e a Federação Portuguesa de Atletismo e a desenvolver/assumir 

pela LEIRISPORT; 

2. O evento em causa e as suas actividades desportivas terão lugar no Estádio 

Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa e no Centro Nacional de Lançamentos, 

cuja gestão é da responsabilidade da LEIRISPORT. 

Cláusula Segunda 
(Obrigações da LEIRISPORT) 

1. A LEIRISPORT, como entidade responsável pela execução do objecto do 

presente Contrato-Programa, obriga-se a: 

a) garantir a disponibilização das infra-estruturas necessárias à realização do 

evento, designadamente, além do Estádio Municipal – Dr. Magalhães Pessoa, as 

relativas ao aquecimento, no período de 18 a 22 de Junho de 2008, no Centro 

Nacional de Lançamentos;  

b) assegurar e disponibilizar todos os meios necessários ao bom 

funcionamento do Estádio antes, durante e após o evento, nomeadamente a 

manutenção, limpeza, gestão, controlo de acessos, recursos humanos, segurança 

privada do Estádio, coordenação dos Planos de Segurança e tudo o que se refira a 

despesas primárias (electricidade, água, gás), sistema de transmissão, sistema de 

telecomunicações, ecrã vídeo e circuito interno de televisão; 

c) assegurar e disponibilizar todos os meios necessários ao bom 

funcionamento do Centro Nacional de Lançamentos antes, durante e após o evento, 

nomeadamente a manutenção, limpeza, gestão, controlo de acessos, recursos 

humanos, segurança privada do Centro Nacional de Lançamentos, coordenação dos 

Planos de Segurança e tudo o que se refira a despesas primárias (electricidade, 

água, gás); 

d) garantir : 

i.A participação dos representantes da LEIRISPORT designados para os 

comités coordenador e organizador nas reuniões que forem promovidas por 

estes; 
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ii.A disponibilização de todas as valências necessárias à realização do evento 

e com a pista de atletismo devidamente apetrechada com o material e 

equipamento necessários para a realização das várias provas desta 

competição; 

iii.O planeamento e concretização de todas as operações e actividades 

relacionadas com a segurança e emergência interna do Estádio e do Centro 

Nacional de Lançamentos, e a coordenação da segurança e emergência 

externas com as diversas entidades e forças de segurança; 

iv.A logística referente à montagem de todos os equipamentos necessários à 

transmissão televisiva, bem como garantir a ligação com o transmissor 

hospedeiro; 

v.A instalação de uma bancada específica e a disponibilização dos pontos de 

acesso à internet para os “media”; 

vi.A coordenação com o Municipio e a FPA da “Hospitality” no Estádio 

Municipal – Dr. Magalhães Pessoa; 

vii.A produção e emissão dos bilhetes para as provas a realizar no Estádio nos 

dias 21 e 22 de Junho de 2008; 

viii.O planeamento do processo de acreditações, nomeadamente, ao nível das 

listagens sobre códigos, áreas de acesso, categorias e número de cartões de 

acreditação a emitir, em parceria com a FPA; 

2. Promover a concretização dos trabalhos de correcção na pista do Estádio 

Municipal – Dr. Magalhães Pessoa que sejam necessários para que a mesma possa 

ser homologada pela IAAF (certificado de nível II, condição necessária para que a 

Taça de Europa se possa realizar em qualquer instalação desportiva); 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Municipio) 

O Município, como contrapartida do serviço recebido, obriga-se a compensar a 

LEIRISPORT com: 

1. A verba de €142.500,00 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos euros), 

acrescida de IVA à taxa legal em vigor, para cobertura das despesas 

decorrentes da cedência/utilização do Estádio Municipal de Leiria – Dr. 

Magalhães Pessoa e do Centro Nacional de Lançamentos e todos os serviços 

descritos no ponto 1 da Cláusula Segunda e a ela associados, a ser paga nas 

condições expressas na cláusula quarta. 

2. A verba de €7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor, para cobertura das despesas decorrentes das intervenções 

definidas no ponto 2 da Cláusula Segunda a ser paga nas condições expressas 

na cláusula quarta; 
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3. A disponibilização à LEIRISPORT dos camarotes 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 da 

Bancada Poente do Estádio para cada dia de prova; 

4. A disponibilização à LEIRISPORT de 1.000 (mil) bilhetes de bancada para cada 

dia de prova. 

