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Acta n.º 2/2008 
 

 

Aos vinte e dois dias do mês de Janeiro 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 Sandra Almeida Reis, Assistente 

Administrativa. 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas e quarenta e cinco 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 528/03 - Fraternidade da Ordem Franciscana 

Secular de Leiria 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 768/04 - Manuel Bregieira Domingues 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1166/04 - Marisqueira Jardins do Lis, Lda. 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 639/05 - Rui Miguel Cristóvão Bernardes 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 515/06 - Sérgio Leal Domingues Garcia 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 688/06 - Fernando dos Santos e Silva Rasteiro 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 181/07 - Paulo Manuel Mendes Gomes Neves 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 28/07 - SODICENTRO - Comércio de Veículos, 

Lda. 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 330/07 - Nuno José Lopes Neves Serrano 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 910/07 - Nelson António Ferreira Roque 

1.2. Análise dos seguintes processos de vistorias 
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1.2.1. Processo de vistoria n.º 21/07 - Condomínio do edifício sito na Rua Miguel Torga, Lote 

1 – Leiria 

1.2.2. Processo de vistoria n.º 18/07 - Edna Maria Dias de Lemos 

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

Dezembro de 2007 

1.4. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.4.1. Processo de loteamento n.º 62/79 – Adelino Antunes e Outros 

1.4.2. Processo de loteamento n.º 24/80 – LISURBA – Urbanizações e Construções, Lda. 

1.5. Análise do processo de obras de urbanização n.º 1/06 - REIS & TORCATO - 

Construtores, Lda. 

Ponto dois 
2.1. Processo n.º T – 86/2004. Construção de novo edifício e arranjos exteriores na escola 

do 1.º CEB de Touria – Pousos. Informação de trabalhos a mais 

2.2. Processo de loteamento n.º 15/99 – Gândara dos Olivais – Marrazes. Licença precária 

n.º 56/07 – Linha do Oeste – km 162,275 

2.3. Processo n.º T – 55/2005. Construção de habitação social em Barosa. Informação 

de trabalhos a mais 

2.4. Pagamento de facturas à PT – Comunicações, SA 

Ponto três 
3.1. Análise do processo relacionado com a Divisão Administrativa 
3.1.1. Restituição relativa ao Processo Executivo n.º 128/07, de Mário João Fernandes 

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

3.2.2. Candidatura ao INTERREG IVC – K@gov. Conhecimento e Administração Local  

3.2.3. Postos de cobrança. Constituição de fundos de caixa 

3.2.4. Constituição de fundos de maneio 

3.2.5. Hasta pública para alienação de viaturas municipais 

3.2.6. Pagamento de facturas à firma Cetial, Lda. 

3.2.7. Resumos de tesouraria 

Ponto quatro 
4.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Jurídica 
4.1.1. Processo disciplinar 

4.1.2. Processo de inquérito 

4.1.3. Posse administrativa do prédio urbano sito no Largo da Sé n.ºs 14, 15, 16 e 24, na 

cidade Leiria 
4.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão de Recursos 
Humanos 
4.2.1. Votos de pesar aos seguintes funcionários: 

a) Rosalina Gaspar Ferreira 

b) Joaquim Silva Ferreira 

c) Emília Silva Ferreira Sousa 
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Ponto cinco 

5.1. Estudo de Enquadramento Estratégico da Área Crítica de Recuperação e Reconversão 

Urbanística da cidade de Leiria. Documento de estratégia 

5.2. Designação do presidente e secretário da comissão de acompanhamento  do programa 

Prech 

Ponto seis 
6.1. Toponímia nas seguintes freguesias: 

6.1.1. Amor 

6.1.2. Ortigosa 

6.1.3. Pousos 

Ponto sete 
7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
7.1.1. Publicidade (intenção de remoção) 

7.1.2. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.371/08) 

7.1.3. Alargamento de horário de funcionamento (Ent.2/08) 

7.1.4. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho (Ent.29792/07) 

7.1.5. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho (Ent.238/08) 

7.1.6. Restituição de receita cobrada em duplicado (Ent. 30199/07) 

7.1.7. Anulação de guia de recebimento n.º 11893/07 – Joaquim Lopes Marques (Int. 

432/08) 

7.1.8. Mercado de venda por Grosso do Falcão. Troca do lugar n.º 106 para o n.º 128 

(Ent.31216/07) 

7.1.9. Selecção de candidatos à atribuição de licença para o exercício da actividade de 

guarda-nocturno (Ent.3281/07) 

7.1.10. Alteração de funcionamento do Mercado do Levante de Leiria para o dia 6 de 

Fevereiro 

7.1.11. Mercado do Levante de Leiria. Pedido de transferência de titularidade de autorização 

e do direito de ocupação do lugar de terrado n.º 17 (ENT.2007/30981) 

7.1.12. Pagamento de factura à SPA - Sociedade Portuguesa de Autores 

7.1.13. Pagamento de facturas à EDP – Serviço Universal, SA 

7.1.14. Apoio à Acilis - Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós 

para Concurso de Montras de Natal 

7.1.15. Protocolo de Colaboração «Hiper Natura Continente». Rectificação 

7.1.16. Centrologis - Centro Logístico do Litoral 

7.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão de Ambiente e 
Serviços Urbanos 
7.2.1. Aplicação de produtos para auxílio à decomposição de cadáveres 

7.2.2. Instalação de uma exploração de massas minerais e unidade industrial de lavagem de 

areia, no lugar de Fonte Cova, freguesia de Monte Redondo 

Ponto oito 
8.1. Análise do processo relacionado com a Divisão da Acção Educativa Municipal 
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8.1.1. Transportes Escolares 2007/2008. Alunos que frequentam escolas distanciadas da 

área de influência da AMAE 

8.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Social e 
Família 
8.2.1. Doação de equipamento informático à Associação para o Desenvolvimento Social da 

Loureira 

8.2.2. Atribuição de apoios financeiros no âmbito da Protecção Civil 

Ponto nove 
9.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Área da Cultura 
9.1.1. Alteração de denominação do Agromuseu Municipal Dona Julinha / Ortigosa - Leiria 

9.1.2. Documento fundador do Agromuseu Municipal Dona Julinha / Ortigosa - Leiria 

9.1.3. Lista de despesas do Teatro José Lúcio da Silva. Dezembro de 2007 

9.1.4. Lista de despesas do Teatro do Miguel Franco. Dezembro de 2007 
9.2. Análise do processo relacionado com a Divisão do Desporto e Juventude 
9.2.1. Festival da Irreverência. Apoios 

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

Junho de 2007 

9.2.3. Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo / Época Desportiva 2007/2008 

9.2.4. Apoio para Ligação de Ramal de Ligação de Água – União Desportiva da Serra 

9.2.5. Apoio para a Realização de Eventos no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria. 

Associação de Solidariedade Académico de Leiria 

9.2.6. Apoio para a Realização de Eventos na Piscina Municipal da Maceira. Associação 

Cultural e Recreativa de Maceirinha 

9.2.7. Apoio para a Realização do Evento «Escola para Todos – Água sem Limites» no 

Complexo Municipal de Piscinas de Leiria. Agrupamento de Escolas José Saraiva 

9.2.8. Alteração do Protocolo com o Centro Social Paroquial Paulo VI 

Ponto dez 
10.1. Montagem de bancadas para a classificativa «Super Especial» do Rally do Centro de 

Portugal 

10.2. Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Leiria e a Associação de 

Ginástica de Leiria 

10.3. Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Leiria e a Associação de 

Basquetebol de Leiria 

10.4. Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Leiria e a Associação de 

Andebol de Leiria 

10.5. Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Leiria e a Associação de 

Natação de Leiria 

10.6. Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Leiria e a Associação de 

Patinagem de Leiria 

10.7. Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Leiria e a Associação de Ténis 

de Leiria 
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10.8. Revisão de zonamentos do Concelho de Leiria, para efeitos do Imposto Municipal 

sobre Imóveis. Alteração dos coeficientes de localização 

Ponto onze 
11.1. Consulta Pública do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do projecto 

«Linha de Alta Tensão Batalha-Lavos 400 kV». Parecer da Câmara Municipal de Leiria. 

Ratificação do despacho. 

11.2. Festival da Irreverência 2008. Alterações ao trânsito 

11.3. Reestruturação da rede de transportes públicos colectivo urbanos em Leiria. Alterações 

ao percurso do mobilis 

Ponto doze 
Consulta Pública do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do projecto «Estação 

Tratamento de Efluentes de Suinicultura da Região do Lis». Parecer da Câmara Municipal de 

Leiria 

Ponto treze 
13.1. Taça da Europa de Atletismo – 1.ª Liga (Grupo A). Protocolo de Colaboração com a 

Federação Portuguesa de Atletismo 
13.2. Taça da Europa de Atletismo – 1.ª Liga (Grupo A). Protocolo de Colaboração com a 

*** 

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

Ponto um 
Alargamento de horário de funcionamento (ENT.1684/08) 

Ponto dois 
Cedência do Teatro José Lúcio da Silva – Bandas em Concerto 2007/2008. Ratificação 
Ponto três 
Cedência do Teatro José Lúcio da Silva 
Ponto quatro 
Cedência do Teatro José Lúcio da Silva 
Ponto cinco 
Apoio para a cedência do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria à Associação de 

Natação do Distrito de Leiria. Ratificação de Despacho 

 
 

 Período de antes da ordem do dia  

 

Foi apresentado o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios pelos 

técnicos municipais Eng.º Luís Crespo e Dr. Francisco Vasconcelos, que fundamentaram as 

razões técnicas e administrativas para a elaboração deste plano. Na explanação, 

evidenciaram a sua estrutura e o seu enquadramento no Plano Nacional de Defesa da 

Floresta contra Incêndios. 
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Efectuaram também uma análise histórica, uma análise de riscos, abordaram as 

questões da causalidade dos incêndios florestais, da vulnerabilidade das nossas florestas e 

das zonas de mato, da zonagem do território e, por fim, falaram dos eixos estratégicos. 

 

Intervenção da Senhora Presidente 
 

DLB N.º 0027/08 |  A Senhora Presidente propôs alterar o dia da reunião ordinária de 

Câmara do dia 6 de Fevereiro para o dia 7 de Fevereiro. 

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

da reunião do dia 6 para o dia 7 de Fevereiro. 

 

DLB N.º 0028/08 | Foi proposto pela Senhora Presidente remeter uma carta à EDP - 

Distribuição de Energia, SA  a dar conta das queixas/ reclamações da prestação de serviços 

que a mesma efectua.  

A Senhora Presidente leu a carta que pretendia enviar e que a seguir se transcreve: 

«Têm chegado ao conhecimento da Câmara Municipal de Leiria sucessivas queixas 

sobre cortes de fornecimento de energia eléctrica na área do Município de Leiria. 

«Estes cortes de energia, de acordo com o que nos é transmitido, provocam 

prejuízos incalculáveis nas empresas, uma vez que dão origem a interrupções na actividade 

normal. 

«Igualmente nos chegam queixas relativas a cortes na iluminação pública, dando 

origem, ou aumentando, o sentimento de insegurança das pessoas. Destas queixas, e por 

mais que uma vez, demos conta pessoalmente a V.ª Ex.ª. 

«Acontece, porém, que a situação se mantém, tal como ocorreu bem recentemente, 

com três interrupções na cidade de Leiria – que impediu o normal decurso do espectáculo de 

aniversário do Teatro José Lúcio da Silva – e em algumas freguesias. Neste caso, temos 

inclusivamente a situação de um empresário de Santa Catarina da Serra, que alega ter sido 

a interrupção do fornecimento de energia eléctrica a estar na origem de um incêndio que 

destruiu as suas instalações industriais. 

«Acresce que também a iluminação pública vem apresentando deficiências, com 

algumas lâmpadas fundidas durante bastante tempo em algumas artérias da Cidade e de 

outras localidades do Concelho, sem que a EDP garanta a necessária e imediata 

substituição. 

«Entende a Câmara Municipal de Leiria que esta situação é insustentável, razão por que 

deliberou dirigir-se a V. Ex.ª, no sentido de sensibilizar a EDP para a necessidade de uma 

intervenção urgente de melhoria das condições de fornecimento da energia eléctrica e da 

iluminação pública na área do Município de Leiria». 

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

com a proposta da Senhora Presidente enviando assim a carta à EDP – Distribuição de 

Energia, SA. 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins não participou na análise, discussão e 

votação deste assunto. 
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Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro 
 

I – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro perguntou se o Centro de Formação Profissional iria 

avançar na ZICOFA.  

A Senhora Presidente respondeu que ainda não havia resposta e que na véspera (6 de 

Fevereiro) teve uma reunião com o Secretário de Estado do Emprego e Formação 

Profissional onde lhe comunicou a urgência da resposta, ao que o Senhor Secretário de 

Estado respondeu que se pronunciaria durante o mês de Março. 

 

II – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro disse constar a informação de que a Câmara 

Municipal de Ourém  não iria indicar um árbitro para a Comissão Arbitral, tendo em vista o 

“processo Aterro de Leiria”. 

A Senhora Presidente respondeu que a Câmara Municipal de Ourém ainda não se tinha 

pronunciado sobre o assunto e que o deveria fazer. Internamente, já tinha questionado os 

serviços, que a informaram não ter chegado nenhuma resposta. Iria perguntar à Dra. Teresa 

Monteiro se, entretanto, já tinha chegado alguma resposta. 

 

III – O mesmo Vereador, Dr. Raul Castro, continuou dizendo que já tinha falado há cerca de 

1 mês atrás com o Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho sobre uma situação que se 

estava a agudizar no Pavilhão Municipal das Colmeias e que tinha a ver com a falta de água 

quente nos respectivos balneários por avaria do respectivo sistema, situação esta que já se 

arrastava há cerca de 4 meses.  

Mais informou saber, que neste momento a própria Associação de Futebol de Leiria 

ameaçava os clubes de interditar o Pavilhão para a prática de jogos oficiais. 

Independentemente do problema em si, acrescia a preocupação pelos prejuízos que poderia 

trazer para o Município, principalmente em termos de imagem, caso o pavilhão fosse 

interditado. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho informou não haver alternativa 

porque houve uma avaria nas centralinas das caldeiras.  

A empresa adjudicatária da obra do pavilhão do equipamento faliu o que impediu a 

reparação expedita e foi preciso iniciar procedimentos para adjudicar a outra entidade, sendo 

necessário encomendar peças que virão do estrangeiro. Todavia, decorreu o período do 

Natal e do Ano Novo, durante o qual a produção esteve parada, com a inerente dificuldade 

em arranjar material para substituição. A empresa adjudicatária do material deu um prazo de 

15 dias para fazer essa reposição.  

Por fim, o Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho informou que logo que venham 

as peças será feita a reparação, o que se prevê para os próximos dias. A alternativa seria 

comprar caldeiras novas mas seria um processo mais moroso e mais dispendioso. 
 

IV - O Senhor Vereador Dr. Raul Castro disse que numa reunião presidida pelo Dr. Vítor 

Lourenço, na qualidade de Vice-Presidente, tinham sido proferidas afirmações graves por 

parte da cidadã Paula Santos. Do seu ponto de vista ou esta cidadã provava as afirmações 
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produzidas ou a Câmara teria que tomar medidas em sede judicial contra ela. As afirmações 

proferidas foram muito graves. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço explicou que os serviços tinham de actuar e 

só o podiam fazer quando a acta fosse aprovada. 

 

V – O mesmo Vereador, Dr. Raul Castro perguntou quando entrariam em vigor os novos 

circuitos urbanos da Rodoviária. O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho informou 

que estaria para breve. Depois haveria a devida divulgação. 

 

VI – A propósito das notícias surgidas na comunicação social local, regional e nacional, o 

Senhor Vereador Dr. Raul Castro gostaria de saber qual fora a causa principal para se 

«colocarem» crianças na Casa Mortuária dos Marinheiros. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço explicou que não colocaram nenhuma 

criança em casa mortuária ou em morgue. Explicando de seguida o sucedido: a escola da 

Gândara dos Olivais iria entrar em obras em Fevereiro e andaram na fase final do período a 

tentar encontrar soluções para as crianças da Gândara terem a escola a tempo inteiro como 

era conveniente. A opção no território educativo da Freguesia de Marrazes eram as 

instalações paroquiais da Quinta da Matinha, que já tinham servido as crianças dos 

Marinheiros quando aquela escola esteve em obras e nas quais estavam a decorrer as AEC. 

Negociou-se com o Agrupamento e com as associações de pais e acordou-se que as 

crianças iriam ter aulas em salas de catequese, mas teriam que arranjar solução para as 

crianças que frequentavam as AEC. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço continuou dizendo que no final de 

Dezembro vieram ter com a Câmara a oferecer as instalações da capela dos Marinheiros, 

tendo sido nestes termos que foi comunicado. Apenas dois dos vários espaços que tinham 

sido casa mortuária mas não eram necessárias para tal e, como eram perto da escola, o 

acordo foi aceite pacificamente por todos os interessados, mesmo pela Associação de Pais. 

Não havia outra solução: ou era ali ou não havia AEC.  

Mais informou que, na questão do Estádio, no ano transacto tinham pedido um 

projecto que acolhesse as turmas das AEC desdobradas e não houve viabilidade nem 

espaço suficiente. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. António Ferreira 
 

O Senhor Vereador Dr. António Ferreira perguntou se não haveria outra forma de 

recolher o cartão. A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães explicou que os 

comerciantes têm a possibilidade de contactar directamente com a Valorlis para ser 

recolhido, pontualmente, quando a quantidade o justifique, situações que se verificam com 

frequência na época das novas colecções. 

 

 Ordem do dia  
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DLB N.º 0029/08 | Presentes as actas das reuniões de 16 de Outubro,13 e 27 de Novembro, 

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 528/03 - Fraternidade da Ordem Franciscana 
Secular de Leiria 
DLB N.º 0030/08 | De FRATERNIDADE DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR DE LEIRIA, 

com sede social na Rua Carolina Ferreira Ribeiro, n.º 1, na freguesia de Leiria, referente ao 

projecto de arquitectura para alteração do edifício de equipamento social (lar de terceira 

idade e centro de dia) situado no local acima referido. 

A proposta contempla alterações interiores, decorrentes de ajustes relacionados com 

aspectos funcionais e de segurança contra incêndios, bem como a regularização de outras 

alterações já existentes, tendo a pretensão sido aprovada por deliberação tomada em 

reunião de 2003/11/17 e caducado por falta de entrega dos elementos necessários ao 

respectivo licenciamento dentro do prazo estabelecido para o efeito. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/01/11, constante do respectivo 

processo (folha 671), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por 
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, 

condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pela Autoridade Nacional de 

Protecção Civil e pela Autoridade de Saúde, cujos conteúdos deverão ser transmitidos à 

requerente (folhas 627, 620 e 159); 

2.º cumprir em obra com as normas técnicas previstas no Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de 

Maio, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada. 

Mais deliberou transmitir à requerente o conteúdo do parecer emitido pelo Centro 

Distrital de Segurança Social de Leiria (folhas 625 e 154). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.2. Processo de obras particulares n.º 768/04 - Manuel Bregieira Domingues 
DLB N.º 0031/08 | De MANUEL BREGIEIRA DOMINGUES, residente na Rua Principal, n.º 

112, na localidade de Vale Pereiro, freguesia de Milagres, referente ao projecto de 

arquitectura para alteração (legalização) da fracção «CA» (loja 13 destinada a comércio) do 

edifício situado na Av. Adelino Amaro da Costa, Centro Comercial Jardins do Lis, na 

localidade de Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes, com mudança de uso para 

estabelecimento de bebidas. 



30(10)  
 

CMLeiria/Acta n.º 2, de 2008.01.22 
Im-DA-15-09_A00 
 

Em sede do processo n.º 528/07, foi aprovado o projecto de arquitectura referente às 

alterações das instalações sanitárias da Galeria Comercial Jardins do Lis, de modo a prever 

vestiários e instalações sanitárias destinadas aos funcionários dos estabelecimentos de 

restauração e bebidas. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/01/09, constante do respectivo 

processo (folha 129), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por 
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, 

condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pelo Governo Civil, cuja cópia 

deverá ser remetida ao requerente (folhas 39 e 40), e pela Autoridade de Saúde, cujo 

conteúdo já é do seu conhecimento; 

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

elementos: 

2.1. termo de responsabilidade do Técnico autor do projecto de arquitectura relativo aos 

últimos elementos entregues; 

2.2. projecto de arquitectura rectificado (incluindo vermelhos e amarelos) compatível com o 

projecto aprovado pela Autoridade de Saúde, devendo indicar a localização do vestiário 

e a instalação sanitária destinada aos funcionários; 

2.3. projecto de segurança contra riscos de incêndios compatível com o último projecto de 

arquitectura apresentado; 

2.4. projectos de especialidades; 

3.º caso pretenda publicidade, requerer o respectivo licenciamento junto do competente 

Serviço (Sector de Licenciamentos Diversos). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1166/04 - Marisqueira Jardins do Lis, Lda. 
DLB N.º 0032/08 | De MARISQUEIRA JARDINS DO LIS, LDA, com sede social na Rua de 

Atenas, lote 46, na localidade de Quinta dos Bispo, freguesia de Marrazes, referente ao 

projecto de arquitectura para alteração (legalização) das fracções «BT, BU, BV» (Lojas 8, 9 e 

10, destinadas a comércio) do edifício situado na Av. Adelino Amaro da Costa, Centro 

Comercial Jardins do Lis, na localidade de Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes, com 

mudança de uso para estabelecimento de restauração. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/01/09, constante do respectivo 

processo (folha 217), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por 
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, 

condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pelo Serviço Nacional de 

Bombeiros e Protecção Civil, actualmente designado por Autoridade Nacional de Protecção 
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Civil, e pela Autoridade de Saúde, cujos conteúdos deverão ser transmitidos à requerente 

(folhas 119, 185 e 186); 

2.º requerer o licenciamento da publicidade e toldos exteriores junto do competente Serviço 

(Sector de Licenciamentos Diversos). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.4. Processo de obras particulares n.º 639/05 - Rui Miguel Cristóvão Bernardes 
DLB N.º 0033/08 | De RUI MIGUEL CRISTÓVÃO BERNARDES, residente na Rua da 

Serrada Nova, Lote 77, Fracção D, na localidade de Brogal, freguesia de Parceiros, referente 

ao projecto de arquitectura para alteração (legalização) da fracção «BZ» (Loja 12 destinada 

a comércio) do edifício situado na Av. Adelino Amaro da Costa, Centro Comercial Jardins do 

Lis, na localidade de Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes, com mudança de uso para 

estabelecimento de bebidas. 

Em sede do processo n.º 528/07, foi aprovado o projecto de arquitectura referente às 

alterações das instalações sanitárias da Galeria Comercial Jardins do Lis, de modo a prever 

vestiários e instalações sanitárias destinadas aos funcionários dos estabelecimentos de 

restauração e bebidas. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/01/09, constante do respectivo 

processo (folha 140), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por 
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, 

condicionado ao seguinte: 

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

conteúdo já é do conhecimento do requerente; 

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

elementos: 

2.1. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura relativo aos últimos 

elementos entregues; 

2.2. projecto de arquitectura rectificado (incluindo vermelhos e amarelos) compatível com o 

projecto aprovado pela Autoridade de Saúde, devendo indicar a localização do vestiário 

e a instalação sanitária destinada aos funcionários; 

2.3. projecto de segurança contra riscos de incêndios compatível com o último projecto de 

arquitectura apresentado; 

2.4. projectos de especialidades; 

3.º caso pretenda publicidade, requerer o respectivo licenciamento junto do competente 

Serviço (Sector de Licenciamentos Diversos). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.5. Processo de obras particulares n.º 515/06 - Sérgio Leal Domingues Garcia 
DLB N.º 0034/08 | De SÉRGIO LEAL DOMINGUES GARCIA, residente na Rua dos Vales, 

n.º 2 B, na localidade e freguesia de Monte Real, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização de alteração e ampliação do edifício de habitação unifamiliar e muros situados 
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no local acima referido, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal 

como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

Por deliberação tomada em reunião de Câmara de 2007/02/15, foi manifestada a 

intenção de indeferir o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, não 

tendo o requerente, em fase de audiência prévia, apresentado quaisquer elementos na 

sequência da notificação que lhe foi efectuada. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que o requerente não se 

pronunciou, dentro do prazo estipulado para o efeito, quanto ao teor da notificação que lhe 

foi efectuada, deliberou por unanimidade indeferir o projecto de arquitectura da operação 

urbanística acima referida, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e no n.º 4 do artigo 

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

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

reunião de 2007/02/15, transmitidos através do ofício n.º 2780, datado de 2007/02/23. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.6. Processo de obras particulares n.º 688/06 - Fernando dos Santos e Silva Rasteiro 
DLB N.º 0035/08 | De FERNANDO DOS SANTOS E SILVA RASTEIRO, residente na 

Travessa do Casal Novo, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura para 

construção de edifício de habitação unifamiliar, com demolição de edificações existentes, no 

local acima referido, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como 

Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

A proposta contempla ainda a manutenção do muro existente, sendo que o 

Departamento de Obras Municipais não colocou qualquer condicionante relativamente ao 

afastamento do mesmo em relação ao arruamento. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/01/09, constante do respectivo 

processo (folha 147), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por 
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, 

condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de seis meses e previamente ao licenciamento, os projectos de 

especialidades; 

2.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.»; 

3.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 à disponibilidade de água e meios de extinção de 

incêndios junto à via; 

4.º previamente à emissão da autorização de utilização, proceder à reposição das infra-

estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra. 
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Mais deliberou transmitir ao requerente os conteúdos dos pareceres emitidos pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea, pela EP – Estradas de Portugal, E.P.E., e pela 

EDP-Distribuição de Energia, SA (folhas 110, 69 e 68). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.7. Processo de obras particulares n.º 181/07 - Paulo Manuel Mendes Gomes Neves 
DLB N.º 0036/08 | De PAULO MANUEL MENDES GOMES NEVES, residente na Rua do 

Castanhal, n.º 2, freguesia de Pousos, referente ao aditamento apresentado em fase de 

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

indeferimento do projecto de arquitectura para alteração e ampliação de edifício de 

habitação unifamiliar e construção de muro na Travessa da Igreja, da referida freguesia, com 

demolição parcial do edificado existente, numa zona definida no Regulamento do Plano 

Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

A nova solução contempla a demolição total da edificação existente e a construção 

de um novo edifício destinado a habitação unifamiliar, mantendo a pretensão de construção 

de muros. 

O pedido obteve parecer favorável do Departamento de Obras Municipais 

relativamente ao afastamento do muro em relação ao arruamento e à largura do passeio 

junto à Rua da Igreja. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que do aditamento 

apresentado constam elementos que permitem obstar aos motivos que estiveram na origem 

da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2007/07/19 e concordando com a 

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/01/10, 

constante do respectivo processo (folha 65), face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público destinada a: 

1.1. alargamento do arruamento no lado Nascente, devendo para o efeito medir-se 3,00 m ao 

eixo do mesmo, acrescida de 1,00 m para execução de passeio, conforme projecto 

apresentado; 

1.2. execução de passeio com 1,50 m de largura no lado Poente, de modo a cumprir com o 

disposto no Anexo, Capítulo 1, Secção 1.2, ponto 1.2.1, do Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 

de Agosto; 

2.º apresentar, no prazo de seis meses, o seguinte: 

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

2.2. 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.»; 
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4.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 à disponibilidade de água e meios de extinção de 

incêndios junto à via; 

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

confinantes; 

6.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

6.1. efectuar a pavimentação da zona dos passeios 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, 

face às cedências a efectuar ao domínio público. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.8. Processo de obras particulares n.º 28/07 - SODICENTRO - Comércio de Veículos, 
Lda. 
DLB N.º 0037/08 | De SODICENTRO - COMÉRCIO DE VEÍCULOS, LDA, com sede social 

na Rua dos Camponeses, n.º 162, na localidade de Marinheiros, freguesia de Marrazes, 

referente ao projecto de arquitectura para alteração (legalização) do edifício destinado a 

stand e oficina de automóveis situado no local acima referido. 

A pretensão já havia sido aprovada por deliberação tomada em reunião de 

2005/12/15, tendo caducado por falta de entrega dos projectos de especialidades dentro do 

prazo estabelecido para o efeito. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/01/09, constante do respectivo 

processo (folha 363), 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 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 (folhas 327 e 328); 

2.º cumprir com a legislação de carácter ambiental aplicável, relativamente à emissão de 

efluentes e resíduos produzidos; 

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

3.1. projecto de segurança contra riscos de incêndio, face ao parecer emitido pelo Serviço 

Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, actualmente designado por Autoridade 

Nacional de Protecção Civil, cuja cópia deverá ser remetida à requerente (folhas 330 e 

287); 

3.2. projectos de especialidades. 
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Mais deliberou transmitir à requerente os conteúdos dos pareceres emitidos pela 

EDP - Distribuição de Energia, SA e pela EP – Estradas de Portugal, E.P.E. (folhas 329, 46, 

326 e 164). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.9. Processo de obras particulares n.º 330/07 - Nuno José Lopes Neves Serrano 
DLB N.º 0038/08 | De NUNO JOSÉ LOPES NEVES SERRANO, residente na Rua Henrique 

Sommer, n.º 25, 1.º, na localidade e freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura 

para construção (legalização) de piscina junto do edifício de habitação colectiva situado no 

local acima referido, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como 

Áreas Habitacionais ou Residenciais, Zona Consolidada da Cidade de Leiria. 

A pretensão já havia sido aprovada por deliberação tomada em reunião de Câmara 

de 2005/08/16, tendo caducado por falta de entrega dos projectos de especialidades dentro 

do prazo estabelecido para o efeito. 

O pedido mereceu parecer favorável da Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/01/09, constante do respectivo 

processo (folha 122), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por 
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.10. Processo de obras particulares n.º 910/07 - Nelson António Ferreira Roque 
DLB N.º 0039/08 | De NELSON ANTÓNIO FERREIRA ROQUE, residente na Rua da 

Gordina, n.º 22, Quinta do Carrascal, na localidade de Brogal, freguesia de Parceiros, 

referente ao projecto de arquitectura para alteração (legalização) do edifício de habitação 

unifamiliar e muros situados no local acima referido. 

A pretensão já havia sido aprovada por deliberação tomada em reunião de Câmara 

de 2005/07/18, tendo caducado por falta de entrega da totalidade dos elementos solicitados 

para efeitos de licenciamento dentro do prazo estabelecido para o efeito. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/01/09, constante do respectivo 

processo (folha 250), 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 da operação urbanística acima referida, condicionado a 

apresentar, no prazo de seis meses e previamente ao licenciamento, declaração válida da 

inscrição do autor do projecto de arquitectura em Associação pública de natureza 

profissional. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise dos seguintes processos de vistorias 
1.2.1. Processo de vistoria n.º 21/07 - Condomínio do edifício sito na Rua Miguel Torga, 
Lote 1 – Leiria 
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DLB N.º 0040/08 | De CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SITO NA RUA MIGUEL TORGA, Lote 1 

- Leiria, representado pela Servi XXI – Administração de Condomínios, Lda, na qualidade de 

Administradora Executiva, com sede social na Av. D. João III, Edifício 2002, Entrada A, 3.º 

piso, Sala 2, freguesia de Leiria, referente à vistoria efectuada ao edifício de habitação 

colectiva e comércio situado na Rua Miguel Torga, Lote 1, da referida freguesia, para efeitos 

de beneficiação. 

Da vistoria efectuada em 2007/12/05, verificou-se, essencialmente, a existência de 

elementos salientes na fachada (varandas), com sinais de infiltrações e fissuras, perigo de 

desagregação dos elementos de revestimento bem como dos componentes de betão ao 

nível da varanda do quarto andar. 

