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Acta n.º 1/2008 
 

 

Aos oito 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 
Apresentação do novo Responsável Municipal da Protecção Civil e Bombeiros  

Ponto dois 
2.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
2.1.1. Processo de obras particulares n.º 343/03 - Gameiros & Ferreira, Lda. 

2.1.2. Processo de obras particulares n.º 1065/05 - Célia Maria Ferreira Carreira 

2.1.3. Processo de obras particulares n.º 16/06 - OURILIZ - Sociedade de Construções, Lda. 

2.1.4. Processo de obras particulares n.º 495/07 - Aníbal Lino Lourenço da Costa Menino 

2.1.5. Processo de obras particulares n.º 587/07 - José da Conceição Jorge 

2.1.6. Processo de obras particulares n.º 937/07 - José António Jesus Marques, Herdeiros 

Lda. 

2.2. Análise do processo de loteamento n.º 08/05 – C.J.L. – Transações  Imobiliárias e 

Investimentos, SA 
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Ponto três 
3.1. Análise do processo relacionado com a Divisão Administrativa 
3.1.1. Relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais relativo ao mês de Dezembro 

de 2007 

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

3.2.2. Constituição de fundos de maneio 

3.2.3. Resumos de tesouraria 

Ponto quatro 
Alteração da cláusula fixada na escritura que titulou a venda do prédio misto, sito em Portela, 

freguesia e concelho de Leiria – antigo «Convento da Portela» e terrenos adjacentes, pelo 

Município de Leiria à Província Portuguesa da Ordem Franciscana 

Ponto cinco 

5.1. Alargamento de horário de funcionamento (Ent. 29792/07) 

5.2. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho (ENT. 31218/07) 

Ponto seis 

6.1.Análise dos seguintes processos relacionados com a Área da Cultura 
6.1.1. Concertos para Bebés - Edição de 2008 

6.1.2. CultRede - Rede Nacional de Projectos Culturais 

6.2.Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude 
6.2.1. Cedência de Serviço de Transporte à Sociedade Columbófila «Campos do Lis», 

Sociedade Columbófila Granja - Monte Real e Sociedade Columbófila de Leiria 

6.2.2. Festival da Irreverência – O Carnaval de Leiria (Ent.1/2008) 

Ponto sete 
Reestruturação da rede de transportes públicos colectivo urbanos em Leiria. Alterações ao 

percurso do Mobilis. 

Ponto oito 
8.1. Relatório de execução orçamental da Leirisport, E.M. do 3.º trimestre de 2007 

8.2. Plano de Actividades e Orçamento da Leirisport, E.M. para 2008  
8.3. Reestruturação do empréstimo destinado ao financiamento do Estádio Municipal de 

Leiria 

*** 

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

Ponto um 
Processo de loteamento n.º 11/97 – Mansos – Sociedade Imobiliária, SA. Rectificação 

Ponto dois 
Centro de interpretação Abrigo do Lagar Velho – Lapedo. Abertura ao Público - Entrada 

Gratuita 
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 Período de antes da ordem do dia  

Intervenção da Senhora Presidente 
 
I - A Senhora Presidente começou por apresentar o novo responsável municipal da 

Protecção Civil e Bombeiros, agradecendo-lhe a sua presença na reunião e desejando-lhe 

felicidades nas novas funções. 

O Senhor Tenente-Coronel Artur Manuel Figueiredo disse que, apesar de não ser o seu 

campo de experiência, procuraria dar continuidade ao trabalho do Eng.º Cunha Lopes e 

melhorar no que fosse possível. 

 

II – A Senhora Presidente lembrou que naquele dia (8 de Janeiro) haveria um jantar-

conferência sobre o aeroporto da Ota, organizado pelo Nerlei, onde o Prof. Artur Ravara 

seria o palestrante convidado.  

Mais disse que o Prof. Artur Ravara era o que melhor sustentava a posição de apoio 

e manutenção da decisão pela OTA. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira 
 

A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira questionou pela situação do crematório 

em Leiria, ao que a Senhora Presidente respondeu que esse processo era da 

responsabilidade da AMLEI e que estava em fase de adjudicação.  

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães 
 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães deu conhecimento de que foi 

aprovado o PMDF em reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta e que os dados 

foram remetidos à Direcção-Geral de Recursos Florestais para aprovação final. 

Mais informou ter enviado o plano para os Senhores Vereadores terem 

conhecimento, ao que o Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins disse ser interessante 

apresentar o referido plano em reunião de Câmara, o que mereceu a anuência da Senhora 

Presidente, ficando agendada a referida apresentação para a reunião de Câmara de 22 de 

Janeiro. 

 
 

 Ordem do dia  

 

DLB N.º 0001/08 | Presente a acta da reunião de 30 de Outubro, cuja leitura foi dispensada 

por ter sido previamente distribuída, tendo a Câmara deliberado por unanimidade aprovar 

a sua redacção final. 
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Ponto um 
 D i v i s ã o  d e  P r o t e c ç ã o  C i v i l  e  B o m b e i r o s   

 
Apresentação do novo Responsável Municipal da Protecção Civil e Bombeiros  
DLB N.º 0002/08 | A Senhora Presidente da Câmara deu conhecimento do despacho por si 

proferido em 17 de Dezembro de 2007, relativo à requisição do Sr. Tenente Coronel Artur 

Manuel Mendes Figueiredo, licenciado em Ciências Militares na especialidade de Artilharia, 

para exercer funções na Divisão de Protecção Civil e Bombeiros da Câmara Municipal de 

Leiria, com efeitos ao dia 1 de Janeiro de 2008, cujo teor se transcreve: 

«Considerando que a Câmara Municipal de Leiria dispõe de um Corpo de Bombeiros 

Municipais, cujas funções de direcção têm vindo a ser por mim exercidas, com o apoio 

técnico especializado e de consultoria prestados no âmbito de contrato de prestação de 

serviços em regime de avença. 