Cláusula Quarta 
(Condições de Pagamento) 

1. As verbas referidas na cláusula terceira serão pagas no prazo de trinta dias após 

a conclusão da Taça da Europa de Atletismo. 

2. Para efeitos do número anterior, a LEIRISPORT, emitirá nota de débito no valor 

correspondente. 

Cláusula Quinta 
(Alterações) 

Qualquer alteração ao presente contrato-programa deverá revestir a forma de 

documento escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Sexta 
(Princípio de boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no 

estrito cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Sétima 
(Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente 

contrato-programa serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Oitava 
(Imposto do Selo) 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto 

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

do artigo 3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Nona 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora desde a data da sua assinatura até à data de 

conclusão do evento.  

Leiria, _____ de ________ de 2008 

Pelo Município de Leiria 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Isabel Damasceno Vieira de Campos 

Costa 

Pela LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM 

O Presidente do Conselho de Administração | José Manuel Seabra Benzinho da 

Silva 

O Administrador | João Paulo Baixinho Empadinhas 
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A Administradora | Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos» 

As despesas a efectuar no âmbito da “Taça da Europa de Atletismo” estão 

em conformidade com o Plano de Actividades da Câmara Municipal para 2008, 

Código de Classificação Económica 12/0602039903 (código/ ano/ tipo/ n.º de 

projecto acção – 2008/ A/ 208), e foram objecto da proposta de cabimento n.º 

295/08, de14 de Janeiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e ao abrigo do disposto n.º 1 do 

artigo 23.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, deliberou por unanimidade 
aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a 

proceder à sua assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

 

Ponto doze 
 Leirisport, E.M. 

 
12.1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas referentes ao exercício 
de 2007 da Leirisport, E.M. 
DLB N.º 0371/08 | Foram presentes e entregues os documentos referentes ao 

Relatório de Gestão e Contas referentes ao exercício de 2007. 

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

agendar para a próxima reunião para apreciação e votação. 

 
12.2. Proceder à apreciação dos Relatórios de Governo Societário e de 
Sustentabilidade referentes ao exercício de 2007 da Leirisport, E.M. 
DLB N.º 0372/08 | Foram presentes e entregues os documentos referentes aos 

Relatórios de Governo Societário e de Sustentabilidade referentes ao exercício de 

2007. 

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

agendar para a próxima reunião para apreciação e votação. 

 
12.3. Proceder à apreciação geral da fiscalização da sociedade no exercício de 
2007 da Leirisport, E.M. (Relatório e Parecer do Fiscal Único e Certificação 
Legal de Contas) 
DLB N.º 0373/08 | Foram presentes e entregues os documentos referentes à 

apreciação geral da fiscalização da sociedade no exercício de 2007. 

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

agendar para a próxima reunião para apreciação e votação. 
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12.4. Deliberar sobre as orientações estratégicas relativas ao exercício da 
função accionista para o ano de 2008 (para a actividade a desenvolver pela 
Leirisport, E.M.) 
 DLB N.º 0374/08 | Foram presentes e entregues os documentos referentes às 

orientações estratégicas relativas ao exercício da função accionista para o ano de 

2008. 

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

para a próxima reunião para apreciação e votação. 

 
12.5. Deliberar sobre o Contrato de Gestor Público da Leirisport, E.M. 
DLB N.º 0375/08 | Foram presentes e entregues os documentos referentes ao 

Contrato de Gestor Público da Leirisport, E.M. 

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

agendar para a próxima reunião para apreciação e votação. 

 
12.6. Regularização/Acerto das Indemnizações Compensatórias relativas a 
2007 da Leirisport, E.M. (Contratos-programa relacionados com os custos 
financeiros e as beneficiações efectuadas no Parque de Campismo da Praia do 
Pedrógão) 
DLB N.º 0376/08 | Retirado 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  
 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 

Senhora Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente 

acta (ANEXO D). 
 

 

Encerramento da reunião  

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente 

encerrada a reunião, eram dezasseis horas mandando que, de tudo para constar, se 

lavrasse a presente acta que eu, Sérgio Silva, Director do Departamento 

Administrativo e Financeiro, mandei escrever e subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal______________________________________ 
 

O Director do Departamento Administrativo e Financeiro______________ 
 

 