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

efectuada em 2007/12/05 e a informação prestada pela Divisão Administrativa e de 

Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/01/10, constantes do 

respectivo processo (folhas 13 e 14), deliberou por unanimidade o seguinte: 

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

2007/11/06, 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 a requerente, nos termos previstos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 89.º do Decreto-Lei 

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

de 4 de Junho, e na alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, para no prazo de quinze dias proceder às 

obras de conservação necessárias à correcção das deficiências apontadas no Auto de 

Vistoria n.º 265/07, cujo conteúdo deverá ser transmitido à requerente, bem como à criação 

de um perímetro de segurança adequado, de modo a garantir a segurança de pessoas e 

bens até à conclusão dos trabalhos; 

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

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

se considerar urgente a decisão tomada, uma vez que a situação descrita coloca em causa a 

segurança das pessoas que habitam o edifício bem como as que circulam na via pública. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2.2. Processo de vistoria n.º 18/07 - Edna Maria Dias de Lemos 
DLB N.º 0041/08 | De EDNA MARIA DIAS DE LEMOS, residente na Av. Nossa Senhora de 

Fátima, n.º 11, rés-do-chão direito, na localidade e freguesia de Leiria, referente à vistoria 

para efeitos de beneficiação higiénica do rés-do-chão direito do edifício situado no local 

acima referido. 

Da vistoria efectuada em 2007/12/05, verificou-se o seguinte: inexistência de 

exaustor na cozinha, pintura com empolamento e desagregação de revestimentos em tectos 

e paredes, presença de fungos (bolores), com maior incidência na instalação sanitária e no 

quarto com empena para os alçados principal e lateral direito, empolamento e manchas de 

água localizadas na parede do quarto confinante com a instalação sanitária, madeiras do 

roupeiro com sinais de podridão e presença de fungos, queda de revestimentos e fissuração 
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na zona exterior junto da cozinha (desvão de escadas), fenda vertical em estado avançado 

na fachada exterior situada a Norte e instalações eléctricas deficientes. 

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

efectuada em 2007/12/05 e a informação prestada pela Divisão Administrativa e de 

Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/01/10, constantes do 

respectivo processo (folhas 9 e 10), deliberou por unanimidade o seguinte: 

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

2007/11/07, o qual ordenou a realização da vistoria à fracção acima referida, 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 manifestar a intenção de notificar o proprietário da fracção, nos termos previstos no n.º 2 

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, 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, e no Código do 

Procedimento Administrativo, 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 

275/07, cujo conteúdo lhe deverá ser transmitido; 

3.º dar conhecimento à inquilina do conteúdo do respectivo Auto de Vistoria e da 

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

 

1.3. Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços de fiscalização durante o mês 
de Dezembro de 2007 
DLB N.º 0042/08 | Presente o relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao 

serviço efectuado durante o mês de Dezembro. 
Secção de Fiscalização 

Actividades do Mês de Dezembro/2007 
 

Departamento de Operações Urbanísticas 

Queixas 38 
Processos Fiscalizados 344 
Mandados de Notificação 10 
Embargos 2 
AUTOS DE TRANSGRESSÃO  
Obras sem licença 34 
Obras em desacordo com a licença 1 
Outras transgressões 1 

 

Serviço efectuado para o Departamento Jurídico 

Mandados de Notificação 9 
Processos de contra-ordenação 1 
Autos de Notícia 0 
Informações 0 
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A Câmara tomou conhecimento. 
 
1.4. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.4.1. Processo de loteamento n.º 62/79 – Adelino Antunes e Outros 
DLB N.º 0043/08 | De ADELINO ANTUNES E OUTRO, acompanhado de um requerimento 

de Ana Sofia Pais Romão Jorge Rodrigues, residente na Rua Cidade de Olivença, Lote 17 – 

Leiria, a solicitar alteração ao lote n.º 64, que consiste na introdução de 1 piso em cave, 

destinado a garagem e arrumos e consequente aumento da área total de construção, do 

loteamento situado no lugar de Casal do Vale Verde, da freguesia de Marrazes.  

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

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

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

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

Divisão de Loteamentos, datada de 10 de Janeiro de 2008, constante do respectivo 

processo (folha 1566), deliberou por unanimidade aprovar a alteração proposta, devendo 

para o efeito o requerente, solicitar no prazo de um ano a emissão do aditamento ao alvará. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4.2. Processo de loteamento n.º 24/80 – LISURBA – Urbanizações e Construções, 
Lda. 
DLB N.º 0044/08 | De LISURBA – URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, LDA., 

acompanhado de um requerimento de Francisco Rosa, residente no Largo Adolfo 

Figueiredo, n.º 29, no lugar e freguesia de Ansião, do concelho de Pombal, a solicitar 

alterações ao lote n.º 35, do loteamento situado no lugar de Vale Sepal, da freguesia de 

Marrazes.  

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

Loteamentos, que se transcreve: 

«Trata-se de alteração à configuração do lote, com permuta de área em espaço 

público e consequente alteração à implantação / polígono de implantação, mantendo-se a 

área do lote; 

No aumento da área de construção abaixo da cota de soleira, destinada a garagem 

e sala de condomínio, com consequente aumento da área total de construção e pelo 

aumento de 1 piso em sub-cave; 

Na possibilidade de ligação interior do piso 4 aos arrumos do sótão;  

Na proposta de arranjos exteriores, em espaço público, confinante com o lote, com 

introdução de escadaria e rampa pedonal, de acesso à galeria. 

N.º de 
embargo Data Nome do 

Proprietário Local Tipo de obra Razões do 
embargo Processo 

1815 17/12/07 

Maria da 
Graça 
Agostinho 
Carreira 

Souto da 
Carpalhosa 

Construção de um 
muro de vedação 

Sem a 
respectiva 
licença 

720/03 

1816 27/12/07 

Maria Alice 
Carpalhoso 
Ferreira de 
Fonseca 

Colmeias 
Alterações e 
ampliação de 
edifício comercial 

Sem a 
respectiva 
licença 

1154/07 
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Da análise do processo e deslocação ao local, verifica-se que as infra-estruturas 

públicas executadas, não se encontram de acordo com o previsto no aditamento ao alvará 

de loteamento n.º 442, o que implica um ajustamento aos limites do lote e consequente 

configuração da edificação. 

A proposta tem enquadramento no PDM, atendendo que não é alterado o índice de 

construção. 

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 as informações prestadas 

pelo Departamento de Obras Municipais e pela Divisão de Loteamentos, datadas de 15 de 

Novembro de 2007 e 9 de Janeiro de 2008, respectivamente, constantes do respectivo 

processo (folhas 495 e 500), deliberou por unanimidade aprovar as alterações propostas, 

devendo para o efeito o requerente solicitar no prazo de um ano a emissão do aditamento ao 

alvará. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5. Análise do processo de obras de urbanização n.º 1/06 - REIS & TORCATO - 
Construtores, Lda. 
DLB N.º 0045/08 | De REIS & TORCATO – CONSTRUTORES, LDA., com sede na Rua 

Padre Manuel Marques de Oliveira, n.º 37, no lugar de Ulmeiro, da freguesia de Santa 

Catarina da Serra, do concelho de Leiria, acompanhado de um requerimento (exposição), na 

sequência da aprovação das Obras de Urbanização, por deliberação de Câmara datada de 

13 de Novembro de 2007, a levar a efeito na Rua da Cavada, no lugar de Serrada do Pinhal 

– Marinheiros, da freguesia de Marrazes, do concelho de Leiria.  

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

seguir se transcreve:  

«O requerente vem solicitar que na sequência da aprovação das obras de 

urbanização sejam apenas consideradas as cedências ao domínio público de 980m², ficando 

a cedência ao domínio privado do Município para fase posterior no âmbito da aprovação do 

projecto de construção do edifício.  

Solicita também um prazo de 2 anos para executar as obras de urbanização e a 

possibilidade de apresentar apenas uma garantia bancária no valor de €48.351,15, 

correspondente ao total das obras de urbanização. 

Não se vê inconveniente no deferimento da pretensão.» 

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

pela Divisão de Loteamentos e pelo Departamento de Operações Urbanísticas, datadas de 9 

e 10 de Janeiro de 2008, respectivamente, constantes do respectivo processo, (folhas 212 e 

212 verso), deliberou por unanimidade aprovar a pretensão.  

Mais deliberou manter os restantes condicionamentos, expressos na deliberação de 

Câmara datada de 13 de Novembro de 2007.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto dois 
 Depar tamento  de  Obras  Munic ipa is 

 

2.1. Processo n.º T – 86/2004. Construção de novo edifício e arranjos exteriores na escola 
do 1.º CEB de Touria – Pousos. Informação de trabalhos a mais 
DLB N.º 0046/08 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, acompanhado 

de uma informação do Departamento de Obras Municipais na qual refere a necessidade de 

execução de trabalhos a mais a preços de proposta no valor de €29.049,01+IVA e trabalhos 

a mais a preços acordados no valor de €68.838,74+IVA, o que perfaz um total de 

€97.887,75+IVA e trabalhos a menos no valor de €20.466,78+IVA. 

A referida despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 4474/08, 7 de Janeiro. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar e autorizar a 

realização trabalhos a mais a preços de proposta no valor de €29.049,01+IVA, trabalhos a 

mais a preços acordados no valor de €68.838,74+IVA, o que perfaz um total de 

€97.887,75+IVA e trabalhos a menos no valor de €20.466,78+IVA, devendo dar-se 

conhecimento à firma SOTEOL – Sociedade de Terraplanagens do Oeste, L.da. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.2. Processo de loteamento n.º 15/99 – Gândara dos Olivais – Marrazes. Licença 
precária n.º 56/07 – Linha do Oeste – km 162,275 
DLB N.º 0047/08 | Presente a minuta de Licença Precária entre a Rede Ferroviária Nacional 

– REFER, E.P. e a Câmara Municipal, para o atravessamento subterrâneo à via-férrea, com 

a instalação de colector de águas pluviais.  

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

presente minuta. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.3. Processo n.º T – 55/2005. Construção de habitação social em Barosa. 
Informação de trabalhos a mais 
DLB N.º 0048/08 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, acompanhado 

de uma informação do Departamento de Obras Municipais na qual refere a necessidade de 

execução de trabalhos a mais a preços de proposta no valor de €5.597,74 + IVA.  

A referida despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 270/08, de 11 de 

Janeiro. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar e autorizar a 

realização trabalhos a mais a preços de proposta no valor de €5.597,74 + IVA. devendo dar-

se conhecimento à firma FIALHO & PAULO, LDA.. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.4. Pagamento de facturas à PT – Comunicações, SA 
DLB N.º 0049/08 | Presente as facturas n.ºs 1500173427, de 22/04/2005, 1500174766, de 

26/04/2005, 1500174757, de 26/04/2005, 1500311784, de 11/11/2005, 1500567169, de 

04/10/2006, 1500570463, de 10/10/2006, 1500609797, de 28/11/2006 e 1500624500, de 
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18/12/2006, nos valores de €83,10, €202,68, €114,32, €45.27, €45, 27, €45,27, €84,49, e 

€45,27, respectivamente, referentes à assistência técnica da central de comunicações do 

edifício do Município de Leiria. 

Considerando que a despesa foi realizada sem que tivessem sido cumpridos os 

requisitos legais inerentes ao processamento da despesa, solicita-se autorização para 

proceder no presente ano económico ao respectivo pagamento. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 4427/07, 

de 17 de Dezembro. 

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

pelo disposto na alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

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

Eng.º Carlos Martins, Dra. António Ferreira e Dra. Lucinda Caleira, eleitos pelo Partido 

Socialista, autorizar a respectiva despesa. 
Os Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dra. António 

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

de voto, que se transcreve: 

« Mais uma vez se verificam exemplos de irregularidades formais, sobre as quais 

declinamos quaisquer responsabilidades. 

Não se compreende como continuam a aparecer facturas por pagar, de despesas de 

anos anteriores, com o argumento de “ a despesa foi realizada sem que tivessem sido 

cumpridos os requisitos legais  inerentes ao processamento da despesa”! 

Têm sido tantos os exemplos, que torna-se imperioso efectuar um levantamento 

exaustivo deste tipo de situações, que revelam a má organização dos Serviços e que podem 

levar a consequências sancionatórias. 

Face à profusão de casos, continuamos a VOTAR CONTRA a autorização da 

despesa.» 
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 do processo relacionado com a Divisão Administrativa 
3.1.1. Restituição relativa ao Processo Executivo n.º 128/07, de Mário João Fernandes 
DLB N.º 0050/08 | O processo executivo n.º 128/07 em nome de Mário João Fernandes, 

encontra-se na fase de penhora, sendo recebido cada mês 1/6 do vencimento do executado 

até ao pagamento total da dívida. 

O primeiro pagamento corresponde sempre às custas processuais e juros de mora e 

foi processado em 4 de Outubro de 2007, através das guias n.ºs 28119 e 28120, no valor 

total de €99,33. 

O segundo pagamento no valor de €99,33, processou-se no passado dia 9 de 

Novembro, e devia corresponder aos restantes juros de mora e a uma parte da quantia 
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exequenda mas, por lapso, foram emitidas as guias n.ºs 31770/2007 e 31771/2007 

exactamente iguais às do primeiro pagamento, a saber:  

Operações  de  Tesourar ia   (  rubr ica  17 .02 )  

TXR2-  IMPOSTO DE JUSTIÇA 75  % -                        36 ,00                To ta l  €36 ,00  

Recei ta  Orçamenta l   ( rubr ica  04029909)  

TXR1-  TAXAS DE RELAXE E  OUTRAS-                     12 ,00  
TXR1-TAXAS DE RELAXE E  OUTRAS-                       4 ,52                  To ta l  €16 ,52  

Recei ta  Orçamenta l   ( rubr ica  040201)  

TXJ1-  TAXAS DE JUROS DE MORA -                        46 ,81                  To ta l  €46 ,81  

 
Pelo exposto, propõe-se, nos termos do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro 

(POCAL), que seja feita a respectiva correcção emitindo-se, para o efeito, a restituição das 

importâncias arrecadadas no valor de €99,33, e a correspondente guia de recebimento 

arrecadando-se assim, os valores de forma correcta. 

Mais se informa que foi emitida a proposta de cabimento n.º 281/08, de 14  de 

Janeiro. 

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

com a correcção apresentada, restituindo as importâncias arrecadadas no valor de €99,33, e 

emitindo a guia de recebimento por forma a arrecadar os valores de forma correcta. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
3.2.1. Pagamentos 
DLB N.º 0051/08 | 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 8 a 21 de Janeiro de 2008 corresponde às Ordens de Pagamento 

Gerais n.ºs: 5, 7, 34, 35, 52, 54, 203 a 206, 208, 209, 211, 213, 214, 223 a 226, 269, 481, 

483 a 488, 497, 502, 563, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs 1 a 22, 25 a 51, às 

Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 1 a 4, 6, 8 a 14, 16 a 20, 22, 23, 25, 27, 29 a 33, 36, 

39, 41 a 51, 53, 55 a 778, 80 a 82, 84, 86, 87 a 99, 101 a 121, 123 a 125, 128, 130, 133, 152 

a 160, 165, 168, 177, 179 a 181, 183, 187, 192 a 196, 199, 200, 216 a 221, 227 a 229, 231 a 

233, 235, 238, 240, 244, 250, 252, 254 a 258, 261, 262, 270, 272, 273, 275 a 281, 283 a 

285, 287, 289, 290, 292 a 297, 300, 520, 531, 542, 548 a 550, 552 a 557, 566 a 572, 578, 

597, 601 no valor total de €1.550.518,18. 

 
3.2.2. Candidatura ao INTERREG IVC – K@gov. Conhecimento e Administração Local  
DLB N.º 0052/08 | Presente proposta de candidatura ao INTERREG IVC denominada 

Conhecimento na Governação Local, na designação em inglês Knowledge at Local 

Governance (K@gov), Prioridade 1 – Economia da inovação e do conhecimento, Sub-tema – 

Inovação, investigação e desenvolvimento da tecnologia. Projecto de Iniciativa Regional cujo 

objecto consiste em ligar autoridades locais e regionais com vista a identificar, analisar e 

transferir boas práticas e, em conjunto, desenvolver uma abordagem e ferramentas para a 

governação em diferentes cenários. 



43(23)  
 

CMLeiria/Acta n.º 2, de 2008.01.22 
Im-DA-15-09_A00 
 

 

São objectivos gerais: 

⎯ desenvolver ferramentas e abordagens para o avanço tecnológico nos governos 

locais, com destaque para a colaboração, criação de conhecimento organizacional e partilha 

de informação dentro e entre as organizações; 

⎯ preparar o caminho para uma sociedade baseada no conhecimento, implementando 

uma metodologia KM - Gestão do Conhecimento - nos modelos de governação, investindo 

nas pessoas e combatendo a exclusão; 

⎯ introduzir soluções inovadoras na governação local com recurso às novas 

tecnologias, apoiando o capital humano e a formação; 

⎯ capitalizar o conhecimento para as PME’s na região, apoiando-as em processos de 

desenvolvimento organizacional; 

⎯ melhorar as políticas e ferramentas regionais e locais no campo da prevenção 

ambiental e do risco; 

⎯ contribuir para a preservação da herança europeia, desenvolvendo abordagens 

sustentáveis e ferramentas eficientes.   

O projecto, a ser aprovada a candidatura, desenvolve-se por 36 meses, com início 

previsto para Julho de 2008 e conclusão prevista para Junho de 2011 e envolve os seguintes 

parceiros: 

1- Município de Leiria – Líder do projecto  

2- Munique – Alemanha – “Stadt Muenchen – Referat für Arbeit und Wirtschaft” 

3- Vallès Occidental – Espanha – “Consorci per l’Ocupació i la Promoció Económica del 

Vallès Occidental” 

4- Vallès Occidental – Espanha – Consorci de Turisme del Vallès Occidental” 

5-  Asti – Itália – “Comune di Asti” 

6- Turim – Itália – “ Provincia di Torino – Servizio Pianificazione Risorse Idriche” 

7- Boémia Central – República Checa – “ Regionální Rozvojová Agentura Střední 

Čechy” 

8- Instituto Superior Técnico de Praga – República Checa – “Technologické a Inovační 

Centrum ČVUT – TIC ČVUT” 

9- Bergen – Noruega – “ Bergen Kommune, Byantikvaren” 

10- Tirana – Albânia – “Bashkia e Tiranes” 

11- Iasi – Roménia – “ Municipiul Iaşi” 

12- Rabat – Malta – “ Kunsill Lokali Rabat Malta” 

13- Malta – “Institute di Studi di Turismo” 

A despesa total prevista do projecto é de €2.762.678,00 (dois milhões setecentos e 

sessenta e dois mil seiscentos e setenta e oito euros). A despesa prevista do Município de 

Leiria é de €775.579,00 (setecentos e setenta e cinco mil quinhentos e setenta e nove 

euros), sendo o co-financiamento comunitário de 85% (previsão de €659.242,15) e a 

contrapartida nacional (Município de Leiria) de 15% (€116.336,85). 

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

candidatura e assumir a liderança do projecto em caso de aprovação. 

 



44(24)  
 

CMLeiria/Acta n.º 2, de 2008.01.22 
Im-DA-15-09_A00 
 

 
3.2.3. Postos de cobrança. Constituição de fundos de caixa 
DLB N.º 0053/08 | Presente pelo Departamento Administrativo e Financeiro a proposta de 

criação de fundos de caixa para os postos de cobrança dos serviços emissores de receita 

municipal, localizados em instalações fora do Edifício-Sede do Município, constituídos 

através de deliberação de Câmara do dia 5 de Julho de 2007 e o projecto de Norma de 

Utilização dos Fundos de Caixa, que a seguir se transcrevem: 

     «Fundos de Caixa 
a) Departamento de Planeamento e Urbanismo 

1. Divisão de Informação Geográfica  2 - …………………………………………  €20,00 

A favor do desenhador de 2.ª classe Armando João Feijó Afonso e do desenhador 

especialista João Manuel Marques Cruz Santos 

2. Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território ………………………. €20,00 

A favor da assistente administrativa especialista Maria José Domingues Balseiro 

b) Departamento de Obras Municipais 1 - .……………………………………€20,00 

A favor da assistente administrativa especialista Teresa Pereira 

c) Departamento de Desenvolvimento Económico, Espaços Verdes e Ambiente 

1. Divisão de Parques e Espaços Verdes ………………………………………… €20,00 

A favor da Assistente Administrativa Silvia Teresa Gomes Leal 
Utilização dos Fundos de Caixa 

Artigo 1.º 

Objectivo 

A presente Norma visa estabelecer os procedimentos para a utilização dos fundos de caixa 

atribuídos aos postos de cobrança dos serviços emissores de receita localizados fora do 

Edifício-Sede do Município. 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

A presente Norma aplica-se aos postos de cobrança nela enunciados.  

Artigo 3.º 

Entrega 

1. A entrega dos montantes de fundo de caixa atribuídos é feito pela Tesouraria, aos 

titulares designados, após aprovação da minuta de atribuição por parte da Câmara 

Municipal, através de emissão de uma nota de lançamento que deve ser assinada pelos 

titulares dos fundos de caixa. 

2. O sector de tesouraria deve criar para cada fundo de caixa uma conta de caixa 

(11.9.x…). 

Artigo 4.º 

 Utilização 

1. A utilização dos fundos de caixa é, única e exclusivamente, para efectuar trocos sendo 

vedado a sua utilização para a realização de despesas. 

2. Os fundos de caixa têm um carácter anual, caducam no final de cada ano. 

Artigo 5.º 

 Reposição 
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1. Os titulares dos fundos de caixa, devem repor o montante atribuído no último dia útil de 

cada ano junto do sector de Tesouraria. 

2. O sector de tesouraria deve saldar as contas de caixa atribuídas a cada posto de 

cobrança, após a reposição por parte dos titulares dos fundos de caixa. 

Artigo 6.º 

 Procedimentos de Controlo 

Os fundos de caixa são objecto de Balanço nos termos das Normas de Controlo Interno 

aprovadas em reunião ordinária da Câmara Municipal de 27 de Novembro de 2007. 

Artigo 7.º 

 Responsabilidade 

1. As responsabilidades por situações de alcance é imputável aos funcionários que 

procedem à emissão e cobranças da receita devendo, no entanto, a tesoureira, no 

desempenho das suas funções, proceder ao controlo e apuramento das importâncias 

entregues. 

2. A responsabilidade por situações de alcance não é imputável à tesoureira, excepto se, 

no desempenho das suas funções de gestão, controlo e apuramento de importâncias, 

houver procedido com dolo. 

3. Nas situações de ausência dos titulares dos fundos de caixa, deve o dirigente ou o chefe 

de serviço designar um novo titular, dando conhecimento ao Director do Departamento 

Administrativo e Financeiro. 

Artigo 8.º 

Fundos de Caixa 

1. São constituídos os seguintes fundos de caixa: 

a) Departamento de Planeamento e Urbanismo 

1. Divisão de Informação Geográfica – 2 ………………………………………….………  € 20,00 

2. Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território ……………………………….. € 20,00 

b) Departamento de Obras Municipais – 1 …………….…..…...……………....€ 20,00 

c) Departamento de Desenvolvimento Económico, Espaços Verdes e Ambiente 

1.   Divisão de Parques e Espaços Verdes …………………………………………...……€ 20,00 

2.   A Câmara Municipal pode, a qualquer momento criar, extinguir, ou reforçar os fundos de 

caixa em função das necessidades. 

Artigo 9.º 

Entrada em Vigor 

A presente norma entra em vigor de imediato. 
A Câmara Municipal, depois de analisar o Projecto de Norma de Utilização dos 

Fundos de Caixa e a proposta de atribuição dos Fundos de Caixa, considerando que os 

serviços municipais devem estar próximos dos utentes e de forma não burocratizada, 

deliberou por unanimidade aprovar a Norma de Utilização dos Fundos de Caixa e a 

proposta de a atribuição dos seguintes Fundos de Caixa: 
a) Departamento de Planeamento e Urbanismo 

1. Divisão de Informação Geográfica – 2 …………………………………………….. € 20,00 

A favor do desenhador de 2.ª classe Armando João Feijó Afonso e do desenhador 

especialista João Manuel Marques Cruz Santos 
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2. Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território ………………………..…. € 20,00 

A favor da assistente administrativa especialista Maria José Domingues Balseiro 

b) Departamento de Obras Municipais – 1 ………………………………………..  € 20,00 

A favor da assistente administrativa especialista Teresa Pereira 

d) Departamento de Desenvolvimento Económico, Espaços Verdes e Ambiente 

1. Divisão de Parques e Espaços Verdes ………………………..….  € 20,00 

A favor da Assistente Administrativa Silvia Teresa Gomes Leal 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.4. Constituição de fundos de maneio 
DLB N.º 0054/08 | Presente pelo Departamento Administrativo e Financeiro a Informação n.º 

2008/557, de 15 de Janeiro de 2008, que se transcreve: 

« Em complemento com a informação n.º 20/2008, de 2 de Janeiro, reconhecendo a 

necessidade de constituição de fundos de maneio para pagamento de pequenas despesas 

urgentes e inadiáveis durante o ano de 2008, de acordo com o estabelecido no ponto 1 do 

artigo 25.º da Norma de Controlo Interno, aprovada a 27 de Novembro de 2007, propõe-se a 

constituição dos seguintes fundos de maneio: 

1. A favor da Assistente Administrativa, Senhora Sílvia Teresa Gomes Leal, do Núcleo 

de Apoio Administrativo à Divisão de Parques e Espaços Verdes, no montante de 

€40,00, correspondendo à dotação: 

10/02.02.25 – Outros serviços (PRC n.º 431/08) ............................................................ €40,00 

2. A favor da Assistente Administrativa, Senhora Célia Isabel Rodrigues Trigueiro, da 

Secção de Apoio Administrativo à Divisão de Planeamento e Gestão de Equipamentos 

Educativos, à Divisão de Acção Educativa Municipal e à Divisão de Acção Social e 

Família, no montante de €30,00, correspondendo à dotação: 

11/06.02.03.99.05 – Acções de intervenção social (PRC n.º 429/08) ............................  €30,00 

Sendo este Fundo de Maneio criado para despesas a realizar com futuros projectos 

a desenvolver no âmbito de acções de intervenção social. 

Deste modo, nos termos dos pontos 2.3.4.3 e 2.9.10.1.11 do Decreto-Lei n.º54-A/99, 

22 de Fevereiro, propõe-se que este assunto seja submetido à Câmara Municipal para 

constituição dos referidos fundos de maneio.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na 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, de acordo com o disposto no ponto 2.9.10.1.11 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, 22 de 

Fevereiro, e com a Norma de Controlo Interno, aprovada a 27 de Novembro de 2007, 

deliberou por unanimidade autorizar a constituição dos fundos de maneio nos termos da 

informação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.5. Hasta pública para alienação de viaturas municipais 
DLB N.º 0055/08 | Presente a minuta do Regulamento de Hasta Pública para alienação de 

viaturas municipais, cujo teor se transcreve: 

«Artigo 1.º 

Objecto da alienação 
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1. Constitui objecto do presente procedimento a alienação onerosa de viaturas municipais, 

usadas, que se tornaram dispensáveis.  

2. A alienação far-se-á por verbas, identificadas no anexo n.º 1, que serão vendidas no 

estado em que se encontram.  

3. As verbas em causa poderão ser examinadas por qualquer interessado nas oficinas da 

Câmara Municipal de Leiria, sitas na Guimarota, em Leiria, durante os dias úteis, das 

09h00m às 11h30m e das 14h00m às 15h30m.  

Artigo 2.º 

Destinatários 

Todos os que estiverem interessados na aquisição das verbas têm que estar presentes na 

hasta pública ou fazerem-se representar por mandatário devidamente habilitado para o 

efeito, bem como deverão estar munidos, em qualquer dos casos, dos respectivos 

documentos de identificação, nomeadamente, bilhete de identidade e número de 

identificação fiscal, e certidão comercial devidamente actualizada para as pessoas 

colectivas.  

Artigo 3.º 

Procedimento 

1. A venda será feita por meio de licitação verbal, em hasta pública, não carecendo para a 

mesma de formalização de candidatura por parte dos interessados.  

2. A publicação da hasta pública será feita mediante Edital, a publicar num jornal local e a 

afixar no átrio do Edifício dos Paços do Concelho.  

Artigo 4.º 

Local da realização da hasta pública 

A hasta pública terá lugar no dia 27 de Março de 2008, pelas 14 horas, no Salão Nobre do 

Edifício dos Paços do Concelho de Leiria, perante uma comissão composta por Presidente e 

dois vogais designados para o efeito.  

Artigo 5.º 

Licitação 

1. Iniciada a hasta pública, proceder-se-á, em acto contínuo, à licitação verbal entre os 

concorrentes, ficando a constar de acta os lanços sucessivamente oferecidos.  

2. O preço base de licitação é o constante no anexo I.  

3. As ofertas de licitação serão aceites em lances múltiplos de €50,00 (cinquenta euros), a 

partir da base de licitação.  

4. O Município de Leiria adjudicará, individualmente, cada verba ao licitante que oferecer o 

lance mais elevado.  

5. No caso de desistência ou de não pagamento do preço de licitação, o Município de Leiria 

poderá adjudicar o veículo àquele que oferecer o lanço imediatamente inferior.  

Artigo 6.º 

Pagamento 

1. Após a realização da hasta pública, o adjudicatário depositará, de imediato, o 

correspondente a 50% do lance por si efectuado, a título de sinal e princípio de pagamento, 

o qual reverterá a favor do Município de Leiria em caso de incumprimento do adjudicatário.  
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2. A venda será titulada por documento legalmente adequado, documento único automóvel, 

no prazo de 30 dias, contados da data de realização da adjudicação, devendo o 

adjudicatário, nesse acto, provar que já liquidou os restantes 50%, sob a pena de se 

considerar perdido a favor do Município de Leiria o valor pago a título de sinal e princípio de 

pagamento.  

3. Ao valor da adjudicação, é acrescido o Imposto de Valor Acrescentado (IVA) à taxa de 

21%.  

Artigo 7.º 

Entrega da Verba 

1. O levantamento das verbas adquiridos pelos adjudicatários deverá ser efectuado nos 2 

(dois) dias úteis subsequentes à outorga do documento único automóvel, a suas próprias 

expensas.  

2. Em caso de incumprimento do número anterior, o adjudicatário perderá o direito à entrega 

da verba que lhe foi adjudicada, bem como, ao reembolso do montante pago para a 

aquisição da mesma.  

Artigo 8.º 

Despesas com os Registos Obrigatórios 

As despesas inerentes à regularização do registo de propriedade e do documento de 

identificação do veículo são da responsabilidade do adquirente.» 
ANEXO I 

 
Verba Marca Modelo Matrícula Ano Kms Estado de Conservação Verba proposta 

1 Citroen Xantia 89-80-FP 1995 261.079  Bom € 1.000,00 
2 Renault 11 BJ-69-34 1984 403.445  Razoável € 200,00 
3 Renault 4 AJ-85-11 1984 369.515  Razoável € 200,00 
4 Renault 4 JE-25-87 1985 248.858  Razoável € 200,00 
5 Renault 4 SB-39-90 1989 329.015  Razoável € 200,00 

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

minuta acima transcrita e autorizar a publicitação da hasta pública nos termos do disposto no 

artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro.  

Mais deliberou designar como elementos da Comissão da Hasta Pública:  

Presidente: Dra. Ana Isabel Gomes  

Vogal : Eng.ª Margarida Morais 

Vogal: Eng.º Tiago Sismeiro 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.6. Pagamento de facturas à firma Cetial, Lda. 
DLB N.º 0056/08 | Presentes as segundas vias das facturas n.º 31884, de 2006/04/04, na 

importância de €26,27; n.º 32530, de 2006/05/18, na importância de €26,27; n.º 33499, de 

2006/07/24, na importância de €39,33; n.º 34029, de 2006/09/04, na importância de €26,27, 

da Firma CETIAL, Lda., relativas a inspecções técnicas periódicas de viaturas pertencentes 

a este Município. 

Os originais destas facturas nunca deram entrada no Sector de Contabilidade nem 

no Sector de Máquinas e Viaturas, desconhecendo-se porque motivos. As segundas vias 
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deram entrada no Sector de Contabilidade, tendo de seguida sido reencaminhadas para o 

Sector de Máquinas e Viaturas, para confirmação.  

Trata-se de facturas relativas a inspecções técnicas periódicas que foram realizadas 

em viaturas pertencentes a este Município. 

Considerando que as facturas se encontram por regularizar e que a respectiva 

despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 710/08, de 4 de Janeiro, solicita-se 

autorização para se proceder, no presente ano económico, ao seu lançamento contabilístico, 

bem como ao seu pagamento, em virtude das mesmas não terem figurado no mapa da 

dívida dos anos transactos. 

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

conferida pela alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

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

Eng.º Carlos Martins, Dra. António Ferreira e Dra. Lucinda Caleira, eleitos pelo Partido 

Socialista, autorizar o lançamento no ano económico de 2008 e o pagamento das 2.ªs vias 

das facturas n.ºs 34029, 31884, 32530 e 33499, emitidas pela Firma Cetial, Lda., no valor 

total de €118,14 (cento e dezoito euros e catorze cêntimos), com o IVA já incluído. 

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

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

de voto, que se transcreve: 

« Mais uma vez se verificam exemplos de irregularidades formais, sobre as quais 

declinamos quaisquer responsabilidades. 

Não se compreende como continuam a aparecer facturas por pagar, de despesas de 

anos anteriores, com o argumento de “ a despesa foi realizada sem que tivessem sido 

cumpridos os requisitos legais  inerentes ao processamento da despesa”! 

Têm sido tantos os exemplos, que torna-se imperioso efectuar um levantamento 

exaustivo deste tipo de situações, que revelam a má organização dos Serviços e que podem 

levar a consequências sancionatórias. 

Face à profusão de casos, continuamos a VOTAR CONTRA a autorização da 

despesa.» 

 
3.2.7. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 0057/08 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 21 de Janeiro de 

2008, apresentando um Total de Disponibilidades de €3.506.280,44, sendo de Operações 

Orçamentais €3.088.018,19 e de Operações de Tesouraria €418.262,25, que se encontra 

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

A Câmara tomou conhecimento. 
 
 

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

 
4.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Jurídica 
4.1.1. Processo disciplinar 
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DLB N.º 0058/08 | Pela Senhora Presidente da Câmara foi presente o processo mencionado 

em epígrafe, acompanhado do relatório do respectivo instrutor. 

A Câmara, depois de analisar o relatório do Instrutor do Processo Disciplinar 

mandado instaurar pela deliberação camarária n.º 157/05, de 31 de Janeiro de 2005, e 

concordando com o teor do mesmo, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 18.º do Decreto-

Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, que aprovou o Estatuto Disciplinar dos Funcionários e 

Agentes da Administração Central, Regional e Local (ED), em conjugação com o disposto no 

n.º 3 do artigo 90.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por, escrutínio 
secreto, com nove votos a favor, remeter o Processo Disciplinar à Senhora Presidente da 

Câmara, para que, no uso da competência que lhe é conferida pelo n.º 4 do artigo 18.º do 

(ED), aplique aos arguidos Vasco Duarte Brás Pestana, Rui Jorge da Conceição Ferreira e 

Vítor Manuel Filipe Costa, a pena de repreensão escrita, prevista no artigo 22.º e a que se 

reporta a alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º e n.º 1 do artigo 12.º, todos do ED. 

Mais deliberou que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 33.º do Decreto-Lei 

n.º 24/84, o registo da referida pena fique suspenso pelo período de um ano, contando-se 

este prazo desde a data da aplicação da pena aos arguidos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
4.1.2. Processo de inquérito 
DLB N.º 0059/08 | Considerando o teor das informações n.º 109/SMV/DMVO/2007, n.º 

126/SMV/DMVO/2007 e 133/SMV/DMVO/2007, todas prestadas pelo Departamento de 

Equipamento e Oficinas, Sector de Máquinas e Viaturas, respectivamente em 26 de 

Setembro de 2007, em 22 de Outubro de 2007 e em 6 de Novembro de 2007, bem como o 

teor de todos os documentos a elas anexos; 

Considerando que da análise dos mesmos não se torna possível determinar em 

concreto os factos neles narrados, nem tão pouco conhecer quais os funcionários que 

eventualmente os terão praticado; 

Considerando que o inquérito se revela como a melhor forma de processo destinada 

a apurar factos determinados relativamente ao procedimento de funcionários e a mais 

adequada a concluir pela prova de que os factos foram efectivamente praticados e pela 

individualização dos seus autores. 

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

pelo n.º 2 e ao abrigo do disposto no n.º 3, ambos do artigo 85.º do Estatuto Disciplinar dos 

Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Local, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, deliberou por unanimidade mandar instaurar um processo 

de inquérito com vista ao apuramento dos factos relatados nas informações n.º 

109/SMV/DMVO/2007, n.º 126/SMV/DMVO/2007 e 133/SMV/DMVO/2007, todas prestadas 

pelo Departamento de Equipamento e Oficinas, Sector de Máquinas e Viaturas, 

respectivamente em 26 de Setembro de 2007, em 22 de Outubro de 2007 e em 6 de 

Novembro de 2007, e em todos os documentos a elas anexos, bem como à sua qualificação 

disciplinar. 

Mais deliberou, ao abrigo do n.º 4 do artigo 85.º, conjugado com o preceituado no 

n.º 1 do artigo 51.º, ambos do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da 
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Administração Central, Regional e Local, nomear inquiridora a Senhora Dr.ª Ana Paula 

Ramos Alves, Técnica Superior Jurista de 1.ª Classe. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
4.1.3. Posse administrativa do prédio urbano sito no Largo da Sé n.ºs 14, 15, 16 e 24, 
na cidade Leiria 
DLB N.º 0060/08 | Retirado 

 

4.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão de Recursos 
Humanos 
4.2.1. Votos de pesar aos seguintes funcionários: 
a) Rosalina Gaspar Ferreira 
DLB N.º 0061/08 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar à funcionária Rosalina Gaspar Ferreira, Auxiliar de 

Acção Educativa, do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, pelo falecimento de sua 

mãe. 

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

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

 
b) Joaquim Silva Ferreira 
DLB N.º 0062/08 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar ao funcionário Joaquim Silva Ferreira, Jardineiro 

Principal do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, pelo falecimento de seu pai. 

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

um voto de pesar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
c) Emília Silva Ferreira Sousa 

DLB N.º 0063/08 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar, à funcionária Emília Silva Ferreira Sousa, Jardineira, 

do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, pelo falecimento de seu pai. 

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

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

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

 
5.1. Estudo de Enquadramento Estratégico da Área Crítica de Recuperação e 
Reconversão Urbanística da cidade de Leiria. Documento de estratégia 
DLB N.º 0064/08 | Trata-se da avaliação do Documento de Estratégia, elaborado na 

sequência da aprovação do Documento de Metodologia (Deliberação de Câmara de 19-07-
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2007), que corresponde à 2.ª fase do Estudo de Enquadramento Estratégico da Área Crítica 

de Recuperação e Reconversão Urbanística da Cidade de Leiria. 

O documento encontra-se estruturado em três partes: contextualização da área de 

estudo, estratégia de intervenção e proposta preliminar de plano de intervenção. 

Na primeira parte faz-se uma caracterização da área de intervenção nas 

componentes física e sócio económica, o enquadramento relativo à gestão do centro 

histórico pelo município e as medidas tomadas, o enquadramento de Leiria nas políticas de 

âmbito Nacional e Regional, os instrumentos de ordenamento do território com incidência na 

área de estudo, concluindo-se com a apresentação de uma síntese e diagnóstico onde são 

identificados os aspectos positivos e negativos mais relevantes do centro histórico. 

Na segunda parte do documento, dedicado à estratégia de intervenção e na 

sequência do diagnóstico efectuado, são apontados os principais trunfos do centro histórico, 

(a relação entre a cidade velha e a nova; a excelência do ambiente/espaço urbano e a 

singularidade da imagem).  

O Plano de Pormenor do Centro Histórico e o Programa Polis são indicados como 

pontos de partida para a definição da estratégia. São definidos como objectivos globais a 

revitalização social e económica do centro histórico e a articulação deste com a envolvente, 

implicando cinco objectivos específicos: promoção das relações espaciais e mobilidade, 

criação e valorização de espaços públicos, reabilitação do edificado, criação de âncoras 

funcionais e promoção do centro histórico. 

Na terceira e última parte é apresentado um plano preliminar de intervenção, onde 

são identificadas duas zonas na área de estudo, divididas em seis unidades de intervenção, 

sendo em seguida elencadas as acções respeitantes a cada um dos cinco objectivos 

específicos de intervenção definidos. 

Da análise efectuada ao documento e concordando-se no essencial com o seu 

conteúdo, é de referir, no entanto, que a Câmara de Leiria, ao contrário do que poderá 

resultar da leitura do documento ( 5.º parágrafo da folha 25), implementou, a partir de 2001, 

data da elaboração da primeira proposta do Plano de Pormenor de Centro Histórico, uma 

série de medidas já  enquadradas dentro da estratégia definida pelo  plano e assumida como 

orientação  para as diversas acções desde então desenvolvidas pelo município em prol do 

centro histórico, podendo este estudo vir a confirmar ou eventualmente corrigir essa linhas 

de actuação.     

Identificam-se em seguida, e após consulta dos vários serviços municipais, os 

aspectos que deverão ser ponderados no decurso da elaboração da terceira fase do estudo 

de enquadramento estratégico: 

1. Na primeira parte do documento - Contextualização da Área de Estudo – e em relação 

 às acessibilidades, considera-se que a Rua Comandante João Belo deve ser 

considerada uma via distribuidora local, pois ela funciona, parcialmente, em conjunto 

com a Av. dos Combatentes da Grande; a Rua Alfredo Keil é equivalente à Rua D. 

Afonso Henriques, funcionando como uma via de acesso local, juntamente com a Rua 

Padre António. Estes aspectos, na análise, deverão ser correctamente equacionados 

dado que servirão de base a possíveis condicionamentos de trânsito. 
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2. Relativamente à questão que se coloca sobre a necessidade de libertar alguns espaços 

nobres do centro Histórico do parqueamento de viaturas, embora se concorde, é de 

referir que numa fase de transição, parte desses espaços terão que ser utilizados para 

estacionamento de moradores. Essa situação poderá desaparecer gradualmente à 

medida que forem sendo criadas as alternativas para esse estacionamento.  

3. Quanto à observação sobre o valor das taxas para o estacionamento à superfície, o 

estudo constata uma maior rotatividade de lugares, objectivo esse que resulta de uma 

estratégia ajustada à cidade, verificável também por uma análise comparativa das taxas 

praticadas em cidades de dimensão equivalente, que se sugere seja efectuada.  

4. Na terceira parte do documento, no que diz respeito à proposta de intervenção, são 

definidas duas zonas: Zona Alta (área a noroeste da Rua Direita) e Zona Baixa (área a 

sudeste da Rua Direita) cada uma delas subdivididas em várias unidades de 

intervenção, identificadas com os edifícios religiosos que estruturaram o 

desenvolvimento da cidade de Leiria.  

Concorda-se no global com a forma de estruturação da área de intervenção. Julga-se, 

no entanto, que seria de considerar, para além das duas zonas (Alta e Baixa), uma 

terceira, a zona do Arrabalde d’Aquém, já que esta se diferencia muito das restantes, 

apresentando-se com um tecido muito mais frágil, pouco consolidado e que tem vindo a 

sofrer alterações profundas. Esta poderia dar origem a uma única unidade de 

intervenção, identificada como Santiago. 

Questiona-se também o facto do Bairro dos Anjos estar incluído na Zona Baixa, pois o 

facto de se encontrar na margem oposta do rio, confere-lhe outras particularidades, 

podendo eventualmente constituir uma zona independente.  

5. No que diz respeito à acção 1.4 – Construção do parque de estacionamento do Rossio - 

deverá a proposta ser equacionada tendo em conta o projecto de renovação da área 

actualmente ocupada pela Central de Camionagem da Rodoviária do Tejo, prevendo-se 

a construção de um parque de estacionamento subterrâneo de apoio a uma nova zona 

comercial.  

6. Quanto à acção 1.5 – Criação de um percurso Mobilis no Centro Histórico, deverá ter-se 

em conta a viabilidade económica tendo como base os resultados obtidos pelo Mobilis e 

as experiências obtidas em outras autarquias com circuitos deste tipo.  

7. A acção 1.7 – Elaboração de um estudo integrado de acessibilidade e mobilidade interna 

– deverá ser equacionada tendo em conta o projecto “Mobilidade Sustentável” 

implementado pelo Instituto do Ambiente, em colaboração com a Associação Nacional 

de Municípios Portugueses. Leiria encontra-se a desenvolver o seu Plano de Mobilidade 

Sustentável, que foi objecto de uma candidatura que mereceu aprovação. Nesse âmbito 

deverá ser considerado um sistema de gestão de cargas e descargas para o centro 

histórico.  

8. Deve ser equacionada a construção de um parque de estacionamento na zona do 

arquivo distrital, especialmente vocacionado para os moradores, assim como a 

possibilidade de ser criado um sistema de parques e bolsas  de estacionamento 

periférico à ACRRU.   
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9. No que diz respeito às acções propostas  e no entendimento de que a Praça Rodrigues 

Lobo é um espaço de referência fundamental para o centro histórico, deveriam ser 

consideradas duas acções relativas à Praça: uma referente à reabilitação do conjunto 

edificado, onde seriam integradas as acções respeitantes aos edifícios Gordalina, 

Tipografia Barata, Berlenga e Dr. Pestana, devendo acrescentar-se a do edifício Ateneu, 

e outra acção referente à intervenção no espaço público, intervenção que deveria 

assentar numa ideia estruturante para a Praça, englobando os pavimentos, a estrutura 

verde, a iluminação, o mobiliário urbano, esplanadas e outras eventuais ocupações do 

espaço público, com as devidas infra-estruturas (feiras, espectáculos, etc.);  

10. Neste documento de estratégia é proposta a elaboração de um Plano de Marketing 

(acção 5.1). Deve ser tido em conta que a UAC já elaborou um plano de marketing 

territorial para o centro histórico de Leiria, embora mais vocacionado para a sua 

revitalização comercial; 

11. Para além das medidas ligadas à construção de equipamentos, (acções 4.1,4.2 e 4.3), 

seria desejável a inclusão de acções mais ligadas à gestão do turismo, como acções 

específicas para o turismo cultural, turismo do conhecimento e turismo profissional.  

12. Referem-se, por último algumas incorrecções detectadas:  

⎯ O serviço mobilis não é assegurado por veículos eléctricos, mas por veículos 

tradicionais, movidos a diesel (pág.13);  

⎯ o programa PRECH encontra-se publicado desde Fevereiro de 2007 (pág.27);  

⎯ o Plano de Pormenor do Centro Histórico começou a ser elaborado em 2000/2001 (pág. 

34).  

Pelo exposto, considera-se que o documento se encontra em condições de merecer 

aprovação, devendo ser salvaguardadas as questões mencionadas nos pontos 1 a 12. 

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

documento de estratégia para o estudo de enquadramento estratégico da área crítica de 

recuperação e reconversão urbanística da cidade de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.2. Designação do presidente e secretário da comissão de acompanhamento  do 
programa Prech 
DLB N.º 0065/08 | No âmbito da constituição da Comissão de Acompanhamento do 

Programa Prech, constituída pela Arq.ª Vitória Mendes, pela Eng.ª Paula Gomes e pelo 

Eng.º Paulo Pinheiro, segundo deliberação de Câmara  de 9 de Outubro de 2007, propõe-se 

de acordo com o n.º 2 do artigo 12.º do regulamento do Prech, que seja designada como 

Presidente, a Arq.ª Vitória Mendes e como Secretária a Eng.ª Paula Gomes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordar com a informação prestada, 

deliberou por unanimidade a designação do Presidente e Secretário da Comissão de 

Acompanhamento do Programa PRECH.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto seis 
 Comissão Munic ipa l  de  Toponímia  

 
6.1. Toponímia nas seguintes freguesias: 
6.1.1. Amor 
DLB N.º 0066/08 | A Comissão Municipal de Toponímia propõe à Câmara Municipal que seja 

atribuído o topónimo solicitado pela respectiva Junta de Freguesia, através do ofício com 

registo de entrada n.º 25920, de 22 de Outubro de 2007, conforme descrição abaixo: 

TOCO 

RUA DA AMIZADE: com início na Rua da Fé e sem fim definido. 

Historial: Denominação proposta a pedido dos moradores daquele arruamento. 

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

proposta de toponímia e, usando da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 64.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir os topónimos acima indicados na freguesia de 

Amor. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.2. Ortigosa 
DLB N.º 0067/08 | A Comissão Municipal de Toponímia propõe à Câmara Municipal, que 

sejam atribuídos os topónimos solicitados pela respectiva Junta de Freguesia, através dos 

ofícios com os registos de entrada n.ºs 27123, de 5 de Novembro de 2007, e 65,  de 2 de 

Janeiro de 2008, conforme descrição abaixo: 

RIBA D´AVES 

RUA DOS BOMBEIROS: com início na rua de trás das Eiras e com fim na Estrada Nacional 

109. 

Historial: Denominação proposta por se localizar junto ao Quartel dos Bombeiros Voluntários 

da Ortigosa. 

BARROINHOS 

TRAVESSA DOS BARROINHOS: com início na Rua dos Pinhais e com fim no Impasse. 

Historial: Denominação proposta em virtude de se situar no lugar com igual denominação. 

LAMEIRA E ORTIGOSA 

RUA DA LAMEIRA: com início na Rua das Enxurgueiras em Ortigosa e com fim na Rua 

Principal, em Lameira. 

Historial: Denominação proposta em virtude de fazer a ligação do lugar de Ortigosa ao lugar 

da Lameira. 

RUA MARIA FERREIRA: com início na Avenida do Lis e sem fim definido. 

Historial: Denominação proposta em homenagem à proprietária dos terrenos ali situados. 

RUA DA MATOEIRA: com início na Rua de Só - Sócios e com fim no limite da Freguesia de 

Regueira de Pontes. 

Historial: Denominação proposta em virtude deste arruamento fazer a ligação do lugar da 

Lameira ao lugar da Matoeira. 

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

propostas de toponímia e, usando da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 
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64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir os topónimos acima indicados na 

freguesia de Ortigosa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.1.3. Pousos 
DLB N.º 0068/08 | A Comissão Municipal de Toponímia propõe à Câmara Municipal, que 

sejam atribuídos os topónimos solicitados pela respectiva Junta de Freguesia, através dos 

ofícios com registos de entrada n.ºs 15331, 16329, 24281, 26976, 26977 e 29563 de 14 e 16 

de Junho de 2007, 3 de Outubro de 2007, 2 e 7 de Novembro 2007 e 3 de Dezembro de 

2007 respectivamente, conforme descrição abaixo. 

 PADRÃO 

TRAVESSA DOS PINHEIRINHOS – com início na Rua dos Pinheirinhos e sem fim definido. 

Historial: Denominação proposta em virtude de ser conhecido este local e porque já existe 

rua com igual denominação. 

VIDIGAL 

RUA DAS FERRARIAS – com início na Avenida Principal e sem fim definido. 

Historial: Denominação proposta em virtude dos terrenos existentes nesse local serem 

conhecidos com esse nome. 

POUSOS 

RUA OUTEIRO DO CORVO – com início na Rua do Vale e sem fim definido. 

Historial: Denominação proposta devido aos terrenos existentes nesse local serem 

conhecidos com igual denominação. 

RUA DO HOSPITAL – com início na Rua Paulo VI e com fim na Ponte dos Pousos. 

Historial: Denominação proposta em virtude deste arruamento confinar com o Hospital Santo 

André. 

TRAVESSA BARÃO VIAMONTE – com início na Rua Barão Viamonte e sem fim definido. 

Historial: Denominação proposta em virtude de já existir a rua com igual denominação e 

assim ser conhecido esse local.  

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

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

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

freguesia de Pousos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 
7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
7.1.1. Publicidade (intenção de remoção) 
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DLB N.º 0069/08 | No seguimento de um levantamento efectuado por Fiscais Municipais 

foram identificados cerca de 230 suportes publicitários afixados em vários locais desta 

cidade sem estarem devidamente licenciados por esta Câmara Municipal. 

Foram efectuadas várias diligências no sentido de os seus proprietários solicitarem o 

licenciamento. 

Nem todos, porém, cumpriram as notificações e orientações que lhe foram 

transmitidas, mantendo-se afixada a publicidade, pelo que se propõe que a Câmara delibere 

no sentido de ordenar a intenção de remoção no prazo de oito dias, nos termos  do artigo 

20.º, dos n.º 2, 3 e 4 do Regulamento Municipal de Publicidade, notificando, nos termos e 

para os efeitos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 

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

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

entidades: 

 
Registo Entidade Tipo de Publicidade Localização da 

Publicidade 
Int. 11839/03 Cabeleireiro Caprice Duas sequências de letras Centro Comercial Maringá 

Int. 1119/04 Francisco Manuel Reis 
Dias 

Um anúncio luminoso monoface Rua D. Dinis, Leiria 

Int. 11077/03 Baskin 31 Robins Um anúncio iluminado tripartido; Um 
anúncio luminoso perpendicular 

biface; Duas tabuletas de orientação 

Av. D. João III, Edifício 
2000, Lj 31 A, Piso 0, 

Leiria 
Int. 11916/03 “O Arco” de Aurélio José 

Coelho Rodrigues 
Um toldo suporte publicitário Rua Capitão Mouzinho de 

Albuquerque, Leiria 

Int. 10966/03 Raide – Rent Car Dois anúncios luminosos ; Um 
anúncio luminoso perpendicular 

biface 

Av. Cidade Maringá, 
Edifício D. João III, Leiria 

Int. 11797/03 A. Reis, L.da – 
“Restaurante Reis” 

Um anúncio luminoso perpendicular 
biface 

Rua Wenceslau de 
Morais, Leiria 

Int. 11080/03 Ourivesaria Campos, L.da Um toldo publicitário Av. Heróis de Angola, 
Leiria 

Int. 10522/03 Restaurante “Club Triplex” Um anúncio iluminado de letras 
soltas; Um painel luminosos biface 

Edifício 2000 – Av. D. 
João III 

Int. 10511/03 
 

Pastelaria Cervejaria “O 
Lanche” de Albino Lopes 

Carpalhoso 

Um anúncio luminoso Rua Capitão Mouzinho de 
Albuquerque, Leiria 

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

intenção de ordenar a remoção dos suportes publicitários supra mencionados, no prazo de 

oito dias, em cumprimento do artigo 20.º, dos n.º 2 e 3 do Regulamento Municipal de 

Publicidade, uma vez que os suportes publicitários afixados não se encontram licenciados. O 

não cumprimento dentro do prazo fixado, implicará que seja a Câmara a promover a 

remoção dos mesmos, sendo os infractores responsáveis pelo pagamento de todas as 

despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4 e 5 do mesmo artigo. 

Mais deliberou  notificar  o requerente nos termos e para os efeitos dos artigos 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

442/91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 

de Janeiro (audiência de interessados), do teor da presente deliberação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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7.1.2. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.371/08) 
DLB N.º 0070/08 | Presente o requerimento de «O NARIZ» – TEATRO DE GRUPO,  com 

sede na Rua Latino Coelho, n.º 12, Leiria, a solicitar licença especial de ruído, para a 

apresentação de música ao vivo, nos dias 11 e 12 de Janeiro de 2008, a ter lugar na morada 

supra, no horário compreendido entre as 22h 00m e as 02h 00m, do qual consta o despacho 

da Senhora Presidente da Câmara de 2008/01/11, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2008/01/11 da Senhora Presidente a deferir o pedido para os dias 11 e 12 de 

Janeiro de 2008, mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 
7.1.3. Alargamento de horário de funcionamento (Ent.2/08) 
DLB N.º 0071/08 | Presente o requerimento assinado pelos proprietários dos bares Os 

Filipes, Ozono, e Sebentas, situados no Largo Cândido dos Reis, nesta cidade, a solicitar o 

prolongamento do horário de funcionamento a título excepcional para o dia 02/02/2008, até 

às 4 horas do dia seguinte, para a realização do «Festival da Irreverência – O Carnaval de 

Leiria», a decorrer nesta cidade, de 3 a 5 de Fevereiro, à semelhança de anos anteriores. 

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

pedido de alargamento de horário de funcionamento a título excepcional para o dia 

02/02/2008 aquando da realização do festival da irreverência. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.4. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho 
(Ent.29792/07) 
DLB N.º 0072/08 | Presente o requerimento da firma LAVRADOR & SILVA, LDA. com sede 

na Rua Tecnologia e Gestão – Alto do Vieiro, Leiria, a solicitar a renovação do 

prolongamento do horário de funcionamento da Discoteca «Sushi Club & Café», sita na 

morada supra, até às 6 horas para o ano 2008, do qual consta o despacho da Senhora 

Presidente da Câmara a deferir o pedido, de acordo com o parecer favorável emitido pelo 

Comando da PSP de Leiria datado de 10 de Janeiro de 2008, apenas para um período de 

três meses. 

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

despacho de 2008/01/15, da Senhora Presidente a deferir a título excepcional o pedido de 

alargamento de horário de funcionamento apenas para um período de três meses, conforme 

parecer emitido pelo Comando da PSP de Leiria e, por o estabelecimento não se situar em 

zonas residenciais, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento Municipal dos Horários 

de Funcionamento em vigor neste Município.  

Mais deliberou nos termos da alínea a) n.º 1 do artigo 103.º do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, dispensar a 

audiência do interessado, por considerar urgente a tomada de decisão, atendendo à 

proximidade da data pretendida. 
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7.1.5. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho (Ent.238/08) 
DLB N.º 0073/08 | Presente o requerimento da firma LAVRADOR & SILVA, LDA. com sede 

na Rua Tecnologia e Gestão – Alto do Vieiro, Leiria, a solicitar o prolongamento do horário 

de funcionamento da Discoteca «Sushi Club & Café», sita na morada supra, para os dias 5 

de Janeiro e 12 de Janeiro de 2008, até às 6 horas, do qual consta o despacho da Senhora 

Presidente da Câmara de 2008/01/04, a deferir o pedido. 

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

despacho de 2008/01/04 da Senhora Presidente a deferir, a título excepcional, o pedido de 

alargamento de horário de funcionamento para os dias 5 de Janeiro e 12 de Janeiro de 

2008, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento Municipal dos Horários de 

Funcionamento em vigor neste Município, por o estabelecimento não se situar em zonas 

residenciais.  

 
7.1.6. Restituição de receita cobrada em duplicado (Ent. 30199/07) 
DLB N.º 0074/08 | Presente uma informação do Técnico de Metrologia Joaquim Santos, 

referindo que, por lapso, foi emitida a guia de receita n.º 33053/07, de 21/11/2007, no valor 

total de €34,80, em nome de Trignamó, Lda. para pagamento do recibo n.º 7138/07, relativo 

à prestação de serviço de metrologia realizado no dia 21/11/2007. No entanto, o recibo n.º 

7138/07 estava incluído no mapa de receita mensal de Novembro de 2007, no valor total de 

€1.920,78, pago pela guia de receita n.º 33745/07, de 29/11/2007, pelo que encontra-se 

cobrado em duplicado o valor de €34,80. 

Assim, deverá ao Técnico de Metrologia Joaquim Santos ser restituído o montante 

de €34,80 (trinta e quatro euros e oitenta cêntimos), por a receita ter sido cobrada em 

duplicado. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 508/08, de 

18 Janeiro. 

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

restituição ao Técnico de Metrologia Joaquim Santos, o valor total de €34,80, sendo €31,32, 

de despesa orçamental e o restante por operações não orçamentais devendo ser tomados 

os procedimentos contabilísticos necessários à sua restituição. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.7. Anulação de guia de recebimento n.º 11893/07 – Joaquim Lopes Marques (Int. 
432/08) 
DLB N.º 0075/08 | Presente a seguinte informação que a seguir se transcreve:  

«Na sequência da proposta de arrematação apresentada por Joaquim Lopes 

Marques para ocupar um espaço na Feira de Maio do ano de 2007 para venda de cutelarias, 

foi emitida a guia de recebimento n.º 11893/07, em 20/04/2007, no valor total de €242,00, 

sendo €200,00 da arrematação acrescido de €42,00 do IVA incidente. No entanto, em 

virtude do proponente ter sido assaltado, aquele espaço foi atribuído a outro candidato, 

conforme consta da base de dados da Comissão da Feira, .... 

Assim sendo, deverá ser anulada a factura supra referida por o titular não ter 

usufruído do espaço.» 
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Propõe-se, deste modo, a anulação da guia de recebimento n.º 11893/07, de  

20/04/2007, em nome de Joaquim Lopes Marques, relativa à arrematação para ocupar um 

espaço na Feira de Maio do ano de 2007, no montante de €242,00 uma vez que o 

proponente Joaquim Lopes Marques não ocupou o lugar por ter sido assaltado, tendo o 

mesmo lugar sido arrematado a outro candidato. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e face aos motivos invocados, deliberou 

por unanimidade anular a guia de recebimento n.º 11893/07, de  20/04/2007, no montante 

de €242,00 em nome de Joaquim Lopes Marques, relativa à arrematação para ocupar um 

espaço na Feira de Maio do ano de 2007, por o proponente não ter ocupado o lugar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.8. Mercado de venda por Grosso do Falcão. Troca do lugar n.º 106 para o n.º 128 
(Ent.31216/07) 
DLB N.º 0076/08 | Presente o requerimento de JOAQUIM FERNANDO BAPTISTA RIBEIRO, 

residente na Urbanização de São Lourenço, lote 10, do lugar e freguesia do Lordelo, 

concelho de Vila Real, a solicitar a troca do lugar cativo n.º 106 que já ocupa, pela atribuição 

do lugar cativo n.º 128, que se encontra vago para venda de têxteis, no Mercado de Venda 

por Grosso do Falcão. 

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

direito de ocupação do lugar cativo n.º 128 a Joaquim Fernando Baptista Ribeiro, deixando 

vago o lugar n.º 106, 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. 

 
7.1.9. Selecção de candidatos à atribuição de licença para o exercício da actividade de 
guarda-nocturno (Ent.3281/07) 
DLB N.º 0077/08 | Presente a informação do Sector de Licenciamentos Diversos, a qual, em 

2008/01/15, no uso da competência que lhe é conferida pelo n.º 2 do artigo 11.º do 

Regulamento Municipal sobre o Licenciamento das Actividades Diversas, mereceu despacho 

de concordância da Senhora Presidente da Câmara e que é do seguinte teor:  

«No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal em 2007/10/16 e ao 

abrigo do Aviso n.º 90/2007, foram apresentadas candidaturas ao exercício da actividade de 

Guarda Nocturno, tendo a respectiva lista de candidatos admitidos (todos os concorrentes 

foram admitidos), sido homologada por despacho da Senhora Presidente datado de 

2007/12/20 e afixada no edifício sede desta Autarquia e nas sedes de todas as freguesias 

deste concelho. 

Não tendo havido reclamações é presente a seguinte lista de graduação de 

candidatos, ordenados segundo os critérios fixados no  ponto 9.1 do citado Aviso n.º 

90/2007: 

MAPA DE CANDIDATUTRAS E GRADUAÇÃO DE CANDIDATOS A GUARDA NOCTURNO 

Documentos Critérios de preferência 

Nome Req. B.I. NIF Cert. 
Habil. 

Reg. 
Crim. 

Atest. 
Méd 

Outros G.N.área G.N. Habil. 
Acad. 

Pertenceu 
ForçaSeg 

Graduação 
de 

candidatos 

Observ. 
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José Barão 
de Almeida 
Bragança 
Medeiros 

X X X X X X 
Louvor 

 e 
Dec.Abonat 

__ X a) 12.ºano
Esc. __ 1.º lugar 

a) Exerce 
em 

Amadora 

Rui Manuel 
Carqueijeiro 
Ribeirete 

X X X X X X 
Carta Militar, 

Of.CM 
Batalha 

__ __ 7.ºano 
Esc. __ 2.º lugar __ 

Considerando que, nos termos do n.º 2 do Aviso n.º 90/2007, o presente processo 

de selecção é válido para a vaga existente (a que corresponde a zona 4 desta cidade), e 

para as vagas que ocorrerem no prazo de um ano contado da data da lista de ordenação 

final dos candidatos, propõe-se a aceitação dos dois únicos candidatos por em 2007/12/20, 

ter falecido o Guarda Nocturno, que exercia actividade nas zonas 2 e 5 A, Sr. Ilídio Estevão 

de Oliveira, conforme consta da informação prestada pelo Registo Civil de Vagos, distrito de 

Aveiro e a atribuição das respectivas licenças para o exercício da actividade de Guarda 

Nocturno, nas seguintes áreas: 

1. José Barão de Almeida Bragança Medeiros – área de actuação – Zona 4 

2. Rui Manuel Carqueijeiro Ribeirete – área de actuação – Zonas 2 e 5 A» 

A Câmara tomou conhecimento. 
 

7.1.10. Alteração de funcionamento do Mercado do Levante de Leiria para o dia 6 de 
Fevereiro 
DLB N.º 0078/08 | Presente a informação n.º 05/08-MLL, do Encarregado do Mercado do 

Levante de Leiria, do Sector de Mercados, Feiras e Festivais, a solicitar a alteração do dia da 

realização daquele mercado do dia 5 de Fevereiro (terça-feira) para o dia seguinte 6 de 

Fevereiro (quarta-feira) deste ano, atendendo à fraca afluência de feirantes e utentes, no dia 

de Carnaval. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do artigo 22.º do Regulamento 

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

(Mercados de Levante),  deliberou por unanimidade alterar a data da realização do 

Mercado do Levante de Leiria, do dia 5 de Fevereiro, para o dia 6 de Fevereiro do corrente 

ano, por se tratar do dia de Carnaval. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.11. Mercado do Levante de Leiria. Pedido de transferência de titularidade de 
autorização e do direito de ocupação do lugar de terrado n.º 17 (ENT.2007/30981) 
DLB N.º 0079/08 | A feirante Maria ÂNGELA DO CARMO CESTEIRO, titular do lugar n.º 17  

do Mercado do Levante de Leiria, apresentou um requerimento a solicitar a transferência de 

titularidade de autorização e do direito de ocupação do seu lugar de terrado, para sua filha 

Solange do Carmo Garcia, com NIF:261658603, por motivos de saúde do seu marido. 

Nos termos do artigo 17.º do Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a 

Retalho Exercida de Forma não Sedentária (Mercados de Levante), pode autorizar-se a 

transferência requerida pela feirante, para seu familiar. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do artigo 17.º do Regulamento 

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

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

de autorização e do direito de ocupação do lugar n.º 17 do Mercado do Levante de Leiria, 
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para sua filha Solange do Carmo Garcia, com carácter definitivo, com efeitos a partir de 1 de 

Fevereiro de 2008, bem como a emissão do cartão de feirante e cartaz do lugar, 

condicionada à entrega dos mesmos documentos pela anterior titular do lugar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.12. Pagamento de factura à SPA - Sociedade Portuguesa de Autores 
DLB N.º 0080/08 | Presentes as facturas da «SPA - Sociedade Portuguesa de Autores» n.º 

23 3475/2007, no valor de €813,15 (oitocentos e treze euros e quinze cêntimos) e n.º 23 

3476/2007, no valor de €96,16 (noventa e seis euros e dezasseis cêntimos), ambas com 

data de 2007/10/09, relativas ao pagamento de direitos pela utilização de funções musicais 

durante a Tradicional Feira de Maio de 2007. 

Reconhecendo que, aquando da elaboração do programa de animação, a Comissão 

da Feira deveria estar a par da necessidade de diálogo com aquela Sociedade e ter 

informado dos convites feitos às entidades e das condições em que iriam actuar; 

 Considerando que as referidas facturas se encontram por regularizar, tendo sido já 

objecto da proposta de cabimento n.º 222/2008, de 10 de Janeiro, solicita-se autorização 

para se proceder no presente ano económico ao seu lançamento contabilístico, bem como 

ao seu pagamento, dado as mesmas nunca terem figurado no mapa da dívida do ano 

transacto. 

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

conferida pela alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

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

Eng.º Carlos Martins, Dra. António Ferreira e Dra. Lucinda Caleira, eleitos pelo Partido 

Socialista, autorizar o lançamento no ano económico de 2008 e o pagamento das facturas 

n.º 23 3475/2007 e n.º 23 3476/2007 nos valores, respectivamente, de €813,15 (oitocentos e 

treze euros e quinze cêntimos) e de €96,16 (noventa e seis euros e dezasseis cêntimos) 

ambas isentas de Iva, emitidas pela «SPA - Sociedade Portuguesa de Autores». 

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

e Dra. Lucinda Caleira, eleitos pelo Partido Socialista apresentaram um justificação de voto, 

que se transcreve: 

« Mais uma vez se verificam exemplos de irregularidades formais, sobre as quais 

declinamos quaisquer responsabilidades. 

Não se compreende como continuam a aparecer facturas por pagar, de despesas de 

anos anteriores, com o argumento de “ a despesa foi realizada sem que tivessem sido 

cumpridos os requisitos legais  inerentes ao processamento da despesa”! 

Têm sido tantos os exemplos, que torna-se imperioso efectuar um levantamento 

exaustivo deste tipo de situações, que revelam a má organização dos Serviços e que podem 

levar a consequências sancionatórias. 

Face à profusão de casos, continuamos a VOTAR CONTRA a autorização da 

despesa.» 
 

7.1.13. Pagamento de facturas à EDP – Serviço Universal, SA 
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DLB N.º 0081/08 | Presente a factura da EDP - Serviço Universal, SA, n.º 10293064365, de 

17 de Novembro de 2007, no valor de €47,78 (quarenta e sete euros e setenta e oito 

cêntimos), relativa ao consumo de energia eléctrica inserido na Comemoração do Dia 

Europeu da Luta contra o Cancro do Cólon (Entrada 25109/2007), o qual foi realizado sem 

que houvesse tempo útil para a elaboração do respectivo processo de despesa. 

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

divida de 2007. A respectiva despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 381/2008, de 

14 de Janeiro, no valor de €47,78 (quarenta e sete euros e setenta e oito cêntimos), com Iva 

incluído à taxa legal em vigor. 

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

seu lançamento contabilístico, bem como ao seu pagamento.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por maioria, com os votos 

contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Dr. António Ferreira e Dra. Lucinda 

Caleira, eleitos pelo Partido Socialista, apoiar, com efeitos retroactivos a 3 de Novembro de 

2007, a Comemoração do Dia Europeu da Luta contra o Cancro do Cólon, acção realizada 

pelo Hospital de Santo André de Leiria.  

Mais deliberou, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, autorizar o lançamento no ano económico de 2008 e o 

pagamento da factura n.º 10293064365, de 17 de Novembro de 2007, emitida pela empresa 

EDP Serviço Universal, S.A.  

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins não participou na análise, discussão e 

votação deste assunto. 

*** 

Os Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Dr. António Ferreira e Dra. Lucinda 

Caleira, eleitos pelo Partido Socialista apresentaram uma justificação que se transcreve: 

« Mais uma vez se verificam exemplos de irregularidades formais, sobre as quais 

declinamos quaisquer responsabilidades. 

Não se compreende como continuam a aparecer facturas por pagar, de despesas de 

anos anteriores, com o argumento de “a despesa foi realizada sem que tivessem sido 

cumpridos os requisitos legais  inerentes ao processamento da despesa”! 

Têm sido tantos os exemplos, que torna-se imperioso efectuar um levantamento 

exaustivo deste tipo de situações, que revelam a má organização dos Serviços e que podem 

levar a consequências sancionatórias. 

Face à profusão de casos, continuamos a VOTAR CONTRA a autorização da 

despesa.» 

*** 
DLB N.º 0082/08 | Presente a factura da EDP - Serviço Universal, SA, n.º 10280045038, de 

16 de Junho de 2007, no valor de €160,45 (cento e sessenta euros e quarenta e cinco 

cêntimos), relativa ao consumo de energia eléctrica inserido na comemoração da Festa dos 

Santos Populares, o qual foi realizado sem que houvesse tempo útil para a elaboração do 

respectivo processo de despesa. 

Tratou-se de uma iniciativa da Associação do Bairro dos Anjos que decorreu no 

Parque da Cidade durante o mês de Junho (Entrada 12511/2007). 
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O documento mencionado encontra-se por regularizar por não figurar no mapa da 

dívida de 2007. A respectiva despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 381/2008, de 

14 de Janeiro, no valor de €160,45 (cento e sessenta euros e quarenta e cinco cêntimos), 

com Iva incluído à taxa legal em vigor. 

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

seu lançamento contabilístico, bem como ao seu pagamento.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por maioria, com os votos 

contra dos Senhores Vereadores Dr. António Ferreira e Dra. Lucinda Caleira, eleitos pelo 

Partido Socialista, apoiar, com efeitos retroactivos a 7 de Junho de 2007, a realização da 

iniciativa da Associação do Bairro dos Anjos, Festa dos Santos Populares. 

Mais deliberou, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, autorizar o lançamento no ano económico de 2008 e o 

pagamento da factura n.º 10280045038, de 16 de Junho de 2007, emitida pela empresa EDP 

- Serviço Universal, S.A.  

Os Senhores Vereadores Dr. Raul Castro e Eng.º Carlos Martins não participaram 

na análise, discussão e votação deste assunto. 

*** 

Os Senhores Vereadores Dr. António Ferreira e Dra. Lucinda Caleira, eleitos pelo 

Partido Socialista apresentaram uma justificação de voto, que se transcreve: 

« Mais uma vez se verificam exemplos de irregularidades formais, sobre as quais 

declinamos quaisquer responsabilidades. 

Não se compreende como continuam a aparecer facturas por pagar, de despesas de 

anos anteriores, com o argumento de “ a despesa foi realizada sem que tivessem sido 

cumpridos os requisitos legais  inerentes ao processamento da despesa”! 

Têm sido tantos os exemplos, que torna-se imperioso efectuar um levantamento 

exaustivo deste tipo de situações, que revelam a má organização dos Serviços e que podem 

levar a consequências sancionatórias. 

Face à profusão de casos, continuamos a VOTAR CONTRA a autorização da 

despesa.» 

 

7.1.14. Apoio à Acilis - Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de 
Mós para Concurso de Montras de Natal 
DLB N.º 0083/08 | Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dra. Neusa Magalhães, uma proposta que a seguir se transcreve: 

«A Câmara tem procurado apoiar as iniciativas do comércio local, nomeadamente 

através da sua Associação, no sentido de auxiliá-los na sua afirmação perante as novas 

formas de concorrência e reforçar a definição da sua quota de mercado. 

O período das festas de Natal constitui uma excelente oportunidade não só para 

tornar mais visível o comércio de rua, mas também para promover a sua animação e, com 

ela, a animação da cidade. 

As montras são o cartão de visita deste tipo de empresas. Muito para além da mera 

divulgação de produtos, a montra pode ser associada à criatividade, ao dinamismo, ao 

sentido estético e bom gosto dos proprietários. 
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Mais uma vez, a ACILIS vem solicitar o nosso alto patrocínio (Entfe. n.º 7066/2007), 

através da atribuição de um apoio financeiro de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), 

para fazer face a despesas de organização, nomeadamente na aquisição dos prémios a 

atribuir aos concorrentes. 

Porque nos parece de maior interesse manter este concurso que já se vai 

enraizando nas tradições natalícias de Leiria, propomos a atribuição do solicitado apoio 

financeiro de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros).» 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2007, 

rubrica 2007-A-282, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 4124 /07, de 21 de Novembro. 

A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 4 do artigo 

64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir um apoio no 

valor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) à Acilis para a realização do Concurso de 

Montras.  

 

7.1.15. Protocolo de Colaboração «Hiper Natura Continente». Rectificação 
DLB N.º 0084/08 | Pela deliberação n.º 1281, de 2007/10/16, a Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de colaboração a celebrar entre o Município 

de Leiria e a sociedade «Modelo Continente Hipermercados, SA. 

Presente as alterações propostas pela sociedade «Modelo Continente Hipermercados, 

SA», à cláusula terceira, ao «Protocolo Hipernatura Continente», cujo teor abaixo se 

transcreve:  

«Cláusula Terceira 

Obrigações da Modelo Continente 

1. A Modelo Continente obriga-se a contribuir, anualmente, a partir de 1 Janeiro de 2008, 

com o montante de €15.000,00 (quinze mil euros) para a conservação, manutenção e/ou 

requalificação do «Parque Radical».  

2. O montante referido no número anterior será aplicado numa intervenção a realizar em prol 

do «Parque Radical» em função das concretas necessidades, a definir e a aprovar por 

ambas as partes e poderá ser aumentado pela Modelo Continente, por sua livre e exclusiva 

iniciativa. 

3. No ano de 2008 este montante será aplicado na equipagem do «Parque Radical», 

obrigando-se a Modelo Continente a contribuir com os seguintes bens:  

a) 5 dispensadores de sacos para recolha de dejectos caninos Serlux, com colector e totem 

informativo no valor estimado de €3.934,50 (786,9€/un);  

b) 16 papeleiras de 100 litros, com acabamento em «Oxirón negro forja» no valor estimado 

de €4.651,20 (290,70€/un);  

c) 3 estacionamentos de bicicletas de quatro módulos (Lauros), no valor estimado de 

€1.569,00 (523,00€/un);  

d) 4 cinzeiros da Astral Pool de 4 litros, no valor estimado de €2.396,80 (599,20€/un);  

e) material de rega diverso discriminado no orçamento constante do anexo II ao presente 

protocolo e que dele passa a fazer parte integrante, no valor estimado de €2.268,99. 

4. As condições de remuneração da intervenção serão acordadas e formalizadas entre as 

partes no ANEXO I.  
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5. O Município de Leiria entregará à Modelo Continente um recibo de quitação, equivalente 

ao montante da sua contribuição, para efeitos fiscais.» 

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

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

16.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, deliberou por unanimidade concordar com as 

alterações propostas pela sociedade «Modelo Continente Hipermercados, SA» ao Protocolo 

de Colaboração «Hiper Natura Continente» e, em consequência, que a cláusula terceira do 

mesmo passe a ter a redacção acima transcrita. 

Mais deliberou conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara para outorgar o 

protocolo referido, com a nova redacção dada à cláusula terceira. 

 

7.1.16. Centrologis - Centro Logístico do Litoral 
DLB N.º 0085/08 | Retirado 

 
7.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão de Ambiente e 
Serviços Urbanos 
7.2.1. Aplicação de produtos para auxílio à decomposição de cadáveres 
DLB N.º 0086/08 | No decorrer da gestão do Cemitério Municipal de Leiria verifica-se que 

existe um talhão, com 90 cadáveres inumados a título temporário há 13 -15 anos sem terem 

a decomposição terminada e que destes, cerca de 25 são para transladar para outras 

sepulturas, a pedido dos respectivos familiares, aguardando apenas o término do processo 

de decomposição. Salienta-se que, de acordo com o n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 

411/98, de 30 de Dezembro, as transladações podem ser efectuadas 3 anos após a 

inumação, caso existam condições para o efeito. 

Neste sentido, considerando a vontade expressa dos familiares, aliada à 

necessidade de optimização do espaço do cemitério e tendo em conta os pareceres da 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Divisão 

Jurídica e Chefe do Cemitério de Leiria, compilados na ENT 9522/07, julga-se ser de adquirir 

um produto de auxílio à decomposição de cadáveres, com vista ao aceleramento daquele 

processo. 

Para o efeito, os familiares que manifestaram vontade na transladação destes 

cadáveres seriam informados do interesse da Câmara Municipal em utilizar o referido 

produto sem quaisquer despesas para os mesmos, a não ser que se manifestem em 

contrário, por escrito, no prazo de 30 dias úteis. 

Mais se julga ser de aplicar a mesma metodologia em casos semelhantes que 

venham a ocorrer no futuro. 

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

produto de auxílio à decomposição de cadáveres, com vista ao aceleramento daquele 

processo, bem como aplicar a mesma metodologia em casos semelhantes que venham a 

ocorrer no futuro. 

 

7.2.2. Instalação de uma exploração de massas minerais e unidade industrial de 
lavagem de areia, no lugar de Fonte Cova, freguesia de Monte Redondo 



67(47)  
 

CMLeiria/Acta n.º 2, de 2008.01.22 
Im-DA-15-09_A00 
 

DLB N.º 0087/08 | Retirado 

 
Ponto oito 

 Departamento de Educação e Acção Social  

 
8.1. Análise do processo relacionado com a Divisão da Acção Educativa Municipal 
8.1.1. Transportes Escolares 2007/2008. Alunos que frequentam escolas distanciadas 
da área de influência da AMAE 
DLB N.º 0088/08 | Presente informação do Senhor Vereador da Educação que é do seguinte 

teor: 

«As competências em matéria de organização, funcionamento e controle de financiamento 

dos transportes escolares é regulado pelo Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro. 

Estas competências consistem na oferta de serviço de transporte entre o local de 

residência dos alunos e o local dos estabelecimentos de ensino, quando residam a mais de 

3 ou 4 Km (n.º 1, do artigo 2.º, do Decreto-Lei n.º 299/84), no pressuposto de que os alunos 

devem frequentar o estabelecimento de ensino mais próximo. 

Assim, 

⎯ Considerando a deliberação Camarária de 2 de Agosto de 2000;  

⎯ Considerando as novas ofertas formativas/cursos, nomeadamente no que ao ensino 

secundário e profissional diz respeito, em escolas distanciadas da área de influência da 

AMAE; 

⎯ Considerando a necessidade de se assegurar uma efectiva igualdade de oportunidades 

aos alunos do Concelho (incluindo o benefício do uso dos transportes escolares), 

propõe-se: 

1- Pagamento do valor dos bilhetes de viagem apresentados no DEAS, até ao máximo 

de 2 viagens por semana (ida e volta), no período correspondente ao calendário 

escolar, com efeitos ao início do ano lectivo; 

2- Para os alunos do ensino secundário / profissional o pagamento será de 50% do 

valor do bilhete; 

3- Os alunos farão prova da situação, apresentando uma declaração do 

estabelecimento de ensino em como não usufruem de outro apoio no âmbito dos 

transportes escolares (SASE ou outro); 

4- Os serviços da Educação, depois de confirmarem os documentos de despesa, 

informarão os serviços financeiros dos valores da comparticipação. 

A verba estimada para utilizar com estes transportes é de €5.000,00, para o qual foi 

emitida a proposta de cabimento n.º 399/08, de 14 de Janeiro. 

A Câmara, depois de analisar a informação, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea d) do artigo 13.º e alínea a) do n.º 3 do artigo 19.º ambas da Lei n.º 159/99, de 14 

de Setembro, e alínea m) do n.º 1 do artigo 64.º da lei 169/99 de 18 de Setembro, deliberou 
por unanimidade concordar com a proposta e assegurar a comparticipação aos alunos que 

frequentam cursos inexistentes em estabelecimentos de ensino da área da AMAE. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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8.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Social e 
Família 
8.2.1. Doação de equipamento informático à Associação para o Desenvolvimento 
Social da Loureira 
DLB N.º 0089/08 | Foi presente, pela Senhora Vereadora da Acção Social Família, Dra. 

Neusa Magalhães, um pedido de cedência de um computador e um monitor da Associação 

para o Desenvolvimento Social da Loureira, com o registo de Entrada n.º 2005/28246. 

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

b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 
ceder à Associação para o Desenvolvimento Social da Loureira um computador linha branca 

e um monitor de 17’, inventariados sob os números 841 e 7664. 

Mais deliberou ordenar ao Sector de Património para que proceda ao abate deste 

equipamento no inventário municipal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.2.2. Atribuição de apoios financeiros no âmbito da Protecção Civil 
DLB N.º 0090/08 | Presente a seguinte listagem para atribuição de apoio financeiro a 

entidades legalmente existentes no concelho: 

Entidade Objecto Comparticipação Rubrica Proposta n.º 

Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Leiria  
(Entrada 149/2008) 

Apoio para 
desenvolvimento de 
actividades 
referente a 2008. 

€65.000 
(12 Tranches 
mensais de 
€5.416,66) 

2008-A-16 318/08, de 14 
de Janeiro 

Associação de Bombeiros 
Voluntários de Ortigosa (Entrada 
235/08) 

Apoio para 
desenvolvimento de 
actividades 
referente a 2008. 

€38.900,00 
(12 Tranches 
mensais de 
€3.241,66) 

2008-A-20 319/08, de 14 
de Janeiro 

Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 
Maceira  
(Entrada 517/08) 

Apoio para 
desenvolvimento de 
actividades 
referente a 2008. 

€55.000,00 
(12 Tranches 
mensais de 
€4.583,33) 

2008-A-19 320/08, de 14 
de Janeiro 

Associação de Bombeiros 
Voluntários de Santa Catarina da 
Serra  
(Entrada 934/08) 

Apoio para 
desenvolvimento de 
actividades 
referente a 2008. 

€15.000,00 
(12 Tranches 
mensais de 
€1.250,00) 

2008-A-17 321/08, de 14 
de Janeiro 

Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Leiria 
– Secção de Monte Redondo  
(Entrada 148/2008) 

Apoio para 
desenvolvimento de 
actividades 
referente a 2008. 

€15.000,00 
(12 Tranches 
mensais de 
€1.250,00) 

2008-A-18 322/08, de 14 
de Janeiro 

Cruz Vermelha Portuguesa – 
Delegação de Leiria  
(Entrada 28254/2007) 

Apoio para 
desenvolvimento de 
actividades 
referente a 2008. 

€5.000,00 
(12 Tranches 
mensais de 

€416,66) 

2008-A-9 323/08, de 14 
de Janeiro 

A Câmara analisou o assunto e, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea j) 

do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e alínea a) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir os apoios 

financeiros supra referidos às entidades constantes no respectivo mapa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

A Senhora Presidente informou que, neste momento, o Delegado de Protecção 

Civil Municipal estava a fazer um estudo exaustivo, no sentido de se avaliar a distribuição de 

verbas com base nos dados fornecidos pelo Comando Distrital de Operações de Socorro.  
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Ponto nove 
 Depar tamento  de  Cul tura ,  Despor to  e  Juventude 

 
9.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Área da Cultura 
9.1.1. Alteração de denominação do Agromuseu Municipal Dona Julinha / Ortigosa – 
Leiria 
DLB N.º 0091/08 | Na sequência da aprovação da deliberação camarária n.º 169/06, de 9 de 

Fevereiro de 2006, a denominação inicial de «Agromuseu da Ortigosa» foi alterada para 

«Agromuseu Dona Julinha – Ortigosa». Tal facto teve por fundamento uma justa 

homenagem a D. Maria Leonilde Pereira Alves Carreira, mais conhecida por D. Julinha, pela 

generosa doação dos edifícios e anexos agrícolas da sua casa agrícola Pereira Alves de 

Matos Carreira, situada na Ortigosa, para a instalação do referido Museu. No entanto, 

tratando-se de um Museu Municipal, torna-se indispensável que a sua denominação 

expresse esta adjectivação. 

Atendendo ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal autorize a alteração da 

denominação do Museu, de «Agromuseu Dona Julinha – Ortigosa» para «Agromuseu 

Municipal Dona Julinha / Ortigosa – Leiria». 

A Câmara apreciou a informação prestada pela Divisão de Museus e Património e 

ao abrigo do estipulado na alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade autorizar a alteração da denominação do 

«Agromuseu Dona Julinha – Ortigosa» para «Agromuseu Municipal Dona Julinha / Ortigosa 

– Leiria». 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.1.2. Documento fundador do Agromuseu Municipal Dona Julinha / Ortigosa – Leiria 
DLB N.º 0092/08 | Retirado 

 
9.1.3. Lista de despesas do Teatro José Lúcio da Silva. Dezembro de 2007 
DLB N.º 0093/08 | Pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a nota de despesas 

do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro José Lúcio da 

Silva, durante o mês de Dezembro de 2007, que totalizam o valor de €2.100.00 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 317/08, de 

14 de Janeiro. 

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

o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €2.100.00, referentes às despesas efectuadas 

no Teatro José Lúcio da Silva e suportadas por este, durante o mês de Dezembro de 2007, 

que totalizam o valor de €2.100.00. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
9.1.4. Lista de despesas do Teatro do Miguel Franco. Dezembro de 2007 
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DLB N.º 0094/08 | Pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a nota de despesas 

do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro Miguel 

Franco, durante o mês de Dezembro de 2007, que totalizam o valor de €2.049.30. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 317/08, de 

14 de Janeiro. 

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

o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €2.049.30, referente às despesas efectuadas 

no Teatro Miguel Franco, suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, durante o mês de 

Dezembro de 2007, que totalizam o valor de €2.049.30. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.2. Análise do processo relacionado com a Divisão do Desporto e Juventude 
9.2.1. Festival da Irreverência. Apoios 
DLB N.º 0095/08 | No seguimento da iniciativa «Festival da Irreverência – O Carnaval de 

Leiria», aprovada na reunião de Câmara de 8 de Janeiro de 2007, algumas entidades 

manifestaram interesse em associar-se à iniciativa em epígrafe. 

Desta forma são presentes os seguintes documentos: 

⎯ Entfe. 191/08, da «Delegação de Leiria do Inatel», dando conta do apoio a atribuir à 

iniciativa, garantindo, para o efeito, o pagamento da despesa relativa ao espectáculo de 

animação infantil «Os Kellys», a realizar no dia 3 de Fevereiro no Teatro Miguel Franco, 

no valor de €550,00; 

⎯ Entfe.280/08, da «SUMA – Serviços Urbanos e Meio Ambiente, SA», dando conta do 

apoio a atribuir à iniciativa, garantindo, para o efeito, os necessários serviços de recolha 

de resíduos sólidos urbanos e limpeza manual no Largo Cândido dos Reis, no dia 5 de 

Fevereiro, no valor de €1.050,00. 

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

apoios concedidos pelas entidades acima mencionadas à iniciativa «Festival da Irreverência 

– O Carnaval de Leiria». 

 
9.2.2. Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo / Infra-Estruturas. Candidatura 
de Junho de 2007 
DLB N.º 0096/08 | Após a análise das candidaturas ao Programa de Apoio ao 

Associativismo Desportivo/Infra-Estruturas, propõe a Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª 

Isabel Gonçalves, a atribuição de apoio financeiro às Colectividades constantes no quadro 

abaixo, no valor de €89.136, 50 (oitenta e nove mil cento e trinta e seis euros e cinquenta 

cêntimos). 
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Clube Freguesia Tipo de Construção Total do Apoio 
G.D.R.C. Unidos de 
C. Claros e 
Coucinheira 

 
Amor Sede Social – substituição da cobertura  

€5.592, 00 

G.D.R.C. Unidos de 
C. Claros e 
Coucinheira 

 
Amor Sede Social – colocação de tecto falso €1.569, 00 

C.R. Lis e Lena Barosa Sede Social – substituição da cobertura €2.952, 00 

A.C.D.R. Andreus Barreira Balneários – construção de paredes + azulejo + 
mosaico €5.324, 00 

G.D.R. Boavista Boavista Campo de Futebol 11 – sistema de rega €6.530, 00 
G.D. Carreirense Carreira Sede Social – alvenaria e cobertura metálica €13.300, 00 

C.R. Carvide Carvide Sede Social – estruturas + levantamento de 
paredes + placas €9.250, 00 

A.C.R. Maceirinha Maceira Campo de Futebol 11 – beneficiação de infra-
estruturas eléctricas €249, 00 

L.S.C. Campos do 
Lis Marrazes Sede Social – substituição da cobertura €2.783, 00 

A.D.R.C. Barreiro Memória Sede Social – cantarias, degraus e ladrilhos €2.617, 00 
N.D. Motorizados 
de Leiria Milagres Kartódromo – correcção da escapatória numa das 

curvas da pista e instalação de boca de incêndio. €739, 00 

A.C.D.R. Várzeas Monte Real Campo de Futebol11 – iluminação €2.117, 50 

G.D.R. Casal Novo Monte 
Redondo 

Beneficiação de balneários – estaleiro + 
demolições + revestimentos e pavimentos €5.890, 00 

“Os Magníficos” 
G.D.R. 

Monte 
Redondo Polidesportivo de ar livre – arranjos exteriores €4.940, 00 

“Os Magníficos” 
G.D.R. 

Monte 
Redondo Polidesportivo de ar livre – iluminação €1.307, 00 

Motor Clube Monte 
Redondo Balneários – instalação de rede eléctrica €1.044, 00 

Motor Clube Monte 
Redondo Balneários – redes de águas quentes e frias €3.176, 00 

G.D.C. “Os Unidos” Pousos Sede Social – colocação de alumínios €700, 00 
C.A. Regueira de 
Pontes 

Regueira de 
Pontes 

Polidesportivo de Ar Livre – 1ª fase (recinto e 
bancada lateral) €19.057, 00 

A disponibilização das verbas será feita através da atribuição de 25% do valor total 

após o início das obras e os restantes 75% após a conclusão das mesmas.  

Os 25% do apoio a efectuar, €22.284, 12, está em conformidade com as Opções do 

Plano para 2008, CAE 12/080701 (2008-I-147 – Apoio para equipamento e infra-estruturas) 

e foi objecto de cabimento n.º 395/08, de 15 de Janeiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, abrigo das disposições conjugadas da 

alínea f) do n.º1 do artigo 13.º da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º ambas da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade atribuir os subsídios de acordo com o mapa acima 

transcrito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
9.2.3. Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo / Época Desportiva 2007/2008 
DLB N.º 0097/08 | No âmbito das candidaturas feitas pelos Clubes/Colectividades e outras 

entidades do Concelho de Leiria aos apoios previstos no Programa de Apoio ao 

Associativismo Desportivo (P.A.A.D.) para a época desportiva de 2007/2008, propõe a 

Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, a atribuição dos apoios nas 

seguintes áreas: 

Actividade Regular 

Clube/Colectividade Freguesia Verba 
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C.R.C. 22 de Junho Amor €2.135,00 
G.D.R.C. "Unidos"  Amor €1.193,00 
A.D.R. Barreiros     Amor €6.475,00 
C.R.D. Soutocico     Arrabal €2.154,00 
C.C. Amigos do Vale Arrabal €500,00 
Casa do Povo do Arrabal Arrabal €500,00 
G. Desportivo de São Bento  Arrabal €2.283,00 
A.R.C.D. Alcogulhe Azoia €500,00 
G. Alegre e Unido Bajouca €9.782,00 
C. R. Lis e Lena Barosa €500,00 
A. L. C. R. Picheleiro Barosa €500,00 
C. de Atletismo  da Barreira    Barreira €7.493,00 
BARDEC  Barreira €500,00 
C.C.R. do Telheiro  Barreira €3.091,00 
Clube de Badminton de Leiria a) Barreira €7.671,00 
G.D. Bidoeirense    Bidoeira €7.995,00 
U.D. Carriço e Bid. de Baixo Bidoeira €2.637,00 
C.C.R.B. de Baixo e Carriço  Bidoeira €500,00 
A.R.C.D. da Texugueira Bidoeira €500,00 
G.D.R. Boavista Boavista €4.713,00 
A.C.R. Soutos  Caranguejeira €2.616,00 
A.C.P. Caranguejeira   Caranguejeira €2.855,00 
U. Desportiva da Caranguejeira Caranguejeira €6.874,00 
A. D. B. E. Longra  a) Caranguejeira €500,00 
C.R. de Carvide  Carvide €500,00 
C. R. Moinhos de Carvide   Carvide €500,00 
G. Desportivo Carreirense   Carreira €2.786,00 
A.C.P. “Os Pampos” Carreira €500,00 
U.D.R. Coimbrão   Coimbrão €6.008,00 
A. C. D. P. Praia Pedrogão Coimbrão €500,00 
A.C.D. Igreja Velha Colmeias €1.190,00 
C.R.C. “O Abelha” Colmeias €4.019,00 
Clube de Judo Dragão Leiria €8.466,00 
Associação Cultura e Juventude Leiria €4.371,00 
Clube de Escalada de Leiria  Leiria €500,00 
Clube Escola de Ténis de Leiria Leiria €1.956,00 
Ateneu Desportivo de Leiria Leiria €16.974,00 
Juventude Desportiva do Lis Leiria €16.277,00 
A.D.C.R. Bairro Anjos Leiria €18.458,00 
A.S. Académico de Leiria Leiria €22.298,00 
Hóquei Clube de Leiria Leiria €11.226,00 
Núcleo Sportinguista de Leiria     Leiria €4.471,00 
Clube de Veteranos do Lis Leiria €8.394,00 
Clube de Orientação do Centro Leiria €14.083,00 
União Desportiva de Leiria Leiria €14.756,00 
Clube Basquetebol Leiria   Leiria €10.012,00 
C.S. Karaté Do de Leiria Leiria €3.385,00 
C.S.P. Paulo VI Leiria €2.290,00 
Cercilei a) Leiria €4.451,00 
União de Ciclismo de Leiria  Leiria €8.541,00 
G. D. Lispesca Leiria €2.167,00 
C.P.R. Pocariça   Maceira €2.813,00 
A.C.R. Arnal Maceira €8.389,00 
C.C.R. Arneiro  Maceira €500,00 
A.C.R. Maceirinha Maceira €10.550,00 
C. P. R. A – do – Barbas Maceira €2.277,00 
C. P. R. Costa Maceira €500,00 
A.R.D. Outeiros Gândara Marrazes €7.830,00 
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S.C.L. Marrazes Marrazes €15.475,00 
Atlético Clube da  Sismaria Marrazes €14.713,00 
Modelis Marrazes €5.447,00 
Lis Tiger Club  Marrazes €6.420,00 
Serrada do Pinhal – A.R.C.   Marrazes €500,00 
Associação Nacional dos Coxos Marrazes €500,00 
G. R. A. C. Janardo Marrazes €500,00 
C.R.C. "Águias"  Memória €2.378,00 
A.D.R. da Mata  a) Milagres €1.908,00 
N.D. Motorizados de Leiria  Milagres €500,00 
G.C.D. "Figueiras"  Milagres €1.367,00 
A. C. D. R. Casal da Quinta Milagres €955,00 
G.D. Monte Real   Monte Real €5.282,00 
A.C.D.S. Porto d'Urso Monte Real €968,00 
S.C. Granja M. Real  Monte Real €500,00 
Motor Clube  Monte Redondo €3.797,00 
A.C.R.D.C. Sismaria     Monte Redondo €4.035,00 
G.D.R. Casal Novo a) Monte Redondo €1.173,00 
G.D. Santo Amaro Ortigosa €3.524,00 
Basket Clube do Lis Ortigosa €3.254,00 
G.D.R. Parceiros Parceiros €4.791,00 
A.R. Amigos do Brogal   Parceiros €500,00 
Bridge Clube de Leiria Parceiros €4.810,00 
Ciclo Clube de Parceiros Parceiros €500,00 
C. Internacional Ténis Leiria Pousos €14.253,00 
A.R. Lugares Unidos Pousos €3.511,00 
G.R. Amigos da Paz Pousos €17.035,00 
Juventude Vidigalense Pousos €21.728,00 
G.R. Amigos da Juventude Pousos €4876,00 
U.R.C.D. "Os Unidos"  a) Pousos €920,00 
Núcleo Karaté Vidigalense Pousos €3.004,00 
A. D. R. C. Vidigalense Pousos €1.868,00 
A. P. Azabucho C. Amarelo a) Pousos €1.797,00 
C.A. Regueira de Pontes  a) Regueira de Pontes €505,00 
C. R. Chãs Regueira de Pontes €510,00 
G.D.R. São Guilherme Santa Catarina da Serra €1.051,00 
União Desportiva da  Serra Santa Catarina da Serra €10.550,00 
A.S. Ulmeiro Santa Catarina da Serra €500,00 
C.C.R. Vale Tacão Santa Catarina da Serra €500,00 
A.P.C.R.D. Picoto  Souto da Carpalhosa €500,00 
A.C.D. Santa Bárbara Souto da Carpalhosa €500,00 
A.R.C. Santo António (ARCUSA 92) Souto da Carpalhosa €500,00 

Nesta área de apoio, as verbas serão liquidadas por tranches mediante disponibilidade 

orçamental, de acordo com o seguinte:  

Até €500,00 – uma tranche; 

De €501,00 até €1.500,00 – duas tranches; 

De €1.501,00 até €3.000,00 – três tranches; 

De €3.001,00 até €5.000,00 – quatro tranches; 

Superior a €5.000,00 – sete tranches. 

O apoio a efectuar, €463.810, 00, 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 441/08, de 15 de Janeiro. 

Gestão de Instalações / Aluguer Instalações Desportivas 

Clube/Colectividade Freguesia Verba 
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C.R.C.  22 de Junho Amor €1.234,00 
A.D.R. Barreiros Amor €5.986,00 
G.D.R.C. Unidos Amor €938,00 
C.R. Desportivo do Soutocico Arrabal €2.708,00 
Grupo Alegre e Unido Bajouca €4.709,00 
C. C. R. Telheiro Barreira €5.986,00 
G.D.R. Bidoeirense Bidoeira €7.981,00 
G.D.R. Boavista Boavista €3.095,00 
U. D. Caranguejeira Caranguejeira €1.848,00 
A. C. P. Caranguejeira Caranguejeira €525,00 
G.D. Carreirense Carreira €896,00 
U. D. Recreativa do Coimbrão Coimbrão €1.265,00 
A.C.D. Igreja Velha Colmeias €629,00 
C.R.C. “O Abelha” Colmeias €3.228,00 
A.C. Juventude Leiria €354,00 
A. S. Académico Leiria Leiria €1.800,00 
União Desportiva de Leiria Leiria €5.080,00 
Juventude Desportiva do Lis Leiria €5.986,00 
C. S. P. Paulo VI Leiria €1.146,00 
A.C.R.  Maceirinha Maceira €6.342,00 
C.P.R. Pocariça Maceira €5.111,00 
C. P. R. A – do – Barbas Maceira €505,00 
Modelis Marrazes €326,00 
S.C.L. Marrazes Marrazes €7.981,00 
A.R.D. Outeiros da Gândara Marrazes €5.986,00 
Atlético Clube da Sismaria Marrazes €1.320,00 
A.D.R. Mata Milagres €770,00 
G.C.D. Figueiras Milagres €142,00 
A. C. D. R. Casal da Quinta  Milagres €775,00 
A.C.D. Serra Porto d’Urso Monte Real €278,00 
G.D. Monte Real Monte Real €839,00 
G.D.R. Casal Novo Monte Redondo €1.251,00 
Motor Clube Monte Redondo €2.729,00 
A.C.R.D.C. Sismaria Monte Redondo €655,00 
G.D. Santo Amaro Ortigosa €3.331,00 
Bridge Clube de Leiria Parceiros €177,00 
A.R. Lugares Unidos Pousos €1.247,00 
G.R. Amigos da Paz Pousos €7.981,00 
C. Internacional Ténis Leiria Pousos €475,00 
Núcleo Karaté Vidigalense Pousos €1.650,00 
A.D.R.C. Vidigalense Pousos €638,00 
G.D.R. S. Guilherme S. Catarina da Serra €270,00 
U.D. Serra S. Catarina da Serra €7.981,00 

Nesta área de apoio, as verbas serão liquidadas por tranches mediante 

disponibilidade orçamental, de acordo com o seguinte:  

Até €1.250,00 – uma tranche; 

De €1.251,00 a €3.000,00 – duas tranches; 

De €3.001,00 a €6.000,00 – três tranches; 

Superior a €6.000,00 – sete tranches. 

Aquisição de Viaturas 

Clube/Colectividade Freguesia Verba 
G. Alegre e Unido BAJOUCA €800,00 
Núcleo Sportinguista de Leiria LEIRIA €1.200,00 
Clube Basquetebol de Leiria LEIRIA €2.000,00 
A.R. Lugares Umidos POUSOS €2.000,00 
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A.D.R.C. Vidigalense POUSOS €2.000,00 
C.A.R.P. REGUEIRA DE PONTES €2.000,00 

Nesta área as verbas serão disponibilizadas da seguinte forma: 

⎯ 50% após a apresentação dos documentos de despesas ou contrato no caso de compra 

a prestações; 

⎯ 50% após a apresentação dos documentos comprovativos do registo de propriedade da 

viatura em nome do clube. 

O apoio a efectuar, €10.000, 00, está em conformidade com as Opções do Plano 

para 2008, CAE 12/080701 (2008-I-147 – Apoio para equipamento e infra-estruturas) e foi 

objecto de cabimento n.º 396/08, de 15 de Janeiro. 

Rendimento Desportivo 

Clube/Colectividade Freguesia Verba 
Clube de Badminton Leiria Barreira €1.432,00 

G.D.R.  Bidoeirense Bidoeira €2.878,00 
U.D. Carriço Bidoeira de Baixo Bidoeira €368,00 
U.D. da Caranguejeira Caranguejeira €1.257,00 
União de Ciclismo de Leiria Leiria €998,00 
A.D.C.R. do Bairro dos Anjos Leiria €1.514,00 
A.S. Académico de Leiria Leiria €4.991,00 
Clube de Basquetebol de Leiria Leiria €370,00 
Núcleo Sportinguista de Leiria Leiria €835,00 
Clube de Orientação do Centro Leiria €4.225,00 
Clube de Judo Dragão Leiria €423,00 
União Desportiva de Leiria Leiria €1.901,00 
Juventude Desportiva do Lis Leiria €863,00 
A.C.R. do Arnal Maceira €1.370,00 
Sport Clube Leiria e Marrazes Marrazes €1.438,00 
A.R.D. Outeiros Gândara Marrazes €798,00 
Atlético Clube da Sismaria Marrazes €1.050,00 
G.D. Monte Real Monte Real €1.685,00 
Juventude Vidigalense Pousos €3.721,00 

Nesta área de apoio, as verbas serão liquidadas por tranches mediante 

disponibilidade orçamental, de acordo com o seguinte:  

Até €1.250,00 – uma tranche; 

De €1.251,00 a €3.000,00 – duas tranches; 

De €3.001,00 a €5.000,00 – três tranches. 

O apoio a efectuar, €32.117, 00, 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 442/08, de 15 de Janeiro. 

a) A disponibilização das verbas atribuídas em cada uma das áreas de apoio está 

condicionada à apresentação do Relatório de Contas da Época 2006/2007 devidamente 

acompanhado de cópia da Acta da Assembleia Geral que o aprovou. 

Quanto ao apoio referente aos pedidos de material desportivo será distribuído 

conforme lista em anexo (Anexo C)ao original da acta.  

O material desportivo será disponibilizado logo após a sua aquisição. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, abrigo das disposições conjugadas da 

alínea f) do n.º1 do artigo 13.º da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º ambas da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º169/99, de 18 de 



76(56)  
 

CMLeiria/Acta n.º 2, de 2008.01.22 
Im-DA-15-09_A00 
 

Setembro, deliberou por unanimidade atribuir os subsídios de acordo com os mapas acima 

transcritos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.2.4. Apoio para Ligação de Ramal de Ligação de Água – União Desportiva da Serra 
DLB N.º 0098/08 | Presente o ofício da União Desportiva da Serra com entrada n.º 13184/07 

de 23/05/07, no qual solicita à Câmara Municipal de Leiria apoio para suportar os custos com 

o Ramal de Ligação de Água do Complexo Desportivo da União Desportiva da Serra. 

Considerando que se trata de um conjunto de Infra-estruturas, nomeadamente o 

Pavilhão Desportivo, o Tanque de Aprendizagem – Piscina Coberta, os dois Campos de 

Futebol e a respectiva Sede Social, que servirão todo o concelho, propõe a Senhora 

Vereadora do Pelouro do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, que a Câmara Municipal de 

Leiria atribua à União Desportiva da Serra, um apoio no valor total de €2.411, 30 (dois mil 

quatrocentos e onze euros e trinta cêntimos), para fazer face às despesas com a respectiva 

ligação do Ramal de Água. 

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 444/08, de 15 de Janeiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, abrigo das disposições conjugadas da 

alínea f) do n.º1 do artigo 13.º da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º ambas da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade atribuir à União Desportiva da Serra, um apoio no 

valor total de €2.411, 30 (dois mil quatrocentos e onze euros e trinta cêntimos), para fazer 

face às despesas com a respectiva ligação do Ramal de Água já efectuada. 

 

9.2.5. Apoio para a Realização de Eventos no Complexo Municipal de Piscinas de 
Leiria. Associação de Solidariedade Académico de Leiria 
DLB N.º 0099/08 | Presente o ofício da Associação de Solidariedade Académico de Leiria 

com entrada n.º 23924/07, de 28/09/07, a solicitar apoio para a organização dos eventos a 

realizar no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria durante a época 2007/2008. 

Considerando que as actividades a desenvolver serão dirigidas a um público 

diversificado, mediante a temática dos eventos propostos, abrangendo em média cerca de 

250 participantes cada.  

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal de Leiria atribua um apoio 

financeiro no valor total de €9.856,73 (nove mil oitocentos e cinquenta e seis euros e setenta 

e três cêntimos) para fazer face às despesas inerentes à utilização do Complexo Municipal 

de Piscinas de Leiria, designadamente na organização dos eventos «Taça Cidade de Leiria» 

(26 e 27 de Janeiro de 2008), «2.º Festival de Tubarões» (8 de Março de 2008) e «Final 

Maio Mexido 2008» (22 de Maio de 2008). 

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 445/08, de 15 de Janeiro de 2008. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, abrigo das disposições conjugadas da 

alínea f) do n.º1 do artigo 13.º da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º ambas da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade atribuir à Associação de Solidariedade Académico 

de Leiria um apoio financeiro no valor total de €9.856,73 (nove mil oitocentos e cinquenta e 

seis euros e setenta e três cêntimos), para fazer face às despesas inerentes à utilização do 

Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, para a organização dos eventos «Taça Cidade de 

Leiria» (26 e 27 de Janeiro de 2008), «2.º Festival de Tubarões» (8 de Março de 2008) e 

«Final Maio Mexido 2008» (22 de Maio de 2008), mediante a apresentação dos respectivos 

comprovativos de despesa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.2.6. Apoio para a Realização de Eventos na Piscina Municipal da Maceira. 
Associação Cultural e Recreativa de Maceirinha 
DLB N.º 0100/08 | Presente o ofício da Associação Cultural e Recreativa de Maceirinha com 

entrada n.º 21582/07, de 31/08/07, a solicitar apoio para a organização dos eventos a 

realizar na Piscina Municipal de Maceira durante a época 2007/2008. 

Considerando que as actividades a desenvolver irão mobilizar em média cerca de 

120 jovens atletas e 40 adultos e serão dirigidas também ao público em geral e em particular 

aos habitantes da freguesia da Maceira.  

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal de Leiria atribua um apoio 

financeiro no valor total de €1.675,80 (mil seiscentos e setenta e cinco euros e oitenta 

cêntimos) para fazer face às despesas inerentes à utilização da Piscina Municipal da 

Maceira, designadamente na organização dos eventos «III Festival Aquático» (26 de Janeiro 

de 2008) e «Festival de Encerramento» (31 de Maio de 2008). 

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 446/08, de 15 de Janeiro de 2008. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, abrigo das disposições conjugadas da 

alínea f) do n.º1 do artigo 13.º da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º ambas da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade atribuir à Associação Cultural e Recreativa de 

Maceirinha um apoio financeiro no valor total de €1.675,80 (mil seiscentos e setenta e cinco 

euros e oitenta cêntimos), para fazer face às despesas inerentes à utilização da Piscina 

Municipal da Maceira, designadamente na organização dos eventos «III Festival Aquático» 

(26 de Janeiro de 2008) e «Festival de Encerramento» (31 de Maio de 2008), mediante a 

apresentação dos respectivos comprovativos de despesa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
9.2.7. Apoio para a Realização do Evento «Escola para Todos – Água sem Limites» no 
Complexo Municipal de Piscinas de Leiria. Agrupamento de Escolas José Saraiva 
DLB N.º 0101/08 | Presente o ofício do Núcleo de Estágio de Educação Física do 

Agrupamento de Escolas José Saraiva, com entrada n.º 26880/07, de 31 de Outubro, a 
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solicitar apoio para a organização do evento «Escola para Todos – Água sem Limites», a 

realizar no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, no dia 12 de Abril de 2008. 

Considerando que, as actividades a desenvolver serão dirigidas a toda a 

comunidade escolar, com o objectivo de contribuir para o desenvolvimento integral dos 

participantes, reforçar o espírito de entreajuda e proporcionar um conjunto de vivências e 

habilidades motoras inerentes à prática de actividades aquáticas.  

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal de Leiria atribua ao 

Agrupamento de Escolas José Saraiva, um apoio financeiro no valor total de €472,19 

(quatrocentos e setenta e dois euros e dezanove cêntimos) para fazer face às despesas 

inerentes à utilização do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, designadamente na 

organização do evento «Escola para Todos – Água sem Limites». 

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 447/08, de 15 de Janeiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, abrigo das disposições conjugadas da 

alínea f) do n.º1 do artigo 13.º da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º ambas da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade atribuir ao Agrupamento de Escolas José Saraiva 

um apoio financeiro no valor total de €472,19 (quatrocentos e setenta e dois euros e 

dezanove cêntimos), para fazer face às despesas inerentes à utilização do Complexo 

Municipal de Piscinas de Leiria, designadamente na organização do evento «Escola para 

Todos – Água sem Limites», mediante a apresentação do respectivo comprovativo de 

despesa. 

 

9.2.8. Alteração do Protocolo com o Centro Social Paroquial Paulo VI 
 DLB N.º 0102/08 | É presente o Protocolo estabelecido com o Centro Social e Paroquial 

Paulo VI, com o objectivo de proporcionar a utilização regular do Pavilhão, aos Clubes do 

Concelho para desenvolverem a prática desportiva regular das suas actividades, celebrado a 

1 de Novembro de 1994. 

Considerando que posteriormente foram celebrados um conjunto de Protocolos 

semelhantes, com o mesmo objecto mas com outras entidades, nomeadamente Clubes e 

Estabelecimentos de Ensino. 

Propõe a Senhora Vereadora do Pelouro do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, a 

alteração do Protocolo com o Centro Social Paroquial Paulo VI, com o pressuposto de 

uniformizar a sua redacção com as dos restantes Protocolos do mesmo âmbito e de acordo 

com as correspondentes alterações ao nível da legislação aplicável. 
Propõe ainda, a actualização do número de horas de utilização regular no Pavilhão 

para um total de 15 horas/semana, bem como modificação do período de vigência definido 

na sua Cláusula 10.ª. 

Face ao exposto, sugere-se a substituição do Protocolo celebrado em 1 de 

Novembro de 1994, pelo que abaixo se transcreve: 

“PROTOCOLO 
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Considerando a Actividade Física e Desportiva uma área de fulcral importância para o 

Município de Leiria, tendo em conta a elevada solicitação por parte das Colectividades e 

população em geral residentes no Concelho. 

Considerando que, alguns Clubes do Concelho possuem instalações próprias para a prática 

desportiva, e que, as instalações geridas pela Câmara Municipal de Leria são insuficientes 

para o número de horas que os clubes do Concelho solicitam para a prática desportiva 

regular, dando seguimento à parceria que se desenvolve com as diversas Colectividades na 

cedência das suas instalações e criação de condições para a prática de actividades 

desportivas, justifica a celebração do seguinte protocolo de cooperação: 

Assim entre, 

O Centro Social Paroquial Paulo VI, adiante designado por CSP Paulo VI, com sede no 

Largo Cónego Maia, Sé, 2400-175 Leiria, N.I.P.C. 500 835 187, representado pelo 

Presidente da Direcção, Padre Joaquim Almeida Batista, na qualidade de primeiro 

outorgante. 

e 

O Município de Leiria, com sede no Largo da República, n.º 1, 2414-006 Leiria, N.I.P.C. 505 

181 266, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno 

Vieira de Campos Costa, casada, natural da freguesia e concelho de Mirandela, residente na 

Quinta de Santo António, Lote 63, 5.º Dt.º, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, na 

qualidade de segundo outorgante, é celebrado o presente protocolo, nos termos e com as 

cláusulas seguintes: 

1.ª 
(Objecto) 

O protocolo tem como objectivo proporcionar a utilização regular do Pavilhão do CSP Paulo 

VI, aos Clubes do Concelho para desenvolverem a prática desportiva regular das suas 

actividades. 

2.ª 
(Obrigações do CSP Paulo VI) 

O CSP Paulo VI obriga-se a : 

1. Permitir aos Clubes do Concelho, indicados pelo ML, a prática das suas actividades 

físicas regulares no Pavilhão, em horário a determinar para cada época desportiva, nos 

meses de Setembro a Julho inclusive (11 meses), sendo a ocupação semanal de 

segunda a sexta-feira, num total de 15 horas/semana; 

2. Comunicar ao ML e aos Clubes interessados com a antecedência de 48 horas a 

indisponibilidade de utilização do Pavilhão no período definido em 1., por motivos 

excepcionais e devidamente justificados; 

3. Impedir a permanência e distribuição dos espaços desportivos aos Clubes que não 

cumpram com as disposições regulamentares de utilização do Pavilhão, nomeadamente, 

as regras mínimas de higiene, segurança e desportivismo; 

4. Manter nos horários definidos em 1., as instalações livres e em condições de higiene 

adequadas à prática desportiva, bem como, assegurar a presença de um funcionário 

nesses horários. 

3.ª 
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(Obrigações do ML) 
O ML obriga-se a : 

1. Atribuir a verba mensal de €1.054, 24 (mil e cinquenta quatro euros e vinte e quatro 

cêntimos), para fazer face às despesas com as 15 horas de utilização semanais da 

referida instalação desportiva, indexado anualmente conforme taxa dos alugueres de 

imóveis para habitação e, que inclui despesas com luz, água, gás e todas as despesas 

de manutenção; 

2. Responsabilizar-se por todos os danos causados no equipamento ou respectivo 

apetrechamento na área de prática desportiva e balneários, desde que praticados pelas 

entidades utilizadoras do espaço protocolado em 1. da Cláusula 2.ª; 

3. Informar o CSP Paulo VI da distribuição dos espaços desportivos pelos Clubes do 

Concelho, até 31 de Agosto de cada ano. 

4.ª 
(Validade do protocolo) 

O presente protocolo vigorará pelo período de um ano, com excepção do mês de Agosto, 

renovando-se automaticamente por períodos iguais e sucessivos, salvo se qualquer das 

partes outorgantes o denunciar com a antecedência mínima de sessenta dias, em relação ao 

seu terminus. 

5.ª 
(Efeitos do protocolo) 

Os efeitos do presente protocolo retroagem a 1 de Janeiro de 2007, com a atribuição de uma 

verba mensal de €1.028,53 (mil e vinte e oito euros e cinquenta e três cêntimos), com 

excepção do mês de Agosto de 2007. 

6.ª 
(Casos omissos) 

Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pelo ML e CSP Paulo VI. 
7.ª 

(Imposto do selo) 
O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 

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

Código do Imposto do Selo. 

Leiria, 22 de Janeiro de 2008. 

O Presidente da Direcção do CSP Paulo VI  | Padre Joaquim Almeida Batista 

A Presidente da CML | Isabel Damasceno Campos Costa» 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2007, CAE 

12/040701 (2007-A-246 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto de cabimento 

n.º 149/07, de 13 de Janeiro de 2007 e 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 290/08, 

de 14 de Janeiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, abrigo das disposições conjugadas da 

alínea f) do n.º1 do artigo 13.º da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º ambas da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade concordar com a respectiva alteração do Protocolo 
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com o Centro Social Paroquial Paulo VI, de acordo com o acima transcrito, sendo que o 

presente Protocolo substitui o celebrado em 1 de Novembro de 1994. 

Mais deliberou, conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara Municipal para 

proceder à sua outorga. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 
Ponto dez 

 Gabinete  de  Apoio  à  Vereadora  Eng. ª  Isabe l  Gonça lves   

 

10.1. Montagem de bancadas para a classificativa «Super Especial» do Rally do Centro 
de Portugal 
DLB N.º 0103/08 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, foi 
presente que abaixo se transcreve: 

«O Clube Automóvel da Marinha Grande, por meio do ofício como o registo ENTFE-

2007/5509, de 7 de Setembro, solicitou a colaboração do Município de Leiria para 

desenvolvimento de actividades inseridas na classificativa “Super Especial” do Rally Centro 

de Portugal, a ter lugar no dia 21 de Setembro de 2007. Para o efeito, solicita apoio logístico 

e de divulgação, no âmbito da realização das actividades que constituem o evento. 

Este pedido formal foi fruto de um conjunto de reuniões nas quais a Câmara 

Municipal se comprometeu com a colocação de bancadas para os espectadores, tendo em 

vista o ocorrido no ano anterior, com a adesão de milhares de pessoas ao evento desportivo. 

A data do envio do pedido formal de apoio por parte da organização da prova, 

demasiado próxima da data do evento, obrigou ao desenvolvimento de procedimentos 

expeditos de forma a garantir a sua realização. 

Considerando que a região em que Leiria se insere tem grandes tradições 

automobilísticas, nomeadamente na organização de provas desportivas, e que se espera a 

presença de milhares de pessoas no recinto, a Senhora Presidente emitiu despacho datado 

do dia 7 de Setembro, que aprovou o pedido de apoio solicitado, nomeadamente na 

montagem de duas bancadas com a capacidade de 3000 lugares e 400 lugares, 

respectivamente, despacho que foi ratificado através da deliberação do dia 13 de Setembro. 

Pelo nosso registo SAI-2007/16323, foi solicitado o seguinte apoio à Leirisport, E.M. 

à classificativa "Super Especial" do Rally Centro de Portugal: 

⎯ Empréstimo das grades metálicas para envolver o recinto onde se disputará a prova e o 

local do parque fechado onde os veículos ficarão antes de entrada em prova; 

⎯ Montagem de bancadas com a capacidade de 3000 lugares e 400 lugares, 

respectivamente; 

⎯ Disponibilização da necessária corrente eléctrica; 

⎯ Disponibilização de WC para os elementos envolvidos na prova; 

A solicitação de disponibilização das bancadas foi feita à Leirisport, E.M. tendo em 

conta as seguintes condições: 

⎯ Garantia da segurança da estrutura, dado que se tratam das bancadas amovíveis 

adquiridas para o Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa para o EURO 2004, 
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devidamente testadas pelo LNEC e homologadas pelas diversas entidades responsáveis 

pela emissão das licenças de utilização do estádio; 

⎯ Condições vantajosas do ponto de vista financeiro, dado que o valor de aluguer do 

material não foi cobrado à Câmara Municipal; 

Em resposta à Câmara Municipal, a Leirisport assegurou a cedência de energia 

eléctrica, a cedência dos WC do Estádio e a cedência da bancada de forma gratuita, 

associando-se à organização do evento e apresentou o valor da montagem da bancada que 

é igual a €20.400,00 acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

Considerando que a resposta da Leirisport, E.M. à Câmara Municipal de Leiria 

chegou apenas ontem, dia 17 de Setembro, sendo a prova a realizar no dia 22 de Setembro; 

Considerando que o prazo que medeia entre o pedido da organização da prova e a 

realização da mesma não nos permite o desenvolvimento de outros procedimentos para o 

aluguer de bancadas; 

Proponho, desta forma, adoptar o procedimento descrito na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 197/2007, no qual se prevê que pode recorrer-se ao ajuste 

directo na medida do estritamente necessário e por motivos de urgência imperiosa, não 

possam ser cumpridos os prazos ou formalidades previstos para os restantes 

procedimentos, desde que as circunstâncias invocadas não sejam, em caso algum, 

imputáveis às entidades adjudicantes. 

Assim, solicito autorização da realização da despesa e respectivo pagamento no 

valor de €24.684,00 (vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro euros) com Iva incluído.  

Remeto à consideração da Sra. Presidente 

Leiria, 18/09/2007» 

Tendo em conta o despacho proferido pela Sra. Presidente, e que abaixo se 

transcreve: 

“DESPACHO 
No uso das competências que me estão conferidas pela alínea a) do nº. 1 do artigo. 18º do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e pela alínea g) do n.º. 1 do artigo. 68.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, 

autorizo o pagamento da despesa acima referida, no valor de €24.684,00 (vinte e quatro mil, 

seiscentos e oitenta e quatro euros) com Iva incluído, à empresa Leirisport, EM.” 

E tendo em conta que a factura ainda se encontra por regularizar, propõe autorização para 

se proceder no presente ano económico ao sei lançamento contabilístico, bem como ao seu 

pagamento, em virtude da mesma não ter figurado no mapa da dívida do ano transacto. 

A verba a pagamento está em conformidade com a proposta de cabimento n.º 

122/08, de 8 de Janeiro. 

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

conferida pelo disposto na alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

Castro, Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira e Dra. Lucinda Caleira, eleitos pelo Partido 

Socialista, autorizar o lançamento no ano económico de 2008, bem como o pagamento da 

factura n.º 400200/20074, emitida em 22/09/2007, pela empresa Leirisport, EM, no valor de 

€24.684,00 (vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro euros) com Iva incluído.  
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Os Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dra. António 

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

de voto, que se transcreve: 

« Mais uma vez se verificam exemplos de irregularidades formais, sobre as quais 

declinamos quaisquer responsabilidades. 

Não se compreende como continuam a aparecer facturas por pagar, de despesas de 

anos anteriores, com o argumento de “ a despesa foi realizada sem que tivessem sido 

cumpridos os requisitos legais  inerentes ao processamento da despesa”! 

Têm sido tantos os exemplos, que torna-se imperioso efectuar um levantamento 

exaustivo deste tipo de situações, que revelam a má organização dos Serviços e que podem 

levar a consequências sancionatórias. 

Face à profusão de casos, continuamos a VOTAR CONTRA a autorização da 

despesa.» 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.2. Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Leiria e a Associação de 
Ginástica de Leiria 
DLB N.º 0104/08 | Presente a Minuta de Contrato de Comodato a celebrar entre o Município 

de Leiria e a Associação de Ginástica do Distrito de Leiria, acompanhada de planta que dele 

passa fazer parte integrante, bem como da respectiva acta (Anexo D), cujo teor a seguir se 

transcreve: 

«Minuta de Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Leiria e a 
Associação de Ginástica do Distrito de Leiria – Associação Desportiva. 
----------Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, na cidade de Leiria, 

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

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

camarária de ____/____/____ como primeiro outorgante, e a Associação de Ginástica do 

Distrito de Leiria – Associação Desportiva, com sede no Complexo Municipal de Piscinas de 

Leiria, Edifício Nascente, lugar de Arrabalde d’Aquém, na cidade de Leiria, contribuinte fiscal 

n.º 503 576 310, representada pelo Senhor Dr. Pedro José Pereira Carvalho Lopes, na 

qualidade de seu Presidente e no uso dos poderes que lhe são conferidos ao abrigo dos 

respectivos estatutos como segundo outorgante, é celebrado o presente contrato de 

comodato, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, o qual se rege pelas cláusulas seguintes: -------------------------------------------------  

Cláusula primeira 
----------O primeiro outorgante é dono e possuidor de um espaço destinado a fins não 

habitacionais, com a área total de aproximadamente 24,9 m², designado por gabinete 10, 

sito no piso 1 do Edifício Nascente do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, lugar de 

Arrabalde d’Aquém, na cidade de Leiria. ---------------------------------------------------------------------  

Cláusula segunda 
----------O primeiro outorgante entrega, gratuitamente, em regime de comodato, à segunda 

outorgante, um espaço destinado a fins não habitacionais, devidamente marcado a cor verde 

em planta anexa ao presente contrato de comodato que dele faz parte integrante, com a 
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área total de aproximadamente 24,9 m², designado por gabinete 10, sito no piso 1 do Edifício 

Nascente do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, lugar de Arrabalde d’Aquém, na 

cidade de Leiria, para aí instalar a sua sede social. -------------------------------------------------------  

Cláusula terceira 
----------A segunda outorgante compromete-se a não dar ao espaço uso diverso do que ficou 

consignado na cláusula primeira deste contrato. -----------------------------------------------------------  

Cláusula quarta 
----------A segunda outorgante obriga-se a conservar o espaço objecto do presente contrato 

em bom estado de conservação e limpeza, sendo da sua exclusiva competência a gestão do 

mesmo e da sua responsabilidade os encargos respeitantes a quaisquer deteriorações.-------  

Cláusula quinta 
----------A segunda outorgante não poderá efectuar quaisquer obras no espaço objecto do 

presente contrato de comodato. --------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula sexta 
----------A violação do disposto na cláusula quarta e quinta implica a imediata restituição do 

espaço objecto do presente contrato de comodato. -------------------------------------------------------  

Cláusula sétima 
----------Este contrato vigorará pelo prazo de cinco anos, renovando-se automaticamente por 

períodos sucessivos de um ano, nos termos da legislação aplicável, enquanto a segunda 

outorgante mantiver a sua sede no concelho de Leiria e a sua actividade for exercida no 

concelho de Leiria e para os respectivos munícipes ------------------------------------------------------  

Cláusula oitava 
----------A segunda outorgante obriga-se, findo o prazo do presente contrato, a devolver o 

espaço objecto do mesmo, no mesmo estado em que lhe foi entregue, livre de quaisquer 

ónus ou encargos.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula nona 
----------Os efeitos do presente contrato de comodato retroagem ao dia 1 de Janeiro de 2008. 

Cláusula décima 
----------Em tudo o omisso, o presente contrato regular-se-á pelas disposições legais 

aplicáveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

*** 

Parágrafo Único: O presente contrato é feito em triplicado, composto por três páginas e 

uma peça desenhada anexa, que dele faz parte integrante, destinando-se um exemplar ao 

primeiro contraente, outro à segunda e outro à repartição de finanças competente, sendo 

devidamente assinado pelas partes depois de declararem ter lido, compreendido e aceite 

todas as suas cláusulas.------------------------------------------------------------------------------------------  

Leiria _____de ___________ de 2008. 

Pelo Primeiro Outorgante | Isabel Damasceno Campos 

Pela Segunda Outorgante | __________________________» 
A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade concordar 

com o teor da minuta do contrato de comodato. 
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Mais deliberou conferir poderes à Senhora Presidente para proceder à outorga do 

referido contrato. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.3. Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Leiria e a Associação de 
Basquetebol de Leiria 
DLB N.º 0105/08 | Presente a Minuta de Contrato de Comodato a celebrar entre o Município 

de Leiria e a Associação de Basquetebol de Leiria – Associação Desportiva, acompanhada 

de planta que dele passa fazer parte integrante, bem como da respectiva acta (Anexo E), cujo 

teor a seguir se transcreve:  

«Minuta de Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Leiria e a 
Associação de Basquetebol de Leiria – Associação Desportiva. 
----------Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, na cidade de Leiria, 

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

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

camarária de ____/____/____ como primeiro outorgante, e a Associação de Basquetebol de 

Leiria – Associação Desportiva, com sede no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, 

Edifício Nascente, no lugar de Arrabalde d’Aquém, na cidade de Leiria, contribuinte fiscal n.º 

502 160 756, representada pelo Senhor António José Marques Rosa, na qualidade de seu 

Presidente e no uso dos poderes que lhe são conferidos ao abrigo dos respectivos estatutos 

como segundo outorgante, é celebrado o presente contrato de comodato, ao abrigo do 

disposto na alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada, 

o qual se rege pelas cláusulas seguintes:--------------------------------------------------------------------  

Cláusula primeira 
----------O primeiro outorgante é dono e possuidor de um espaço destinado a fins não 

habitacionais, com a área total de aproximadamente 39,52 m², designado por gabinetes 17 e 

18, sitos no piso 0, do Edifício Nascente do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, no 

lugar de Arrabalde d’Aquém, na cidade de Leiria. ---------------------------------------------------------  

Cláusula segunda 
----------O primeiro outorgante entrega, gratuitamente, em regime de comodato, à segunda 

outorgante, um espaço destinado a fins não habitacionais, devidamente marcado a cor verde 

em planta anexa ao presente contrato de comodato que dele faz parte integrante, com a 

área total de aproximadamente 39,52 m², designado por gabinetes 17 e 18, sitos no piso 0, 

do Edifício Nascente do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, no lugar de Arrabalde 

d’Aquém, na cidade de Leiria, para aí instalar a sua sede social.--------------------------------------  

Cláusula terceira 
----------A segunda outorgante compromete-se a não dar ao espaço uso diverso do que ficou 

consignado na cláusula primeira deste contrato. -----------------------------------------------------------  

Cláusula quarta 
----------A segunda outorgante obriga-se a conservar o espaço objecto do presente contrato 

em bom estado de conservação e limpeza, sendo da sua exclusiva competência a gestão do 

mesmo e da sua responsabilidade os encargos respeitantes a quaisquer deteriorações.-------  

Cláusula quinta 
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----------A segunda outorgante não poderá efectuar quaisquer obras no espaço objecto do 

presente contrato de comodato. --------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula sexta 

----------A violação do disposto na cláusula quarta e quinta implica a imediata restituição do 

espaço objecto do presente contrato de comodato. -------------------------------------------------------  

Cláusula sétima 
----------Este contrato vigorará pelo prazo de cinco anos, renovando-se automaticamente por 

períodos sucessivos de um ano, nos termos da legislação aplicável, enquanto a segunda 

outorgante mantiver a sua sede no concelho de Leiria e a sua actividade principal for 

exercida no concelho de Leiria e para os respectivos munícipes. -------------------------------------  

Cláusula oitava 
----------A segunda outorgante obriga-se, findo o prazo do presente contrato, a devolver o 

espaço objecto do mesmo, no mesmo estado em que lhe foi entregue, livre de quaisquer 

ónus ou encargos.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula nona 
----------Os efeitos do presente contrato de comodato retroagem ao dia 1 de Janeiro de 2008. 

Cláusula décima 
----------Em tudo o omisso, o presente contrato regular-se-á pelas disposições legais 

aplicáveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

*** 

Parágrafo Único: O presente contrato é feito em triplicado, composto por três páginas e 

uma peça desenhada anexa, que dele faz parte integrante, destinando-se um exemplar ao 

primeiro contraente, outro à segunda e outro à repartição de finanças competente, sendo 

devidamente assinado pelas partes depois de declararem ter lido, compreendido e aceite 

todas as suas cláusulas.------------------------------------------------------------------------------------------  

Leiria _____de ___________ de 2008. 

Pelo Primeiro Outorgante | Isabel Damasceno Campos 

Pela Segunda Outorgante | __________________________» 
A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade concordar 

com o teor da minuta do contrato de comodato. 

Mais deliberou conferir poderes à Senhora Presidente para proceder à outorga do 

referido contrato. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.4. Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Leiria e a Associação de 
Andebol de Leiria 
DLB N.º 0106/08 | Presente a Minuta de Contrato de Comodato a celebrar entre o Município 

de Leiria e a Associação de Andebol de Leiria – Associação Desportiva, acompanhada de 

planta que dele passa fazer parte integrante, bem como da respectiva acta (Anexo F), cujo 

teor a seguir se transcreve: 

 «Minuta de Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Leiria e a 
Associação de Andebol de Leiria – Associação Desportiva. 
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----------Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, na cidade de Leiria, 

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

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

camarária de ____/____/____ como primeiro outorgante, e a Associação de Andebol de 

Leiria – Associação Desportiva, com sede no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, 

Edifício Nascente, lugar de Arrabalde d’Aquém, na cidade de Leiria, contribuinte fiscal n.º 

501 873 260, representada pelo Senhor Mário João Dinis Bernardes, na qualidade de seu 

Presidente e no uso dos poderes que lhe são conferidos ao abrigo dos respectivos estatutos 

como segundo outorgante, é celebrado o presente contrato de comodato, ao abrigo do 

disposto na alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada, 

o qual se rege pelas cláusulas seguintes:--------------------------------------------------------------------  

Cláusula primeira 
----------O primeiro outorgante é dono e possuidor de um espaço destinado a fins não 

habitacionais, com a área total de aproximadamente 54,94 m², designado por gabinetes 11, 

12 e 13, sitos no piso 1, do Edifício Nascente do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, 

no lugar de Arrabalde d’Aquém, na cidade de Leiria. -----------------------------------------------------  

Cláusula segunda 
----------O primeiro outorgante entrega, gratuitamente, em regime de comodato, à segunda 

outorgante, um espaço destinado a fins não habitacionais, devidamente marcado a cor verde 

em planta anexa ao presente contrato de comodato que dele faz parte integrante, com a 

área total de aproximadamente 54,94 m², designado por gabinetes 11, 12 e 13, sitos no piso 

1, do Edifício Nascente do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, no lugar de Arrabalde 

d’Aquém, na cidade de Leiria, para aí instalar a sua sede social.--------------------------------------  

Cláusula terceira 
----------A segunda outorgante compromete-se a não dar ao espaço uso diverso do que ficou 

consignado na cláusula primeira deste contrato. -----------------------------------------------------------  

Cláusula quarta 
----------A segunda outorgante obriga-se a conservar o espaço objecto do presente contrato 

em bom estado de conservação e limpeza, sendo da sua exclusiva competência a gestão do 

mesmo e da sua responsabilidade os encargos respeitantes a quaisquer deteriorações.-------  

Cláusula quinta 

----------A segunda outorgante não poderá efectuar quaisquer obras no espaço objecto do 

presente contrato de comodato. --------------------------------------------------------------------------------  
Cláusula sexta 

----------A violação do disposto na cláusula quarta e quinta implica a imediata restituição do 

espaço objecto do presente contrato de comodato. -------------------------------------------------------  

Cláusula sétima 
----------Este contrato vigorará pelo prazo de cinco anos, renovando-se automaticamente por 

períodos sucessivos de um ano, nos termos da legislação aplicável, enquanto a segunda 

outorgante mantiver a sua sede no concelho de Leiria, e a sua actividade principal for 

exercida no concelho de Leiria e para os respectivos munícipes. -------------------------------------  

Cláusula oitava 



88(68)  
 

CMLeiria/Acta n.º 2, de 2008.01.22 
Im-DA-15-09_A00 
 

----------A segunda outorgante obriga-se, findo o prazo do presente contrato, a devolver o 

espaço objecto do mesmo, no mesmo estado em que lhe foi entregue, livre de quaisquer 

ónus ou encargos.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula nona 
----------Os efeitos do presente contrato de comodato retroagem ao dia 1 de Janeiro de 2008. 

Cláusula décima 
----------Em tudo o omisso, o presente contrato regular-se-á pelas disposições legais 

aplicáveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

*** 

Parágrafo Único: O presente contrato é feito em triplicado, composto por três páginas e 

uma peça desenhada anexa, que dele faz parte integrante, destinando-se um exemplar ao 

primeiro contraente, outro à segunda e outro à repartição de finanças competente, sendo 

devidamente assinado pelas partes depois de declararem ter lido, compreendido e aceite 

todas as suas cláusulas.------------------------------------------------------------------------------------------  

Leiria _____de ___________ de 2008. 

Pelo Primeiro Outorgante | Isabel Damasceno Campos 

Pela Segunda Outorgante | __________________________» 
A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade concordar 

com o teor da minuta do contrato de comodato. 

Mais deliberou conferir poderes à Senhora Presidente para proceder à outorga do 

referido contrato. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.5. Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Leiria e a Associação de 
Natação de Leiria 
DLB N.º 0107/08 | Presente a Minuta de Contrato de Comodato a celebrar entre o Município 

de Leiria e a Associação de Natação do Distrito de Leiria – Associação Desportiva, 

acompanhada de planta que dele passa fazer parte integrante, bem como da respectiva acta 

(Anexo G), cujo teor a seguir se transcreve:  

«Minuta de Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Leiria e a 
Associação de Natação do Distrito de Leiria – Associação Desportiva. 
----------Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, na cidade de Leiria, 

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

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

camarária de ____/____/____ como primeiro outorgante, e a Associação de Natação do 

Distrito de Leiria – Associação Desportiva, com sede no Complexo Municipal de Piscinas de 

Leiria, Edifício Nascente, no lugar de Arrabalde d’Aquém, na cidade de Leiria, contribuinte 

fiscal n.º 502 829 648, representada pelo Senhor José Carlos Pires, na qualidade de seu 

Presidente e no uso dos poderes que lhe são conferidos ao abrigo dos respectivos estatutos 

como segundo outorgante, é celebrado o presente contrato de comodato, ao abrigo do 

disposto na alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada, 

o qual se rege pelas cláusulas seguintes:--------------------------------------------------------------------  
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Cláusula primeira 
----------O primeiro outorgante é dono e possuidor de um espaço destinado a fins não 

habitacionais, com a área total de aproximadamente 33,79 m², designado por gabinetes 2 e 

3, sitos no piso 1, do Edifício Nascente do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, no 

lugar de Arrabalde d’Aquém, na cidade de Leiria. ---------------------------------------------------------  

Cláusula segunda 
----------O primeiro outorgante entrega, gratuitamente, em regime de comodato, à segunda 

outorgante, um espaço destinado a fins não habitacionais, devidamente marcado a cor verde 

em planta anexa ao presente contrato de comodato que dele faz parte integrante, com a 

área total de aproximadamente 33,79 m², designado por gabinetes 2 e 3, sitos no piso 1, do 

Edifício Nascente do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, no lugar de Arrabalde 

d’Aquém, na cidade de Leiria, para aí instalar a sua sede social.--------------------------------------  

Cláusula terceira 
----------A segunda outorgante compromete-se a não dar ao espaço uso diverso do que ficou 

consignado na cláusula primeira deste contrato. -----------------------------------------------------------  

Cláusula quarta 
----------A segunda outorgante obriga-se a conservar o espaço objecto do presente contrato 

em bom estado de conservação e limpeza, sendo da sua exclusiva competência a gestão do 

mesmo e da sua responsabilidade os encargos respeitantes a quaisquer deteriorações.-------  

Cláusula quinta 
----------A segunda outorgante não poderá efectuar quaisquer obras no espaço objecto do 

presente contrato de comodato. --------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula sexta 

----------A violação do disposto na cláusula quarta e quinta implica a imediata restituição do 

espaço objecto do presente contrato de comodato. -------------------------------------------------------  

Cláusula sétima 
----------Este contrato vigorará pelo prazo de cinco anos, renovando-se automaticamente por 

períodos sucessivos de um ano, nos termos da legislação aplicável, enquanto a segunda 

outorgante mantiver a sua sede no concelho de Leiria e a sua actividade principal for 

exercida no concelho de Leiria e para os respectivos munícipes. -------------------------------------  

Cláusula oitava 
----------A segunda outorgante obriga-se, findo o prazo do presente contrato, a devolver o 

espaço objecto do mesmo, no mesmo estado em que lhe foi entregue, livre de quaisquer 

ónus ou encargos.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula nona 
----------Os efeitos do presente contrato de comodato retroagem ao dia 1 de Janeiro de 2008. 

Cláusula décima 
----------Em tudo o omisso, o presente contrato regular-se-á pelas disposições legais 

aplicáveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

*** 

Parágrafo Único: O presente contrato é feito em triplicado, composto por três páginas e 

uma peça desenhada anexa, que dele faz parte integrante, destinando-se um exemplar ao 

primeiro contraente, outro à segunda e outro à repartição de finanças competente, sendo 
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devidamente assinado pelas partes depois de declararem ter lido, compreendido e aceite 

todas as suas cláusulas.------------------------------------------------------------------------------------------  

Leiria _____de ___________ de 2008. 

Pelo Primeiro Outorgante | Isabel Damasceno Campos 

Pela Segunda Outorgante | __________________________» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade concordar 

com o teor da minuta do contrato de comodato. 

Mais deliberou conferir poderes à Senhora Presidente para proceder à outorga do 

referido contrato. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.6. Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Leiria e a Associação de 
Patinagem de Leiria 
DLB N.º 0108/08 | Presente a Minuta de Contrato de Comodato a celebrar entre o Município 

de Leiria e a Associação de Patinagem do Distrito de Leiria – Associação Desportiva, 

acompanhada de planta que dele passa fazer parte integrante, bem como da respectiva acta 

(Anexo H), cujo teor a seguir se transcreve:  

«Minuta de Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Leiria e a 
Associação de Patinagem do Distrito de Leiria – Associação Desportiva. 
----------Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, na cidade de Leiria, 

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

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

camarária de ____/____/____ como primeiro outorgante, e a Associação de Patinagem do 

Distrito de Leiria – Associação Desportiva, com sede no Complexo Municipal de Piscinas de 

Leiria, Edifício Nascente, no lugar de Arrabalde de d’Aquém, na cidade de Leiria, contribuinte 

fiscal n.º 502 370 220, representada pelo Senhor António Gordalina, na qualidade de seu 

Presidente e no uso dos poderes que lhe são conferidos ao abrigo dos respectivos estatutos 

como segundo outorgante, é celebrado o presente contrato de comodato, ao abrigo do 

disposto na alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada, 

o qual se rege pelas cláusulas seguintes:--------------------------------------------------------------------  

Cláusula primeira 
----------O primeiro outorgante é dono e possuidor de um espaço destinado a fins não 

habitacionais, com a área total de aproximadamente 33,79 m², designado por gabinetes 4 e 

5, sitos no piso 1, do Edifício Nascente do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, lugar 

de Arrabalde d’Aquém, na cidade de Leiria.-----------------------------------------------------------------  

Cláusula segunda 
----------O primeiro outorgante entrega, gratuitamente, em regime de comodato, à segunda 

outorgante, um espaço destinado a fins não habitacionais, devidamente marcado a cor verde 

em planta anexa ao presente contrato de comodato que dele faz parte integrante, com a 

área total de aproximadamente 33,79 m², designado por gabinetes 4 e 5, sitos no piso 1, do 

Edifício Nascente do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, lugar de Arrabalde d’Aquém, 

na cidade de Leiria, para aí instalar a sua sede social. ---------------------------------------------------  
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Cláusula terceira 
----------A segunda outorgante compromete-se a não dar ao espaço uso diverso do que ficou 

consignado na cláusula primeira deste contrato. -----------------------------------------------------------  

Cláusula quarta 
----------A segunda outorgante obriga-se a conservar o espaço objecto do presente contrato 

em bom estado de conservação e limpeza, sendo da sua exclusiva competência a gestão do 

mesmo e da sua responsabilidade os encargos respeitantes a quaisquer deteriorações.-------  

Cláusula quinta 
----------A segunda outorgante não poderá efectuar quaisquer obras no espaço objecto do 

presente contrato de comodato. --------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula sexta 

----------A violação do disposto na cláusula quarta e quinta implica a imediata restituição do 

espaço objecto do presente contrato de comodato. -------------------------------------------------------  

Cláusula sétima 
----------Este contrato vigorará pelo prazo de cinco anos, renovando-se automaticamente por 

períodos sucessivos de um ano, nos termos da legislação aplicável, enquanto a segunda 

outorgante mantiver a sua sede no concelho de Leiria e a sua actividade principal for 

exercida no concelho de Leiria e para os respectivos munícipes. -------------------------------------  

Cláusula oitava 
----------A segunda outorgante obriga-se, findo o prazo do presente contrato, a devolver o 

espaço objecto do mesmo, no mesmo estado em que lhe foi entregue, livre de quaisquer 

ónus ou encargos.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula nona 
----------Os efeitos do presente contrato de comodato retroagem ao dia 1 de Janeiro de 2008. 

Cláusula décima 
----------Em tudo o omisso, o presente contrato regular-se-á pelas disposições legais 

aplicáveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

*** 

Parágrafo Único: O presente contrato é feito em triplicado, composto por três páginas e 

uma peça desenhada anexa, que dele faz parte integrante, destinando-se um exemplar ao 

primeiro contraente, outro à segunda e outro à repartição de finanças competente, sendo 

devidamente assinado pelas partes depois de declararem ter lido, compreendido e aceite 

todas as suas cláusulas.------------------------------------------------------------------------------------------  

Leiria _____de ___________ de 2008. 

Pelo Primeiro Outorgante | Isabel Damasceno Campos 

Pela Segunda Outorgante | __________________________» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade concordar 

com o teor da minuta do contrato de comodato. 

Mais deliberou conferir poderes à Senhora Presidente para proceder à outorga do 

referido contrato. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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10.7. Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Leiria e a Associação de 
Ténis de Leiria 
DLB N.º 0109/08 | Presente a Minuta de Contrato de Comodato a celebrar entre o Município 

de Leiria e a Associação de Ténis do Distrito de Leiria – Associação Desportiva, 

acompanhada de planta que dele passa fazer parte integrante, bem como da respectiva acta 

(Anexo I), cujo teor a seguir se transcreve:  
«Minuta de Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Leiria e a 
Associação de Ténis do Distrito de Leiria – Associação Desportiva. 
----------Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, na cidade de Leiria, 

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

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

camarária de ____/____/____ como primeiro outorgante, e a Associação de Ténis do Distrito 

de Leiria – Associação Desportiva, com sede no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, 

Edifício Nascente, lugar de Arrabalde d’Aquém, na cidade de Leiria, contribuinte fiscal n.º 

502 482 214 representada pelo Senhor Guilherme Manuel de Jesus, na qualidade de seu 

Presidente e no uso dos poderes que lhe são conferidos ao abrigo dos respectivos estatutos 

como segundo outorgante, é celebrado o presente contrato de comodato, ao abrigo do 

disposto na alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada, 

o qual se rege pelas cláusulas seguintes:--------------------------------------------------------------------  

Cláusula primeira 
----------O primeiro outorgante é dono e possuidor de um espaço destinado a fins não 

habitacionais, com a área total de aproximadamente 33,79 m², designado por gabinetes 6 e 

7, sitos no piso 1, do Edifício Nascente do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, no 

lugar de Arrabalde d’Aquém, na cidade de Leiria. ---------------------------------------------------------  

Cláusula segunda 
----------O primeiro outorgante entrega, gratuitamente, em regime de comodato, à segunda 

outorgante, um espaço destinado a fins não habitacionais, devidamente marcado a cor verde 

em planta anexa ao presente contrato de comodato que dele faz parte integrante, com a 

área total de aproximadamente 33,79 m², designado por gabinetes 6 e 7, sitos no piso 1, do 

Edifício Nascente do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, no lugar de Arrabalde 

d’Aquém, na cidade de Leiria, para aí instalar a sua sede social.--------------------------------------  

Cláusula terceira 
----------A segunda outorgante compromete-se a não dar ao espaço uso diverso do que ficou 

consignado na cláusula primeira deste contrato. -----------------------------------------------------------  

Cláusula quarta 
----------A segunda outorgante obriga-se a conservar o espaço objecto do presente contrato 

em bom estado de conservação e limpeza, sendo da sua exclusiva competência a gestão do 

mesmo e da sua responsabilidade os encargos respeitantes a quaisquer deteriorações.-------  

Cláusula quinta 
---------- A segunda outorgante não poderá efectuar quaisquer obras no espaço objecto do 

presente contrato de comodato. --------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula sexta 



93(73)  
 

CMLeiria/Acta n.º 2, de 2008.01.22 
Im-DA-15-09_A00 
 

---------- A violação do disposto na cláusula quarta e quinta implica a imediata restituição do 

espaço objecto do presente contrato de comodato. -------------------------------------------------------  

Cláusula sétima 
----------Este contrato vigorará pelo prazo de cinco anos, renovando-se automaticamente por 

períodos sucessivos de um ano, nos termos da legislação aplicável, enquanto a segunda 

outorgante mantiver a sua sede no concelho de Leiria e a sua actividade principal for 

exercida no concelho de Leiria e para os respectivos munícipes. -------------------------------------  

Cláusula oitava 
----------A segunda outorgante obriga-se, findo o prazo do presente contrato, a devolver o 

espaço objecto do mesmo, no mesmo estado em que lhe foi entregue, livre de quaisquer 

ónus ou encargos.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula nona 
----------Os efeitos do presente contrato de comodato retroagem ao dia 1 de Janeiro de 2008. 

Cláusula décima 
----------Em tudo o omisso, o presente contrato regular-se-á pelas disposições legais 

aplicáveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

*** 

Parágrafo Único: O presente contrato é feito em triplicado, composto por três páginas e 

uma peça desenhada anexa, que dele faz parte integrante, destinando-se um exemplar ao 

primeiro contraente, outro à segunda e outro à repartição de finanças competente, sendo 

devidamente assinado pelas partes depois de declararem ter lido, compreendido e aceite 

todas as suas cláusulas.------------------------------------------------------------------------------------------  

Leiria _____de ___________ de 2008. 

Pelo Primeiro Outorgante | Isabel Damasceno Campos 

Pela Segunda Outorgante | __________________________» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade concordar 

com o teor da minuta do contrato de comodato. 

Mais deliberou conferir poderes à Senhora Presidente para proceder à outorga do 

referido contrato. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.8. Revisão de zonamentos do Concelho de Leiria, para efeitos do Imposto Municipal 
sobre Imóveis. Alteração dos coeficientes de localização 
DLB N.º 0110/08 | Pela Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, foi presente o parecer 

que abaixo se transcreve: 

«Pedido de parecer relativo à proposta de revisão do Zonamento apresentada à 
CNAPU na sequência do trabalho desenvolvido pelos peritos locais de acordo com o 
disposto na alínea b) do art.º 62.º e 64.º do CIMI 
Trata-se do pedido de parecer nos termos do disposto na alínea b) do art.º 62.º e 64.º do 

CIMI na sequência do trabalho de revisão do zonamento desenvolvido pelos peritos locais. 

A referida proposta de revisão foi acompanhada por duas reuniões intercalares 

realizadas em 19/07/07 e 27/09/07 com a presença dos referidos peritos locais onde foi 
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transmitida a posição da câmara nomeadamente a deliberação de câmara de 21/12/06, 

quanto à necessidade de revisão do zonamento em vigor para as diversas afectações 

habitacional, comercial, serviços e indústria; face às discrepâncias que se verificavam e no 

sentido da homogeneização de coeficientes. 

Verifica-se que na generalidade do trabalho efectuado foram tidas em consideração 

os aspectos indicados nas referidas reuniões e deliberação de câmara, sendo que: 

No caso de SF Leiria 1 os valores mínimos do CL subiram de 0,50 para 0,60 nas 

diversas afectações, sendo que no caso da habitação o CL mínimo é de 0,70. Os valores 

máximos baixaram de 1,80 para 1,60 no caso da habitação e de 2,00 para 1,80 no caso dos 

serviços. 

Mantiveram-se os valores máximos para o comércio na zona central da cidade de 

Leiria, tendo subido o valor do CL para a indústria de 1,00 para 1,20 na zona da Cova das 

Faias, junto ao IC2 (Parte da Freguesia de Stª. Eufémia). 

No caso do SF Leiria 2 os valores mínimos de CL subiram de 0,45 para 0,60 em 

todas as afectações, e os valores máximos desceram de 3 para 2,5 no caso do comércio e 

de 1,5 para 1,4 no caso da indústria. 

Mantiveram-se os valores de CL para habitação e serviços em parte da Freguesia de 

Marrazes (Av. Adelino Amaro da Costa). 

Verifica-se uma diminuição significativa do número de zonas em relação às diversas 

afectações; verificando-se ainda uma redefinição dos polígonos com diferenciação de zonas 

entre as envolventes dos aglomerados habitacionais e zonas periféricas. 

Os valores dos coeficientes de localização agora propostos estão associados a um 

valor patrimonial tributário que tem como referência cerca de 85%. 

No que se refere ao Centro Histórico da Cidade de Leiria e tendo em conta o 

indicado nas notas finais do relatório do SF Leiria 1, foi criada uma nova zona com afectação 

habitacional, entre a Rua Barão de Viamonte e a encosta do Castelo, uma vez que dada o 

sua especificidade a mesma apresenta valores de mercado significativamente inferiores. 

Junta-se em anexo cópias dos relatórios dos peritos do SF Leiria 1 e SF Leiria 2 

onde se incluem as amostras que serviram de base ao trabalho efectuado; podendo 

verificar-se nos quadros comparativos apresentados o resumo do mesmo nomeadamente a 

evolução face ao zonamento anterior: 

Quadro 5 – Variação de valores dos coeficientes nas alterações propostas. 

Quadro 11 – Variação do CL máximo e mínimo.» 

A Câmara tomou conhecimento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze 
 Gabinete  de  Apoio  ao  Vereador  Eng. º  Fernando Carva lho  

 

11.1. Consulta Pública do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do 
projecto «Linha de Alta Tensão Batalha-Lavos 400 kV». Parecer da Câmara Municipal 
de Leiria. Ratificação do despacho. 
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DLB N.º 0111/08 | Está a decorrer no Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território 

e do Desenvolvimento Regional o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do 

projecto acima referido, do qual faz parte a Consulta Pública. 

Assim, de acordo com o preceituado no n.º 2 do artigo 14.º e nos artigos 24.º e 26.º do 

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

197/2005, de 8 de Novembro, a Agência Portuguesa do Ambiente enviou o Estudo de 

Impacte Ambiental deste projecto, o qual ficou disponível para Consulta nesta autarquia, 

durante 45 dias úteis, de 15 de Novembro de 2007 a 18 de Janeiro de 2008. 

Por forma a garantir a elaboração de parecer por parte da Câmara Municipal foi, por 

despacho do Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho datado de 20 de Dezembro, 

determinado que, após uma primeira fase em que os documentos estiveram apenas para 

consulta pública no Departamento de Obras Municipais, estes deveriam ser objecto do 

estudo dos seguintes sectores da Câmara Municipal: 

• DASU – dias 2, 3 e 4 de Janeiro;  

• PDM – dia 7 de Janeiro;  

• DPOT (PMOT’s e Paisagismo) – dias 8, 9 e 10 de Janeiro;  

• DMP e DHRU (Património) – dia 11 e 14 de Janeiro. 

Foi ainda marcada reunião de concertação entre estes sectores da Câmara para 

produção de parecer único, no dia 15 de Janeiro, devendo ainda a proposta final de parecer 

ser submetida à apreciação do Senhor Vereador no dia 17 de Janeiro. 

Considerando que, de acordo com a alínea a) do n.º 3 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compete à 

Câmara municipal, no âmbito consultivo, emitir parecer, nos casos e nos termos previstos na 

lei, sobre projectos de obras não sujeitas a licenciamento municipal. 

Considerando que o último dia para se enviar o parecer foi o dia 18 de Janeiro e que 

a reunião de Câmara decorre apenas no dia 22 de Janeiro, a Senhora Presidente da 

Câmara, após concertação com todos os elementos do executivo, concedeu despacho de 

aprovação do parecer que se anexa e autorização para envio do mesmo para a Agência 

Portuguesa do Ambiente, 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, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do artigo 68.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou 
por unanimidade ratificar o despacho da Senhora Presidente da Câmara Municipal, 

aprovando a minuta do parecer que abaixo se transcreve:  

“Parecer da Câmara Municipal de Leiria, elaborado no âmbito da Consulta Pública do 
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do projecto “Linha de Alta Tensão 
Batalha-Lavos 400 kV” 

O Município de Leiria está consciente da importância do papel das infraestruturas na 

sociedade actual. A vasta maioria das pessoas, negócios, organizações depende do 

fornecimento de energia eléctrica, pelo que a optimização da rede de transporte de energia é 

fundamental para a vida económica do país e para o conforto das populações. 
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No entanto, e apesar de ter sido efectuada uma reunião de esclarecimento, no dia 3 

de Janeiro de 2008, em que estiveram presentes elementos da Agência Portuguesa do 

Ambiente, do gabinete que elaborou o EIA e da REN, o município não ficou totalmente 

esclarecido no que respeita às distâncias mínimas a estabelecer entre as linhas de alta 

tensão a habitações e aos equipamentos públicos que pressupõem ocupações de maior 

duração, tais como escolas, equipamentos de saúde, lares de terceira idade e centros de 

dia, entre outros. A preocupação do município prende-se com as questões relacionadas com 

a saúde das populações e utentes dos equipamentos referidos face aos resultados de 

estudos internacionais que referiram a existência de efeitos nocivos dos campos 

electromagnéticos (CEM). 

Uma vez que este assunto está a ser discutido em diversos meios e instâncias, 

nomeadamente através da criação de um centro de investigação, resultado de protocolo 

estabelecido entre a Faculdade de Farmácia, a EDP e a REN, e na Assembleia da 

República, face ao princípio da precaução, aprovado em 1992 na Cimeira do Rio, e definido 

como “garantia contra os riscos potenciais que, de acordo com estado actual do 

conhecimento, não podem ser ainda identificados”, enquanto não forem proporcionados 

esclarecimentos tidos como essenciais, o Município de Leiria não está em condições de 

emitir parecer favorável às propostas de traçado apresentadas, que atravessam áreas 

urbanas deste concelho. 

No entanto, o Município de Leiria considera que deve chamar a atenção para alguns 

erros e omissões que foram detectados durante a análise do EIA, que são enviados em 

anexo, por forma a completar e corrigir a informação disponível e permitir melhor avaliação 

por parte da Agência Portuguesa do Ambiente. 

Erros e omissões no Estudo de Impacte Ambiental do Estudo Prévio do projecto 
“Linha Batalha – Lavos, 400kV” 
Aspectos gerais 
No que se refere ao Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra e ao Plano de 

monitorização apresentado, tal como são enunciados, considera-se que poderão gerar 

aplicações dúbias e produzir resultados insuficientes ou mesmo negativos, por apenas 

consistirem num enumerado de medidas. Este tipo de planos, para que tenha alguma 

aplicabilidade prática e possam funcionar como verdadeiros instrumentos de apoio à decisão 

e a uma correcta intervenção e gestão do território, deverão ser acompanhados de uma 

calendarização das acções previstas, da enumeração dos meios materiais e humanos (e não 

só humanos como é indicado) afectos para a sua implementação, à elaboração de uma ficha 

de registo sistémico e tipo dos dados recolhidos, à previsão das fontes de financiamento e à 

dotação financeira correspondente necessária, pelo que se recomenda vivamente que isto 

seja feito nesta fase. 

Será ainda importante referir que, no que respeita a gestão de resíduos, o ponto 8. do 

“ANEXO C.1” do “Plano de acompanhamento ambiental da obra” faz referência a legislação 

revogada, como é exemplo o Decreto-Lei 239/97, 9 de Setembro. Neste sentido, o Plano em 

apreço deverá ser adaptado às exigências do DL 178/2006, de 5 de Setembro. 

1. Geomorfologia e geologia 
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No que se refere aos recursos geológicos, verifica-se que a pedreira de argilas, licenciada 

com a designação 3204 “Cortes”, explorada pela Cerâmica do Liz, S.A. e situada na 

freguesia de Cortes, está localizada no interior da faixa de 400 metros previstos para 

implantação da Linha em apreço. Esta pedreira não foi identificada aquando da realização 

do EIA em apreço, sendo que, deverá assegurar-se o maior afastamento à pedreira, por 

forma a interferir o mínimo possível com uma eventual ampliação da mesma, bem como 

garantir a menor influência da actividade extractiva junto da Linha e respectivos postes. 

No que se refere à Alternativa C2, verifica-se que o traçado irá atravessar o local de Igreja 

Velha, freguesia de Colmeias, nas proximidades da pedreira licenciada 5684 “Crasto n.º 5”, 

explorada por Argilas do Centro, S.A., (a qual também não foi identificada pelo EIA em 

apreço), a área de Prospecção e Pesquisa requerida pela Sorgila (identificada no EIA) e 

diversas explorações não licenciadas, as quais são anteriores à entrada em vigor do Plano 

Director Municipal de Leiria. 

Embora efectivamente a maioria das explorações localizadas junto do local de Igreja Velha 

não tenham licença de exploração, têm vindo a ser desenvolvidos procedimentos com vista 

ao licenciamento das mesmas. A passagem da Linha no lugar em apreço poderá condicionar 

do aproveitamento dos recursos geológicos existentes no local. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, (Lei das Pedreiras), postes 

eléctricos de média e alta tensão deverão distar 30 metros medidos a partir da bordadura da 

escavação, sendo, no entanto, sempre aconselhável a maior distância possível às 

explorações, por forma a criar um maior distanciamento aos postes eléctricos, e 

consequentemente uma maior segurança. 

2. Solos e recursos hídricos 
2.1. No estudo, e face ao tipo de infraestrutura que se pretende implantar, estes descritores 

são considerados como factores menores. De facto, assim seria, não fosse a questão de o 

seu traçado coincidir, em larga medida, com áreas de REN, com risco de erosão e andar 

paralelo a linhas de água (a uma distância dificilmente determinável, quando se indica em 

cartas topográficas à escala 1:25 000, como estas que são exigíveis por lei). Note-se que 

dos 463,7 ha abrangidos pelo traçado no troço B, 55,7% localizam-se em REN e destes, 

85,02% são áreas com risco de erosão. Quanto ao troço C1, dos 1347,36 ha que abrange, 

42,73% localizam-se em REN e destes, 50,83% são áreas com risco de erosão, enquanto 

que no troço C2, dos 1564,05 ha que abrange, 39,95% localizam-se em REN e destes, 

53,88% são áreas com risco de erosão. Face a estes dados, destacam-se duas 

observações: uma primeira prende-se com a estranheza e aparente contradição do valor que 

é apresentado como declive médio para a totalidade do traçado (10%), dado que, 

usualmente um dos factores que leva á classificação de zonas com risco de erosão são os 

declives elevados (superiores a 30%); a segunda prende-se com a elevada susceptibilidade 

e baixa resiliência que este tipo de área possui face a intervenções externas.  

A implantação da linha exige que nas zonas dos apoios haja lugar à destruição do 

coberto vegetal e a movimentos de terras numa área de 400 m² na envolvente dos apoios, 

haja lugar à criação de acessos viários neste tipo de espaço e que seja desmatado e 

eliminadas as árvores numa faixa com 45 m de largura, em toda a extensão da linha. 

Repare-se que com os cabos a uma altura média de 14 m e com o limite de 8 m de 
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afastamento das árvores aos cabos, resulta uma altura média de 6 m livre. Ora, é 

insignificante o número de espécies arbóreas que não excede esta dimensão, no estado 

adulto, o que implica, contrariamente ao que é dito no estudo, que será impossível manter 

árvores nestas condições.  

Este facto, por sua vez, implica que naquelas faixas será alterado, infalivelmente, o 

regime hídrico (a capacidade de infiltração de água no solo será, assim, significativamente 

reduzida, o que implicará uma menor recarga aquífera e maiores caudais de escorrimento 

superficial e consequentemente uma maior capacidade das águas de lexiviar o terreno e 

acelerar as taxas de erosão; o poder erosivo da chuva será maior uma vez que a força do 

seu impacto no solo não é amortizado pela copa das árvores). O solo e os sedimentos assim 

perdidos serão arrastados para as linhas de água, ampliando os fenómenos de poluição e 

degradação biofísica daqueles ecossistemas ao mesmo tempo que ampliam os riscos de 

cheias. Considera-se, portanto, que este aspecto deverá ser devidamente acautelado 

através da implementação de medidas minimizadoras eficazes (nomeadamente através da 

sua incorporação no Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra e de um plano de 

monitorização também focado no controle de sedimentos e circulação de água.  

2.2.- É indicado no estudo que, durante a Fase de Construção, o impacte sobre o solo foi 

considerado não significativo para os troços C1 e C2, o que, face ao exposto no sub-ponto 

anterior, se pode depreender que dificilmente assim será. Curiosamente e 

contraditoriamente (dado que a necessidade de preservar o recurso solo é que determina a 

condicionante REN – Risco de Erosão), para a mesma fase, foram considerados que os 

impactes nas condicionantes serão moderadamente significativos. 

Aliás, esta e outras incongruências detectadas (como por exemplo a indicação de 

que o limite da bacia visual é o mesmo que o limite da área em estudo; a utilização alternada 

da figura “Espaço Natural” prevista na lei com o termo “Meio Semi-natural”, sem que este 

seja devidamente contextualizado ou relacionado conceptualmente e legalmente; a 

contextualização do conceito “solo” na perspectiva restrita do seu valor agrícola e não como 

suporte indispensável á vida em geral, etc.) indiciam que determinados conceitos e figuras 

legais não estão suficientemente interiorizadas, o que originará também incongruências 

entre a avaliação efectuada e a realidade do território, podendo reduzir ou anular a eficácia 

de algumas medidas propostas, pelo que se considera importante rever bem esta questão. 

Neste âmbito é necessário afirmar que a medida de minimização específica 5, na 

qual se prevê a recuperação das áreas intervencionadas, não só não é prevista a instalação/ 

reposição do material vegetal autóctone (acção indispensável àquela recuperação, dado que 

grande parte das áreas a intervencionar são de reduzida resiliência e capacidade 

regenerativa, como já foi explicado), como esta acção é deixada ao encargo dos 

proprietários ou sem ser realizada (“Durante a fase de exploração da linha, a vegetação 

natural ou eventualmente plantada pelos proprietários dos terrenos nas áreas envolventes 

dos apoios, tenderá gradualmente a fixar o solo e acabará por anular os efeitos erosivos”). 

Ora, considera-se que a competência de minimização dos impactes produzidos pela obra é 

da responsabilidade da entidade promotora daquela mesma obra, pelo que esta posição de 

potenciar os fenómenos erosivos com a execução da obra e não os minimizar, não se 

afigura aceitável à luz da legislação existente. O mesmo principio se aplica à parte da 
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medida de carácter geral 8, na parte que refere que os estaleiros deverão localizar-se 

preferencialmente em locais de solos degradados e de reduzido coberto vegetal. O facto de 

haver áreas criticas em termos biofísicos não é (antes pelo contrário) motivo para as tornar 

ainda mais criticas. Considera-se que se aplica igualmente ás medidas especificas 15, 16 e 

20. 

2.3. Note-se que na Fase de Exploração, os impactes forma considerados inexistentes, no 

estudo, para todos os troços para os descritores de solos e de águas, o que se considera, 

face ao exposto, desfasado da realidade. 

2.4. Ainda relativamente ao descritor de Recursos Hídricos, considera-se importante que a 

implantação do traçado definido em sede de projecto de execução salvaguarde o devido 

afastamento ao Domínio Público Hídrico, às áreas de produção agrícola das várzeas e às 

galerias ripícolas (o corte ou abate de árvores ribeirinhas produz impactes significativos no 

funcionamento daqueles sistemas biofísicos, pelo que se considera que deverão ser 

reduzidos ao mínimo indispensável, i.e. limitar-se às faixas de 45 m nos atravessamentos 

perpendiculares), não devendo este afastamento ser inferior a 50 m em relação à vegetação 

ripícola existente ou, em caso de esta não existir, em relação ao limite exterior da faixa de 

DPH. Detectou-se algumas situações nos diversos troços “alternativos”, em que a LMAT 

anda paralela e próxima a algumas linhas de água e que a escala do estudo não tornou 

possível aferir o grau de interferência e, consequentemente, o impacto que será produzido 

sobre as linhas de água e os ecossistemas que lhes estão associados, pelo que se passam 

a enunciar os troços em questão em que se detectou uma aproximação excessiva e para os 

quais se considera importante assegurar o afastamento indicado. São eles: 

I. TROÇO B 

Entre 2+500 e 3+500 – Rio Lis 

Entre 4+500 e 9+000 – Mata da Curvachia e linhas de água aí existentes 

II. TROÇO ALTERNATIVO C1 

Entre 6+500 e 8+500 – Ribeira de Agudim; 

Entre 16+000 e 18+000 – Vale da Lameira; 

Entre 18+000 e 20+000 – Pisão/ Ribeira da Bajouca 

III. TROÇO ALTERNATIVO C2 

Entre 1+500 e 3+500 – Ribeira dos Murtórios; 

Entre 7+000 e 8+000 – Ribeira dos Milagres 

2.5.  Ainda no que se refere à análise das medidas específicas, é importante referir que na 

medida específica 34 é prevista a limpeza das linhas de água, contudo não é especificado 

quais as acções necessárias e adequadas à sua execução. È que o conceito de limpeza de 

linhas de água, tanto pode resultar numa destruição total do ecossistema (se abordado pela 

perspectiva exclusiva e restrita da passagem de água) como pode ser um trabalho 

absolutamente cirúrgico. Dependerá da ideia de quem o faz, pelo que se considera de toda a 

importância que seja devidamente descrito e balizado. 

Na medida específica 35 é prevista, e bem, “a drenagem periférica na área de 

trabalho, de forma a reduzir o escoamento sobre os locais onde ocorrerá a mobilização do 

solo”. Considera-se, contudo, que para minimizar os impactos que poderão advir das 

alterações introduzidas ao ciclo de sedimentos e de águas, conjugados com as relativas ao 
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coberto vegetal, deverão ser previstas estas valetas de retenção (ou através de outros 

métodos construtivos, se eficazes e adequados) na totalidade das periferias das áreas 

intervencionadas (apoios, acessos, faixas de protecção, estaleiros) e monitorizada a sua 

evolução. O mais adequado, tecnicamente, nestas situações seria garantir que os valores 

dos caudais de escoamento e das quantidades de sedimentos que passam para jusante da 

intervenção sejam iguais à da situação prístina. 

3. Ambiente sonoro 
3.1. No que se refere ao ruído, os principais impactes estarão principalmente associados à 

fase de construção e desactivação do empreendimento, essencialmente devido à maquinaria 

envolvida neste processos. Não são apresentadas medidas de minimização para a fase de 

exploração por ser considerado pelo EIA, que os valores de ruído serão muito baixos. No 

entanto, caso no futuro se venham a revelar situações de incomodidade na fase de 

exploração, o proponente deverá comprometer-se com a adopção de soluções para o efeito. 

Também se entende que, no âmbito do EIA, deve ser igualmente acautelado o impacto 

gerado pelo aumento do ruído nos solos de urbanização programada considerando a futura 

ocupação destes. 

Importa alertar que o volume III (Anexos técnicos) deste estudo, não está paginado, 

razão pela qual será difícil efectuar eventuais referenciações no âmbito do parecer deste 

EIA. 

3.2. Relativamente às medições acústicas efectuadas, importa alertar para o facto de a data 

da última verificação metrológica ter sido efectuada em 13-03-2006, portanto, válida até 13-

03-2007. Ora, não tendo sido feita a verificação desde 13-03-2006, e tendo sido realizadas 

medições em Maio e Agosto de 2007, nos pontos R1, R2, R3, R4, R5, R9, R12, R14, R15, 

R16, R19, R22, R27, R28 e R29, estas não devem ser consideradas válidas, nos termos da 

lei:” Os instrumentos técnicos destinados a realizar medições acústicas no âmbito da 

aplicação do presente Regulamento são objecto de controlo metrológico de acordo com o 

disposto no Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro, e respectivas disposições 

regulamentares (artigo 33.º). De acordo com o DL anteriormente referido as verificações 

devem ser anuais, e ainda segundo o disposto na Portaria n.º 1069/89, de 13 de Dezembro 

(n.º 9). 

Considera-se que algumas medições poderiam ter sido efectuadas mais próximo dos 

receptores sensíveis, como por exemplo em R2, R19, R24, R25, R27, R29. Em outras 

situações, por exemplo R8 e R28, não é visível o sonómetro. 

O estudo prevê o cumprimento dos valores limite fixados, para a Fase de 

Exploração, considerando os valores-limite legislados para zonas que ainda não foram 

classificadas como mistas ou sensíveis. No entanto, relativamente aos valores de ruído 

apresentados para situações futuras, que incluem o ruído proveniente das linhas de alta 

tensão, não é explicado com estes valores foram obtidos, nem é caracterizado o ruído das 

linhas. Julga-se que este aspecto é importante para melhor compreensão dos valores 

apresentados. 

Julga-se que as medições acústicas, no mesmo ponto, deveriam ter sido realizadas 

no mesmo dia, para os três períodos de referência, o que não aconteceu. Veja-se o exemplo 

do ponto R10 em que as medições se efectuaram nas seguintes datas: 
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 Período diurno: 15/02/2007; 

 Período entardecer: 26/02/2007; 

 Período nocturno: 28/02/2007. 

Posteriormente são apresentadas as condições atmosféricas ocorrentes no período 

de realização das medições. Assim, relativamente à velocidade do vento, cumpre alertar que 

as medições acústicas não devem ser efectuadas para valores de velocidade do vento 

superiores a 5m/s. No entanto, este valor foi ultrapassado em 56% das medições de ruído 

efectuadas, sendo apresentados, em algumas situações, velocidades do vento exagerado, 

iguais a 15m/s, 17m/s, 19 m/s, e 20m/s. No volume II, no capítulo sobre o “Clima” não é feita 

referência às velocidades e direcções do vento. 

No capítulo sobre “Ambiente Sonoro” é mencionado que “As medições de ruído 

foram realizadas no período diurno, no período entardecer e no período nocturno, em 

condições meteorológicas caracterizadas por baixas velocidades de vento de acordo com a 

s recomendações da NP 1730.” Esta afirmação não é coerente com os valores de 

velocidade de vento tabelados.  

Já na página V-37, é referido que a humidade relativa varia entre 75 e 80 %, em 

todos os troços alternativos com excepção de parte dos troços alternativos C1 e C2 e nos D, 

E1 e E2, em que varia entre 80 e 85 %. Também é mencionado que as condições acústicas 

incluem condições atmosféricas de tempo seco. Estas afirmações contradizem os valores 

apresentados na tabela com as características do clima, onde existem valores de humidade 

relativa igual a 100 %.  

Existe um gráfico correspondente a R25 S3B, onde não estão registados quaisquer 

valores de LAeq obtidos por frequência (o gráfico está em branco). 

Devido às falhas verificadas nos capítulos reservados ao ambiente sonoro, torna-se 

difícil realizar uma análise concreta, sendo que inclusivamente muitos dos valores de LAeq, 

não têm qualquer validade legal, uma vez que não foi realizado o devido controlo 

metrológico do sonómetro. Julga-se que este é uma lapso relevante, atendendo à 

importância do estudo em causa. 

4. Aspectos Ecológicos 
Os serviços prestados pela Mata da Curvachia (parte ocupada com mata e 

matagais), nomeadamente retenção do solo, regularização do ciclo da água, refúgio da 

biodiversidade, informação estética, espiritual e histórica e educação e ciência, dada a 

ocorrência de Habitats importantíssimos para a Conservação como o 9240 e possivelmente 

o 5230 (com o acréscimo inerente de serviços tais como: prevenção de fenómenos 

catastróficos; formação de solo; polinização; recursos de uso ornamental; recreação e 

informação artística e cultural) e 5330, de acordo com o Decreto-lei n.º 140/99 de 24 de Abril 

e a Directiva Europeia 94/43/CEE; o facto deste espaço encontrar-se em vias de ser 

classificado como sitio de interesse europeu; o facto de compreender, também, extensas 

manchas de Quercus suber (ao contrário do indicado no estudo em que afirmam que “ao 

longo da área de estudo foram referenciados alguns exemplares de Sobreiro, contudo não 

apresentam expressão cartográfica”); o facto de ter sido alvo de parecer (extremamente 

favorável à sua conservação e fundamentado) por parte da Associação Lusitana de 

Fitossociologia (em 24 de Abril de 2002); o facto de se encontrar classificado em sede de 
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PDM como Espaço Natural e o facto de ser um espaço desfrutado pela população, pela 

aptidão que possui para o desenvolvimento de acções de educação e sensibilização 

ambiental e pela importante função que desempenha enquanto símbolo e valor/referência 

sociocultural local constituem motivos mais que suficientes para que, entre 4+500 e 9+000 

do troço B se preveja a instalação de mais um apoio que permita circundar (e 

consequentemente, não afectar) a área onde ocorrem aqueles habitats. Recorde-se, ainda, o 

papel importantissimo e geograficamente especifico das orlas das matas de Quercus faginea 

e a existência de carvalhos centenários. O decote ou corte previsto no estudo para as 

árvores comas quais a faixa de protecção colide implica neste caso a morte das árvores, 

uma vez que o seu fuste facilmente será de 6 m ou mais de altura. Tomaria este acto, caso o 

traçado aqui não seja repensado, a forma de atentado grave ao Património Cultural, 

Histórico, Ambiental e Paisagistico não só do País como da Europa. Em anexo, segue o 

parecer referido e um mapa de uso do solo desta área (vide anexo I). 

5. Paisagem 
5.1. Este descritor é considerado, no estudo, com sendo dos mais importantes, contudo esta 

noção não transparece dos elementos apresentados, começando pela confusão já referida 

entre bacia visual e área de estudo e terminando na classificação de áreas de grande 

riqueza estética e paisagística como áreas de baixo valor paisagístico (veja-se o caso do 

vale das Chitas e da Mata da Curvachia, que constitui um dos locais de maior valor do 

concelho, dado traduzir séculos de evolução natural e equilibrada dos ecossistemas naturais 

e ser uma relíquia em termos fitossociológicos de toda a zona centro dada a presença de 

uma formação climáxica de Quercus faginea, espécie de excelência da zona centro do país 

e literalmente dizimada ao longo dos tempos.  

Na sua adequabilidade ao território, este constitui a paisagem de maior valor estético 

e natural que se pode encontrar em toda a área a atravessar pela infraestrutura linear. 

Recorde-se que no próprio estudo é definida a metodologia da abordagem a fazer (“a 

adequabilidade do uso do solo às suas características biofísicas é outro aspecto importante 

na qualidade visual de uma paisagem, uma vez que o correcto Ordenamento do Território é 

o garante do equilíbrio ecológico do território e quanto mais equilibrado for um espaço maior 

a sua riqueza e valor”), sem que, conforme aqui é mencionado, se veja qualquer tradução/ 

aplicação na prática. Assim, nada no estudo indica que tenham efectivamente sido definidas 

e analisadas as áreas correspondentes às várias bacias visuais, a qualidade visual que cada 

uma possui e os impactos produzidos pelo traçado em cada uma delas.  

Também, algumas unidades de paisagem definidas (nomeadamente a “Beira Litoral da 

Batalha a Lavos”) apontam para alguma vacuidade dos conceitos e caracterização. Por este 

facto, não se compreende como é que assim é possível fundamentar e determinar os 

impactes indicados para este descritor. Esta situação está reflectida no conjunto de medidas 

minimizadoras adoptadas, onde apenas a 19 acautela algo a este nível. 

5.2. Importa igualmente referir os serviços prestados pela ribeira do Pisão/ Bajouca, 

localizado entre 18+000 e 20+000, no troço alternativo C1. Trata-se de um espaço cultural e 

de recreio adoptado pelos locais, onde existem alguns elementos patrimoniais e bons 

exemplares arbóreos, onde é realizada a Feiriarte e numerosas actividades e intervenções 
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de requalificação promovidas por entidades públicas e através de bons exemplos de 

associativismo local, que cabe salvaguardar. 

6. Ordenamento do território e condicionantes 
6.1. O estudo nada refere sobre o atravessamento da linha sobre as áreas localizadas no 

exterior do perímetro urbano, consideradas de transição ou amortecimento entre os usos 

urbanos e os agro-florestais (artigo 58.º Regulamento do PDM), as quais se apresentam 

bastante ocupadas por edificações, aumentando assim, os efeitos negativos da faixa de 

servidão, da incomodidade e dos receios originados pela linha. 

6.2. O EIA, na avaliação dos impactos no uso do solo e ordenamento do território, teve por 

base o Plano Director Municipal em vigor, contudo, estando em elaboração o Plano de 

Urbanização da Cidade de Leiria, para a área urbana de Leiria (na fase de consulta a 

entidades exteriores à Câmara Municipal), entende-se que o EIA deveria ter em 

consideração o previsto neste plano. 

Relativamente ao referido plano, verificou-se que o ‘troço alternativo B’, na freguesia 

de Pousos, atravessa as seguintes categorias de uso do solo: ‘zonas habitacionais de baixa 

densidade’; ‘zonas habitacionais a colmatar – tipo I’; ‘zonas habitacionais a manter’; e ‘zonas 

verdes de protecção e enquadramento’. Na Freguesia de Marrazes, o ‘troço alternativo C1’ 

atravessa as seguintes categorias de uso do solo: ‘zonas de indústria a manter’; e ‘zonas 

verdes de protecção e enquadramento’. 

Mais se informa que se encontra em elaboração na Câmara Municipal o Projecto de 

Implantação do Aeródromo de Leiria, na Colónia Agrícola de Milagres, a Poente do ‘troço 

alternativo C1’. O projecto da infra-estrutura aeroportuária inclui uma pista de 1000m (Classe 

2B), cuja localização já obteve pareceres favoráveis do Instituto Nacional de Aviação Civil e 

do Ministério da Defesa Nacional - Força Aérea. Neste sentido, alerta-se para o facto de que 

com a aprovação do Projecto irá ser constituída uma servidão aeronáutica (vide anexo II). 

7. Património 
Dos 109 sítios patrimoniais referidos e inventariados para o E.I.A., 58 localizam-se no 

Concelho de Leiria, entre os quais se identificam 15 estruturas ou elementos de eventual 

interesse arquitectónico. Destes elementos, apenas 1 se situa num corredor de afectação de 

um troço. A alternativa C2, refere no corredor de afectação a Igreja Velha (freguesia de 

Colmeias), elemento de elevado valor patrimonial – arquitectónico, reconhecido e vinculado 

no E.I.A. Trata-se de uma igreja, sita na freguesia de Colmeias que, apesar das sucessivas 

intervenções a que foi sujeita até há poucas décadas, representa umas das primeiras 

ocupações nas freguesias limítrofes do concelho de Leiria. De salientar que a paróquia de 

Colmeias, localizada no lugar, actualmente designado, de Igreja Velha até ao século XVII, é 

umas das mais antigas do concelho de Leiria.  

Refira-se a ausência de referência a uma estrutura moageira, de interesse 

arquitectónico-etnográfico, localizada em Abadia, freguesia de Cortes, no cruzamento das 

estradas de Abadia e Mourões. Apesar de se encontrar bastante danificada, é um elemento 

de notável representatividade da indústria tradicional de recurso à energia hídrica. 

Dos 58 sítios patrimoniais do concelho de Leiria, referidos e inventariados no 

presente E.I.A., reportam-se 43 ocorrências arqueológicas. Decorrente da análise da 

Avaliação de Impacte Ambiental, e, considerando os dados contidos na Carta Arqueológica 
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de Leiria, enquadrada em Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos, em vigor e com 

relatório de progresso aprovado, verifica-se que não são mencionados, ou são mencionados 

com localizações incorrectas ou com informação incompleta, os seguintes sítios 

arqueológicos, que se situam nos corredores dos 400m dos troços alternativos em estudo, 

ou muito próximos destes corredores: Valinho da Curvachia; Cabeço/ Gaspara; Andreus/ 

São Sebastião do Freixo; Abrigo da Buraca da Moira 1/ Buraca da Moira; Gruta da Buraca 

da Moira; Jazida de sílex da Mata da Curvachia I; Casal Serradas, Casal Branco; Mata; 

Ponte, Forno de Cal e Pedreira da Ribeira do Penedo; Valeirinha 1; Valeirinha 2; Abrigo do 

Poço – Abrigo da Ribeira das Chitas 4; Abrigo do Porto; Bancada de Sílex. Chitas 1; 

Estruturas Hidráulicas do Ribeiro das Chitas e Forno de Cal das Chitas (vide anexo III).  

No caso do sítio arqueológico de Casal Serradas, correspondente à ocorrência 

patrimonial do estudo nº 5, a localização apresentada no EIA não se encontra correcta, o 

que impede a conveniente caracterização, valoração e definição das medidas minimizadoras 

do impacte. O sítio arqueológico nº 5 - Casal Serradas, CNS 15800, surge no projecto como 

localizado no concelho da Batalha. Foi-lhe atribuído um valor patrimonial de 13, 714, sendo 

considerado como tendo uma Classe de Valor Patrimonial B, e tendo, no local prospectado, 

sido identificados vestígios arqueológicos de cronologia indeterminada. Refira-se que 

considerando a localização reportada no E.I.A. este sítio arqueológico se insere nos troços 

alternativos A1 e A2 (Relatório Síntese, cap. V: 10.3.1; 10.3.1.1.; 10.3.2.; Anexos 5.3 e 5.4.; 

Desenho n.º 6 do volume IV), contudo, este elemento patrimonial situa-se no concelho de 

Leiria, de acordo com as referências bibliográficas e respectiva georeferenciação, da 

responsabilidade de Bernardes (2007), e reproduzidas na base de dados Endovelico. 

O troço alternativo B atravessa um Conjunto de Interesse Arqueológico de valor 

patrimonial elevado, que se localiza em torno do Ribeiro das Chitas. Na zona jusante do 

Ribeiro das Chitas desde a área florestal da Mata da Curvachia até à Foz do Ribeiro das 

Chitas identifica-se uma grande quantidade de sílex nas zonas de cota mais baixa do vale, 

nas plataformas junto à linha de água, o que facilmente se explica pela presença de pelo 

menos duas jazidas de sílex, localizadas a cotas superiores, em ambas as margens do 

Ribeiro, designadamente, os sítios: Bancada de sílex. Chitas 1 e Mata da Curvachia 1. Deve-

se notar a presença de grande quantidade de fragmentos de sílex, talhados e não talhados, 

detectada nos sítios propriamente ditos, bem como nas encostas, na planície aluvial 

agricultada, nas plataformas mais baixas e na zona dos caminhos de acesso à Mata da 

Curvachia. Estes vestígios poderão provir de qualquer um destes sítios arqueológicos, ou, 

inclusive, de outro tipo de estação arqueológica ainda não identificada. Na zona de vale mais 

fechado, localizada grosso modo desde a estrada da Martinela, no Padrão, até ao açude da 

Mata da Curvachia, onde se identificou uma alta densidade de sítios arqueológicos, entre os 

quais o Abrigo do Poço, o Abrigo do Porto, a Gruta do Valinho da Curvachia, o Abrigo da 

Palha e o Abrigo do Pinheiro. Note-se que para além destes abrigos e sítios ao ar livre 

existem outros abrigos, nomeadamente, na zona da margem esquerda do Ribeiro, que 

denotam potencial arqueológico, sendo esta a margem menos antropizada do vale. Saliente-

se a grande densidade de sítios arqueológicos na área ou nas proximidades (abrigos e 

várias jazidas de sílex - Vale de Santa Margarida 1 e jazida do Povo da Martinela (Carvalho 

e Tavares, 2005)). Para além destes vestígios deve considerar-se a relevância patrimonial, 
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cultural e etnográfica, das estruturas hidráulicas que se estendem ao longo do vale, bem 

como da estrutura industrial do Forno de Cal das Chitas. O Estudo de Impacte Ambiental 

apresentado não reflecte suficientemente o valor patrimonial desta zona, sendo de ressaltar 

a ausência de referências bibliográficas recentes importantes, bem como a omissão relativa 

aos trabalhos arqueológicos de escavação desenvolvidos na área do vale da Ribeira das 

Chitas, nomeadamente na Plataforma junto ao Abrigo do Poço, e que são reveladores do 

elevado valor patrimonial desta área.  

A execução do projecto no troço B, para o qual não se apresenta qualquer 

alternativa de traçado, apresenta-se, no que respeita ao descritor Património, como passível 

de induzir um impacte negativo, particularmente relevante do ponto de vista patrimonial, 

designadamente, na zona de influência do sítio arqueológico de Collipo (sítios arqueológicos 

de Andreus/ São Sebastião do Freixo, Casal Serradas, Palheirinhos, Cintrão, Coveira, 

Galhetes e Andreus) e na zona do vale do Ribeiro das Chitas (Valinho da Curvachia; Jazida 

de sílex da Mata da Curvachia I; Abrigo do Poço – Abrigo da Ribeira das Chitas 4; Abrigo do 

Porto; Bancada de Sílex. Chitas 1; Estruturas Hidráulicas do Ribeiro das Chitas e Forno de 

Cal das Chitas), uma vez que ambas as zonas se encontram descritas como Conjuntos de 

Interesse Arqueológico para efeitos da Carta Arqueológica de Leiria.  

Verifica-se neste estudo uma ausência de referências bibliográficas importantes, 

especificas sobre património arqueológico da área afectada, o que contribui para a parca ou 

inexacta contextualização e localização de parte dos elementos patrimoniais (vide anexo III). 

Considerando esta situação, parece-nos necessário rever parte da informação contida no 

descritor Património, uma vez que estas imprecisões e omissões poderão induzir a um 

impacte negativo sobre o referido património, não permitindo a salvaguarda das devidas 

medidas de minimização. 

As referências ao património arquitectónico do concelho estão correctas, apesar do 

levantamento bibliográfico ser escasso no que respeita à análise do Património histórico-

arquitectónico. Neste sentido, sugere-se a consulta de um conjunto de referências 

bibliográficas (vide anexo III) que se consideram fundamentais na análise da história e do 

património histórico-cultural da região. 

8. Componente social 
8.1. O Estudo de Impacte Ambiental identifica medidas minimizadoras, no entanto, e em 

complemento ao previsto neste estudo, gostaríamos de acrescentar: 

⎯ Devido às movimentações de veículos e equipamentos, durante a fase de construção, 

haverá uma inevitável perturbação nas localidades atravessadas. Com vista a diminuir 

as situações de incomodidade deverá ser apresentado um estudo de tráfego, devendo 

este conter, designadamente elementos que permitam avaliar entre outros: a 

acessibilidade ao local (utilizando sempre que possível vias exteriores à área urbana 

habitacional), as capacidades das vias envolventes, as operações de carga e descarga e 

a degradação física das vias; 

⎯ Durante a fase de construção da linha deverá existir um serviço de atendimento público 

para prestar informações sobre o projecto e que atenda a reclamações ou sugestões 

relacionadas com o mesmo; 
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⎯ Durante a fase de exploração deverá ser mantido um serviço de atendimento público 

para eventuais reclamações e informações relacionadas com a linha. 

8.2. Complementarmente, considera-se que deveria ser prevenida a utilização de herbicidas 

e pesticidas nas áreas de máxima infiltração, para erradicação de vegetação e deveria ser 

adoptada a Norma de Granada (Método para valorização de árvores e arbustos) no cálculo 

das indemnizações a prestar aos proprietários com o corte da vegetação. 

Os anexos I, II e III ficarão apensos à presente acta, fazendo dela parte integrante 

(Anexo J). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins não participou na análise, discussão e 

votação deste assunto. 

 

11.2. Festival da Irreverência 2008. Alterações ao trânsito 
DLB N.º 0112/08 | Decorrente da realização do «Festival da Irreverência – O Carnaval em 

Leiria», a realizar entre 4 e 5 de Fevereiro no Largo Cândido dos Reis, realizou-se uma 

reunião com a PSP com o fim de avaliar as alterações ao trânsito, necessárias para 

assegurar a segurança da circulação automóvel e dos participantes. As alterações propostas 

são as que se enumeram: 

Dia 4 de Fevereiro: 
Entre as 00h00 e as 8h30: 

⎯ Proibição de estacionamento no Largo Cândido dos Reis, entre a Rua Pinheiro 

Chagas e a Rua Grão Vasco; 

Entre as 8h30 e as 20h00: 

⎯ Proibição de circulação no Largo Cândido dos Reis, entre a Rua Pinheiro Chagas e 

a Rua Grão Vasco, de modo a permitir a montagem do palco; 

⎯ Alteração de sentido da Rua Pinheiro Chagas, de forma a possibilitar a saída dos 

veículos que transportam utentes para a CEDILE em direcção à Rua dos Mártires; 

Após as 20h00 (durante o espectáculo): 

⎯ Fecho ao trânsito da Rua Afonso Henriques; 

⎯ Fecho ao trânsito da Rua Barão de Viamonte; 

⎯ Proibição de circulação no Largo Marechal Gomes da Costa; 

⎯ Todas as vias de acesso ao Largo Cândido dos Reis são vedadas ao trânsito; 

⎯ Fecho ao trânsito da Rua de Alcobaça, entre a Rua Comandante João Belo e o 

Largo Cândido dos Reis; 

Dia 5 e 6 de Fevereiro: 
Desde o final do espectáculo à desmontagem do palco: 

⎯ Proibição de circulação no Largo Cândido dos Reis, entre a Rua Pinheiro Chagas e 

a Rua Grão Vasco, de modo a permitir a desmontagem do palco; 

⎯ Alteração de sentido da Rua Pinheiro Chagas, de forma a possibilitar a saída dos 

veículos que transportam utentes para a CEDILE em direcção à Rua dos Mártires; 

Após desmontagem do palco: 

⎯ Restabelecimento da normalidade no trânsito. 
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Propõe-se ainda a interdição total do estacionamento no Largo Cândido dos Reis, 

durante o espectáculo, no período entre as 19h00 do dia 4 de Fevereiro e as 4h00 do dia 

seguinte. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e face à informação, deliberou por 
unanimidade concordar com o exposto, encarregando os Serviços responsáveis de dar 

cumprimento à deliberação. 
A deliberação é aprovada em minuta. 

 

11.3. Reestruturação da rede de transportes públicos colectivo urbanos em Leiria. 
Alterações ao percurso do mobilis 
DLB N.º 0113/08 | Pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, foi presente a proposta 

que abaixo se transcreve: 

1 - Introdução 

A Câmara Municipal de Leiria regista como extremamente positivo o balanço relativo à 

utilização o lançamento do mobilis pelos leirienses, que começou a circular a 22 de 

Setembro de 2005. 

Com uma média de 17.500 utilizadores mensais em 2007, o mobilis atingiu o valor 

máximo de 26.505 utentes em Outubro do corrente ano. Este transporte urbano assegura 

um percurso sistemático circular, numa extensão de 14 quilómetros, através de quatro mini-

bus. 

O mobilis tem respondido à localização dos principais pólos de geração e de 

atracção de deslocações, facilitando as deslocações no interior da cidade, servindo as 

escolas, serviços públicos e as principais zonas da cidade, estando asseguradas as ligações 

com todas as outras carreiras urbanas. 

2 - Proposta 

Dois anos após o início do mobilis, entende-se ser conveniente introduzir pequenas 

alterações de pormenor no seu percurso, permitindo servir mais população da zona urbana 

sem que seja colocada em questão a qualidade do serviço. 

As alterações são as seguintes: 

⎯ o mobilis passará a realizar o percurso entre a Rotunda da Almuinha Grande e a 

Rotunda da Estrada da Estação, acrescentando-se uma paragem no Bairro das 

Almoinhas; 

⎯ o mobilis passará a realizar o percurso entre a Rotunda Melvin Jones e o Barruivo, 

acrescentando-se uma paragem; 

⎯ no percurso 1 do mobilis, será substituído o actual troço entre a Rua Paulo VI e a Rua de 

Tomar. O novo trajecto passará a ser o seguinte: Rua Paulo VI, Rua de Santo António, 

com paragem junto do Cemitério de Leiria e Rua de Tomar (junto à ponte Hintze 

Ribeiro).  

A Câmara, considerando que é da competência dos órgãos municipais o 

planeamento, a gestão e a realização de investimentos na rede de transportes regulares 

urbanos, tal como disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, e de acordo com o disposto no artigo 9.º do «Contrato complementar ao contrato 

de concessão do serviço público de transportes colectivos urbanos na área do Concelho de 
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Leiria», após análise do exposto, deliberou por unanimidade aprovar as alterações de 

pormenor ao percurso do mobilis. 
A deliberação é aprovada em minuta. 

 

 

Ponto doze 
 Gabinete  de  Apoio  à  Vereadora  Dra .  Neusa  Magalhães  

 

Consulta Pública do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do projecto 
«Estação Tratamento de Efluentes de Suinicultura da Região do Lis». Parecer da 
Câmara Municipal de Leiria 
DLB N.º 0114/08 | Considerando a situação actual e o passivo ambiental no que respeita 

aos efluentes produzidos pelas inúmeras explorações suinícolas existentes na região, 

revela-se como premente a concretização de uma solução que garanta o seu destino final 

adequado, que passará, obviamente, pela criação de uma unidade que possibilite, de forma 

cabal, o seu tratamento. Com efeito, a sua inexistência, e como é do conhecimento geral, 

tem conduzido a impactes ambientais negativos significativos, com riscos para a saúde 

pública, pelo que urge a congregação de esforços e a criação de sinergias que, de forma 

integrada conduzam à regularização da situação.  

Para tal, apresenta a Recilis uma solução projectada da Estação de Tratamento de 

Efluentes de Suiniculturas da Região do Lis, complementada pelo projecto da Simlis, cujo 

Estudo de Impacte Ambiental se apresenta em fase de consulta pública. 

A Câmara, depois de analisar o estudo e reunidos os pareceres técnicos dos 

diversos sectores da Autarquia e considerando o Princípio da Prevenção, bem como o 

Princípio da Precaução, aprovado em 1992, na Cimeira do Rio, deliberou por unanimidade 

aprovar o parecer em anexo (Anexo L) devendo ser acauteladas integralmente todas as 

situações nele contempladas e concordar com o envio da presente deliberação para a APA – 

Agência Portuguesa do Ambiente, no âmbito do Processo de Consulta Pública do EIA. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

O Senhor Vereador Dr. António Ferreira não participou na análise, discussão e 

votação deste assunto. 

 

 

Ponto treze 
 Gabinete  de  Apoio  à  Senhora  Pres idente  

 
13.1. Taça da Europa de Atletismo – 1.ª Liga (Grupo A). Protocolo de Colaboração com 
a Federação Portuguesa de Atletismo 
DLB N.º 0115/08 | Presente a minuta do Protocolo a firmar entre o Município de Leiria e a 

Federação Portuguesa de Atletismo: 

«Protocolo de Colaboração Leiria Cidade Anfitriã da Taça da Europa de Atletismo – 1.ª 
Liga (Grupo A) 

Considerando que: 
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1) 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; 

2) 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 protocolo e que dele faz parte 

integrante; 

3) 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, 

conforme consta do anexo II ao presente protocolo e que dele faz parte integrante;  

4)  Portugal está representado pelos dois sectores supra mencionados; 

5)  Este evento constitui a principal e única competição colectiva a nível continental para os 

atletas nacionais; 

6) Esta competição assume um impacto desportivo muito importante, já que a constituição 

dos grupos na edição de 2009 dependerá dos resultados obtidos na edição de 2008, 

independentemente dos grupos em que as Federações tenham participado em 2008. 

Isto implicará que todas as equipas, fundamentalmente as do nosso nível atlético, 

compitam na máxima força. 

7) Em todas as equipas participantes existem atletas com resultados significativos em 

grandes competições internacionais; 

8) A participação de cerca de 25 atletas masculinos e femininos medalhados nos 

Campeonatos do Mundo de 2007 e nos Europeus de Pista Coberta e de Ar Livre de 

2006.  

9) A par daqueles atletas, participarão os melhores e mais representativos atletas 

nacionais, também eles medalhados e com resultados de relevo; 

10) A possibilidade de participação de atletas do Concelho de Leiria na selecção nacional, 

com destaque para Vânia Silva, Paulo Bernardo, Cátia Ferreira e Irina Rodrigues; 

11) 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; 

12) É essencial, para garantir o sucesso do evento, desenvolver um conjunto de actividades 

e acções de promoção do mesmo junto da população; 

13) É fundamental, para o sucesso nacional e internacional do evento, que se estabeleça 

uma parceria forte entre as entidades envolvidas na organização da Taça da Europa de 

Atletismo – 1.ª Liga (Grupo A), nomeadamente o Município de Leiria e a Federação 

Portuguesa de Atletismo, para que em conjunto possam cooperar e coordenar as suas 

competências, com vista ao bom desenvolvimento da competição e de forma a alcançar 

os objectivos, em concordância com os termos deste Protocolo de Colaboração. 
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Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, n.º 1, 2414-006, Leiria, 

N.I.P.C. 505 181 266, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leira, Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, casada, natural da freguesia e concelho de Mirandela, 

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

Leiria, como primeiro outorgante; 

e 

A Federação Portuguesa de Atletismo, com sede no Largo da Lagoa, 15B, 2799-538, Linda-

a-Velha, N.I.P.C. 501 136 517, adiante abreviadamente designada por FPA, representada 

pelo Presidente da Direcção, Fernando Manuel Serrador Fonseca da Mota, como segunda 

outorgante; 

ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, é celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual passará a reger-se pelas 

cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
Objectivo 

O presente protocolo tem por objectivo apoiar a organização e o desenvolvimento do evento 

“Taça da Europa de Atletismo – 1.ª Liga (Grupo A)”, a realizar nos dias 21 e 22 de Junho de 

2008, no Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa, na cidade de Leiria. 

Cláusula Segunda 
Objecto 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de procedimentos destinados 

a assegurar a boa colaboração entre o Município de Leiria e a FPA com vista ao 

cumprimento do seu objectivo. 

Cláusula Terceira 
Obrigações do Município de Leiria 

No âmbito do presente protocolo, o Município de Leiria compromete-se a: 

a) Proceder à nomeação dos seus representantes junto do Comité Coordenador e 

Organizador e a garantir a participação dos mesmos nas reuniões sectoriais; 

b) 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; 

c) 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); 

d) Assumir os encargos referentes à utilização do Estádio Municipal de Leiria Dr. 

Magalhães Pessoa e do Centro Nacional de Lançamentos, no que concerne à 

organização do evento e ao aluguer daquelas instalações, garantindo: 

1. A disponibilização, no âmbito de contrato a estabelecer entre o Município de Leiria e 

a Leirisport, EM, do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa e do Centro Nacional 

de Lançamentos com todas as valências necessárias à realização do evento e com 
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a pista de atletismo devidamente apetrechada com o material e equipamento 

necessários para a realização das várias provas desta competição; 

2. 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; 

3. O desenvolvimento de diligências, em articulação com a FPA, com vista à 

transmissão televisiva da prova e, nesse caso, assegurando a logística referente à 

montagem de todos os equipamentos necessários, bem como garantir a ligação com 

o “host broadcaster”; 

4. A instalação de uma bancada específica e a disponibilização dos pontos de acesso 

à internet para os “media”; 

e) Proporcionar ao público em geral e às equipas espaços destinados à mostra de produtos 

tradicionais e de animação, no perímetro da zona desportiva; 

f) Definir com base nas Regras e Regulamentos da IAAF relativos à publicidade, a 

constituição dos uniformes dos voluntários, suportando os custos com a sua aquisição e 

assegurar os transportes dos voluntários com actividade em Fátima; 

g) Coordenar logística e financeiramente a Área do Marketing e Promoção do Comité 

Coordenador e Organizador, através de: 

1. Definição, concepção e maquetização da imagem gráfica e do “layout” do evento, 

associando o logótipo oficial da Taça da Europa, de acordo com os princípios 

enunciados no “Manual de Design da EAA”; 

2. Produção, distribuição e colocação de todos os elementos publicitários e de 

decoração da cidade relativos ao evento, bem como as publicações “Manual das 

Equipas” e “Programa da Prova”;  

3. Produção dos dorsais a utilizar pelos atletas na competição, com base nas Regras e 

Regulamentos da IAAF; 
4. Realização de acções de promoção, junto da população e dos “media”, de acordo 

com a programação constante do anexo  

5. III ao presente protocolo; 

h) Assegurar no âmbito da Área de Protocolo do Comité Coordenador e Organizador: 

1. A organização dos jantares do Comité Coordenador e Organizador e Final, e 

respectiva animação, para cerca de 50 e 600 pessoas, respectivamente, a 

realizarem-se nos dias 19 e 22 de Junho do corrente ano, suportando os custos 

inerentes aos mesmos; 

2. O fornecimento à FPA de uma listagem de convidados para o Jantar do Comité 

Coordenador e Organizador; 

3. Os contactos com os ranchos folclóricos e bandas filarmónicas, para garantir, 

respectivamente, o transporte de placas identificativas e porta estandartes das 

equipas e a animação musical das cerimónias de abertura e encerramento do 

evento; 
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4. As ofertas institucionais para as equipas, atletas, delegados da EAA e 

representantes das entidades organizadoras, bem como os prémios para o melhor 

atleta masculino e melhor atleta feminina; 

5. A definição do programa turístico dirigido aos delegados, dirigentes e oficiais, a 

realizar no Domingo, dia 22 de Junho, durante a manhã; 

6. A coordenação conjunta entre a entidade gestora do Estádio e a FPA da “Hospitality” 

no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa; 

i) Garantir os serviços de transporte permanente e regular entre o Centro Nacional de 

Lançamentos e o Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, bem como para o programa 

turístico e para o Jantar Final; 

j) Colaborar com a FPA na Área dos “Media” do Comité Coordenador e Organizador, 

designadamente através da produção de um “dossier de imprensa” (e/ou outra 

documentação) a distribuir antes da prova e onde constem: 

1. Todas as informações técnicas relativas à prova; 

2. Informações relativas à Cidade, ao Concelho e à Região que possam ser úteis aos 

jornalistas durante a sua permanência na cidade; 

Cláusula Quarta 
Obrigações da FPA 

No âmbito do presente protocolo, a FPA compromete-se a: 

a) Proceder à constituição do Comité Coordenador e Organizador de acordo com o anexo 

IV constante do presente protocolo e que dele faz parte integrante; 

b) Assegurar a organização técnica do evento; 

c) Dirigir todas as questões relacionadas com o planeamento e concretização da 

competição, designadamente: definição de locais de treino, realização da reunião técnica 

e visita ao Estádio Municipal de Leiria, ligação ao delegado técnico, coordenação do 

ajuizamento e gestão de resultados;  

d) Gerir todas as questões administrativas e financeiras decorrentes da organização 

técnica do evento; 

e) Assegurar no âmbito da Área do Marketing e Promoção do Comité Coordenador e 

Organizador: 

1. A Gestão do Web Site criado para o evento; 

2. O fornecimento atempado de todos os conteúdos necessários para a produção dos 

elementos publicitários e de decoração da cidade, bem como para as publicações 

“Manual das Equipas” e “Programa da Prova”; 

f) Coordenar a Área dos “Media” do Comité Coordenador e Organizador, através de: 

1. Estabelecimento de todos os contactos com a Comunicação Social, fornecendo-lhes 

a informação necessária; 

2. Recepção, encaminhamento e acolhimento dos representantes da Comunicação 

Social, nos locais de alojamento, acreditação e centro de imprensa; 

g) Assegurar no âmbito da Área de Protocolo do Comité Coordenador e Organizador: 

1. A organização e coordenação das cerimónias de abertura e encerramento, 

garantindo as bandeiras dos países participantes necessárias para a realização das 

mesmas; 
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2. A coordenação conjunta entre o Município de Leiria e a entidade gestora do Estádio 

da “Hospitality” no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa; 

3.  Indicar o número e as entidades a participar no conjunto de actividades que 

compõem o programa social, nomeadamente para o programa turístico; 

4. O fornecimento à CML de duas listagens de convidados, para o Jantar Final e para 

assistir aos dois dias de Competição; 

h) Assegurar no âmbito da Área de Serviço de Apoio a Participantes e 

Espectadores/Voluntários do Comité Coordenador e Organizador: 

1. A selecção e coordenação dos voluntários necessários, de acordo com um perfil 

geral e específico adequados às características de cada função, em articulação com 

a Associação Distrital de Atletismo de Leiria; 

2. Assegurar o pagamento aos voluntários de uma verba a definir, para fazer face aos 

custos com a alimentação; 

3. O acompanhamento de cada equipa pelo menos por um “attaché”, durante a sua 

estadia, desde a recepção no aeroporto até à sua partida;  

i) Coordenar o funcionamento da Área dos Serviços Médicos do Comité Coordenador e 

Organizador, garantindo: 

1. O seu dispositivo de emergência médica, assistência médica e fisioterapia aos 

atletas, dentro da pista e “Área de Aquecimento”, em consonância com os planos de 

emergência interno e externo definidos pela entidade gestora dos espaços 

desportivos; 

2. A ligação à área de controlo de anti-dopagem nos vários locais de actividade (treino, 

aquecimento e competição); 

j) Desenvolver na Área da Acreditação e Segurança do Comité Coordenador e 

Organizador: 

1. 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 entidade gestora dos espaços desportivos; 

2. A oficialização junto das diversas forças de segurança, da solicitação de colaboração 

dessas entidades, de forma a cumprir os planos de emergência internos e externos; 

k) Coordenar as áreas dos Alojamentos e Transportes do Comité Coordenador e 

Organizador, através da: 

1. Reserva e garantia do alojamento das Equipas, Delegados da EAA, Comunicação 

Social e Organização, bem como proceder à sua distribuição pelos hotéis; 

2. Gestão dos horários de refeição e o “Welcome Desks” nos hotéis; 

3. Garantia dos transportes, designadamente: aeroporto/hotéis/aeroporto, 

hotéis/Estádios Municipais de Leiria e Fátima/hotéis. 

Cláusula Quinta 
Obrigações conjuntas dos Outorgantes 

Os Outorgantes obrigam-se a encetar todos os contactos necessários, bem como a 

participar nas reuniões periódicas das diversas áreas do Comité Coordenador e 

Organizador, de modo a garantir o bom desenvolvimento do projecto aqui regulado. 

Cláusula Sexta 
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Estrutura do Comité Coordenador e Organizador 
O Comité Coordenador e Organizador do evento “Taça da Europa de Atletismo – 1.ª Liga 

(Grupo A)” encontra-se estruturado conforme documento constante do anexo IV ao presente 

protocolo e que dele faz parte integrante. 

Cláusula Sétima 
Funcionamento do Comité Coordenador e Organizador 

1. O Comité Coordenador e Organizador promoverá reuniões periódicas das diversas 

áreas que o integram; 

2. De todas as reuniões promovidas pelo Comité Coordenador e Organizador será 

redigida uma acta para conhecimento e homologação de cada outorgante. 

Cláusula Oitava 
Vigência e caducidade 

O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e caduca na data de 

conclusão do evento. 

Cláusula Nona 
Dúvidas e Omissões 

As dúvidas e omissões decorrentes da aplicação deste protocolo de colaboração serão 

resolvidas por acordo das partes. 

*** 

Este protocolo está isento de imposto do selo, por força do disposto na alínea a) do 

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

Código do Imposto do Selo. 

O presente protocolo é feito em duplicado, composto por páginas incluindo os 

anexos I. II. III e IV, devidamente assinado por ambas as partes, depois de declararem ter 

lido, compreendido e aceite todas as suas cláusulas. 

Leiria, ____ de ______________ de 2008 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Isabel Damasceno Vieira de Campos 

O Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo | Fernando Manuel Serrador Fonseca 

Mota 

ANEXO I - Programa Horário 

1ª Jornada 2ª Jornada 
15:00 Cerimónia de Abertura 

15.00 Lançamento do Martelo (M) 

15.55 Lançamento do Peso (M) 

16.00 Triplo Salto (F) 

16.05 Salto com Vara (F) 

16.15 Lançamento do Disco (F) 

16.25 400m Bar. (F) 

16.35 400m Bar. (M) 

16.40 Salto em Altura (M) 

16.45 100m (F) 

16.55 100m (M) 

17.05 800m (F) 

17.15 1500m (M) 

14.30 Lançamento do Martelo 
MaMarteloMartelo

(F) 

15.20 Salto com Vara (M) 

15.25 Lançamento do Peso (F) 

15.35 110m Bar. (M) 

15.40 Triplo Salto (M) 

15.45 Lançamento do Disco (M) 

15.50 800m (M) 

15.55 Salto em Altura (F) 

16.00 1500m (F) 

16.10 3000m Obst. (M) 

16.30 100m Bar. (F) 

16.45 200m (F) 

16.55 200m (M) 
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17.20 Salto em Comprimento (M) 

17.25 3000m (F) 

17.30 Lançamento do Dardo (F) 

17.45 400m (F) 

17.55 400m (M) 

18.05 5000m (M) 

18.25 4x100m (F) 

18.40 4x100m (M) 
 

17.00 Lançamento do Dardo (M) 

17.05 3000m Obst. (F) 

17.10 Salto em Comprimento (F) 

17.20 3000m (M) 

17.35 5000m (F) 

18.00 4x400m (F) 

18.15 4x400m (M) 

   
 

Nota: Programa sujeito a alterações 
ANEXO II - Equipas 

Equipas Qualificadas - MASC. Equipas Qualificadas - FEM. 
Áustria  Bélgica  
Bégica Espanha 
Bielorússia Finlândia 
Finlândia Holanda 
Holanda Irlanda 
Noruega Lituânia 
Portugal Portugal 
República Checa República Checa 

Nº de participantes por equipa: 
Equipas Masculinas e Femininas: 

 até 26 atletas femininos e masculinos 

 até 15 acompanhantes 

Equipas Masculinas ou Femininas: 

 até 15 atletas 

 até 9 acompanhantes 

ANEXO III - Acções de Promoção 

JANEIRO 

DIA ACÇÃO LOCAL 

12-13 Taça FPA Pista Coberta Pombal 

FEVEREIRO 

DIA ACÇÃO LOCAL 

3 e 5 Festival da Irreverência Teatro Miguel Franco – Leiria 

4 Festival da Irreverência Largo Cândido dos Reis – Leiria 

4 Assinatura Protocolo CML / FPA 
Apresentação Site Taça Europa Atletismo 

Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa  

23-24 Campeonato Portugal Pista Coberta Pombal  

MARÇO 

DIA ACÇÃO LOCAL 

1 Taça Nacional Lançamentos Leiria 

2 Campeonato Nacional Corta-Mato (Longo) Porto  

15 Camp. Nacional Corta-Mato (Curto e Juvenis) Porto de Mós 

17-28 Abril Juvenil Leiria 

ABRIL 

DIA ACÇÃO LOCAL 

6 Exposição “Novos Criadores” Leiria 

17 Mega Sprint/Salto/Km Desporto Escolar Leiria 

19 e 20 Olímpico Jovem Distrital Coimbra 
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20 UDECRETO-LEI – SCP – Liga Bwin Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa  

24 Milha de Cristal Marinha Grande 

25 Km e Olímpico Jovem das Beiras Viseu 

A Definir Sorteio Taça Europa Atletismo Leiria 

A Definir Semana Académica  Leiria 

MAIO 

DIA ACÇÃ0 LOCAL 

1-31 Marcas / Records Europeus Leiria 

4 18º Grande Prémio da Bajouca Bajouca 

11 18. Grande Prémio da Barreira Barreira 

17/18 Olímpico Jovem Nacional A Definir 

18 Milha Cidade de Pombal Pombal 

18 Campeonato Distrital de Montanha Porto de Mós 

1-25 Feira de Maio Leiria 

24-25 Camp. Nacional Clubes – Fase Apuramento Marinha Grande 

JUNHO 

DIA ACÇÃO LOCAL 

1-22 Marcas / Records Europeus na Cidade Leiria 

1-22 Concurso Montras Leiria 

7/8 Camp. Nacional Clubes - Final (1ª/2ª Divisões) Faro 

12/14 LeiriAthletics Leiria 

13 II Meeting Cidade de Leiria Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa  

19 Recepção Atletas Taça Europa Atletismo Leiria 

Nota: Mapa sujeito a possíveis alterações 
ANEXO IV - Comité Coordenador e Organizador 

JUNHO 

Funções Entidade Nome 

Comité Coordenador 

 FPA Jorge Salcedo 

 FPA António Costa 

  ADAL Aníbal Carvalho 

  CML Isabel Gonçalves / César Santos 

  LSP José Benzinho / João P. 
Empadinhas 

Comité Organizador   

Presidente  Jorge Salcedo 

Coordenador  António Costa 

Departamentos   

Acreditação e Segurança LSP Carlos Valente 

Administração e Finanças FPA Carlos Eufrásio 

Competição  FPA Pedro Santos 

  ADAL Paulo Pinto 

Instalações e Equipamentos FPA Luis Leite 

  LSP Ricardo Marques 

Marketing e Promoção CML Daniel Pereira / Catarina Rafael 
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 FPA Fernando Boquinhas 

Media FPA Tinoco Marques / Elisabete Costa 

 CML Francisco Figueiredo 

  LSP Lucio Sousa Gomes 

Protocolo FPA Norberto Correia 

  CML César Santos 

Serviços de Apoio a Equipas e Espectadores    

Voluntários FPA Fernando Tavares 

  ADAL Carlos Carmino 

Serviços Médicos FPA Pedro Branco 

» 

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, em 14 de Janeiro. 

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

alíneas d) e f) do n.º 1 do artigo 13.º  e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º  todas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade celebrar o Protocolo de Colaboração com a 

Federação Portuguesa de Atletismo. 

 Mais deliberou autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua outorga. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

13.2. Taça da Europa de Atletismo – 1.ª Liga (Grupo A). Protocolo de Colaboração com 
a Liberty Seguros, SA 
DLB N.º 0116/08 | 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 M). 
 

 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia  

Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara 

deliberou por unanimidade analisar ainda os seguintes assuntos: 
 

 

Ponto um 
Alargamento de horário de funcionamento (ENT.1684/08) 
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DLB N.º 0117/08 | Presente o requerimento assinado pelos proprietários dos bares Os 

Filipes, Ozono, e Sebentas, situados no Largo Cândido dos Reis, nesta cidade, a solicitar o 

prolongamento do horário de funcionamento a título excepcional para a noite de 04/02 para 

05/02 até às 05.00 horas, no âmbito da realização do «Festival da Irreverência – O Carnaval 

de Leiria», a decorrer nesta cidade, à semelhança de anos anteriores, e no seguimento da 

autorização já anteriormente concedida até às 4 horas, conforme deliberação de Câmara de 

2008/01/08. 

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

pedido de alargamento de horário de funcionamento, a título excepcional, para a noite de 

04/02 para 05/02/2008 aquando da realização do festival da irreverência. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

 

Ponto dois 
Cedência do Teatro José Lúcio da Silva – Bandas em Concerto 2007/2008. Ratificação 
DLB N.º 0118/08 | Na sequência da deliberação n.º 1203/07, terá continuidade a iniciativa 

«Bandas em Concerto 2007/2008», sendo que os mesmos terão lugar em 13 de Janeiro, 10 

de Fevereiro, 2 de Março e 6 de Abril com a Banda Marcial de Fermentelos, Associação 

Musical da Pocariça, Filarmónica União Taveirense e Banda Amizade, respectivamente. 

Tendo em atenção que os concertos se continuarão a realizar no Teatro José Lúcio 

da Silva, a despesa com a cedência de sala para o concerto realizado no dia 13 de Janeiro 

foi autorizada por despacho do Sr. Vereador, Dr. Vítor Lourenço datado de 11.01.08, pelo 

que se solicita a sua ratificação. O custo da mesma ao Município, importa no valor de 

€1.200,00x5%IVA=€1.260,00 devendo utilizar-se para o efeito, a rubrica 

12/0602039902/0399/2008/A/317 – Outros Eventos. Proposta de cabimento n.º 504/08. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 2 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade ratificar o 

despacho de autorização de despesa do Dr. Vítor Lourenço, datado de 11.01.08, referente à 

cedência da sala do Teatro José Lúcio da Silva para a realização do concerto realizado no 

dia 13 de Janeiro pela Banda Marcial de Fermentelos, nos termos do Regulamento em vigor 

na data da entrada do pedido, e nas condições acima referidas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto três 
Cedência do Teatro José Lúcio da Silva 
DLB N.º 0119/08 | Presente o pedido das Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de 

Leiria, Associação  com a ENT.31576/07 para cedência das instalações do Teatro José 

Lúcio da Silva no dia 30 de Janeiro de 2008  para a realização do espectáculo Paranormal, 

com Joaquim Monchique.  

Considerando a importância em manter estas iniciativas culturais, solicita-se 

autorização para a realização deste espectáculo, sendo que o custo da cedência da sala ao 

Município, importa no valor de €2.400,00x5% IVA = €2.520,00 devendo, para o efeito, 
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utilizar-se a rubrica 12/0602039902/0399/2008/A/317 – Outros Eventos. Proposta de 

cabimento n.º 491/08. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 2 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade autorizar a cedência da sala do 

Teatro José Lúcio da Silva para o espectáculo «Paranormal» à entidade requerente, nos 

termos do Regulamento em vigor na data da entrada do pedido, e nas condições acima 

referidas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 
Cedência do Teatro José Lúcio da Silva 
DLB N.º 0120/08 | Presente o pedido do IPL – Instituto Politécnico de Leiria (Escola Superior 

de Saúde), com a ENT.1039/08 para cedência das instalações do Teatro José Lúcio da Silva 

no dia 25 de Janeiro de 2008  para a realização da Cerimónia de Encerramento de Curso.  

Solicita-se autorização para a realização deste espectáculo, sendo que o custo da 

cedência da sala ao Município, importa no valor de €900,00x5% IVA = €945,00 devendo 

utilizar-se para o efeito, a rubrica 12/0602039902/0399/2008/A/317 – Outros Eventos. 

Proposta de cabimento n.º 495/08. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 2 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade autorizar a 

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

Encerramento de Curso do IPL – Instituto Politécnico de Leiria (Escola Superior de Saúde), 

nos termos do Regulamento em vigor na data da entrada do pedido, e nas condições acima 

referidas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto cinco 
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 0121/08 | 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 

643/08, de 16 de Janeiro, a possibilidade de utilização gratuita da instalação desportiva em 

epígrafe, no dia 19 de Janeiro de 2008, para a realização do «Torneio Nadador Completo». 

Face ao exposto, foi proferido despacho pela Senhora Presidente da Câmara em 18 

de Janeiro de 2008, relativo à autorização de utilização gratuita do Complexo Municipal de 

Piscinas de Leiria (136 pistas e logística), no dia 19 de Janeiro de 2008, para a realização do 

«Torneio Nadador Completo» organizado pela Associação de Natação do Distrito de Leiria, 
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no valor de €3.644,56 (três mil seiscentos e quarenta e quatro euros e cinquenta e seis 

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 514/08, de 18 de Janeiro de 2008.  

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, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por 
unanimidade ratificar o despacho proferido pela Senhora Presidente em 18 de Janeiro de 

2008, com vista à utilização gratuita do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria (136 pistas 

e logística), no dia 19 de Janeiro de 2008, para a realização do «Torneio Nadador 

Completo» organizado pela Associação de Natação do Distrito de Leiria, no valor de €3.644, 

56, acrescido de IVA à taxa em vigor, a pagar à Leirisport, E.M. pela prestação de serviços, 

inerente à solicitação da Associação. 

 
 

Encerramento da reunião  

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezassete horas mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente 

acta que eu, Sandra Almeida Reis, Assistente Administrativa, mandei escrever e subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal____________________________________________ 

 
A Assistente Administrativa ________________________________________________ 
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