Considerando que, em cumprimento de determinação legal, o referido contrato foi 

rescindido por meu despacho de 8 de Agosto, com efeitos a 30 de Setembro de 2007.  

Considerando que o interesse público, materializado na coordenação de operações 

de protecção, prevenção, socorro e assistência, em especial em situações de catástrofe e 

calamidade pública, reclama uma solução urgente e eficaz. 

 Considerando que, no actual quadro legal, o exercício de tais funções, nos 

Municípios com Corpos de Bombeiros profissionais, tem vindo a ser confiado a Oficiais do 

Exército Português, atendendo à sua formação académica e às suas aptidões pessoais e 

profissionais. 

Considerando a autorização prestada por Sua Excelência o General Chefe do 

Estado-Maior das Forças Armadas, transmitida a esta Câmara Municipal através do ofício 

objecto do registo n.º 29456/2007, de 3 de Dezembro, bem como o acordo dado pelo Oficial 

do Exército a requisitar. 

Considerando que a conclusão do procedimento destinado ao preenchimento, em 

regime de comissão de serviço, do lugar de Chefe de Divisão de Protecção Civil e 

Bombeiros se prevê estar concluído até ao final do ano de 2008. 

Assim, verificando-se existir fundado interesse público e conveniência para o bom 

funcionamento dos serviços de Protecção Civil e Bombeiros e no uso das competências que 

me são conferidas pelo disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, alterada, determino, nos termos do disposto nos n.os 1, 2, 4, 8 alínea a) do 

artigo 6.º da Lei n.º 53/2006, de 7 de Dezembro, aqui aplicável por força da revogação do 

artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, adaptado à Administração Local 

Autárquica pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, a requisição pelo período de um 

ano, prorrogável até ao limite de três anos, do Oficial do Exército Tenente Coronel Artur 

Manuel Mendes Figueiredo, licenciado em Ciências Militares na especialidade de Artilharia, 

para exercer funções na Divisão de Protecção Civil e Bombeiros da Câmara Municipal de 

Leiria, sob a minha direcção hierárquica directa. 

Mais determino que a requisição produza os seus efeitos ao dia 1 de Janeiro de 

2008.» 

A Câmara tomou conhecimento. 
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Ponto dois 
 D e p a r t a m e n t o  d e  O p e r a ç õ e s  U r b a n í s t i c a s  

 
2.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
2.1.1. Processo de obras particulares n.º 343/03 - Gameiros & Ferreira, Lda. 
DLB N.º 0003/08 | De GAMEIROS & FERREIRA, LDA., com sede social na Av. Marquês de 

Pombal, lote 4, r/c frente, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para 

alteração do edifício misto, destinado a habitação colectiva e comércio, em construção na 

Rua Bárbara Vaz Preto, na localidade de Quinta do Cabeço, freguesia de Leiria. 

As alterações incidem ao nível da implantação do edifício, da compartimentação 

interior, dos vãos exteriores e da zona da cobertura (platibandas e cobertura da caixa de 

escadas). 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/12/20, constante do respectivo 

processo (folha 815), 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 garantir o cumprimento do previsto no artigo 66.º do Regulamento Geral de Edificações 

Urbanas, no que se refere à compartimentação entre a sala e a cozinha (com porta) no piso 

3; 

2.º cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente ao 

seguinte: 

2.1. caixas de escadas, que deverão ser enclausuradas (artigo 33.º); 

2.2. ventilação permanente dos caminhos de evacuação (artigo 35.º - caixas de escadas), 

devendo indicar as respectivas entradas e saídas de ar; 

3.º apresentar planta do piso sobreelevado proposto ao nível da cobertura da caixa de 

escadas; 

4.º as lojas dos pisos -1 e 0 deverão destinar-se apenas a comércio, pelo que deverá 

rectificar o requerimento apresentado em 2007/07/09; 

5.º apresentar os respectivos projectos de especialidade no prazo de seis meses bem como 

os elementos acima indicados. 

Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 813). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.1.2. Processo de obras particulares n.º 1065/05 - Célia Maria Ferreira Carreira 
DLB N.º 0004/08 | De CÉLIA MARIA FERREIRA CARREIRA (E OUTROS), com endereço 

postal na Rua de S. Miguel, Lote 1, rés-do-chão direito, freguesia de Marrazes, referente ao 

projecto de arquitectura para alteração (legalização) das fracções «A» e «B» (destinadas a 
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comércio) do edifício situado na Estrada da Figueira da Foz, n.ºs 167, 169 e 171, na 

localidade de Almuinhas, freguesia de Marrazes, com mudança de uso para ATL. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/12/27, constante do respectivo 

processo (folha 212), 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 

Civil, pela Autoridade de Saúde, e pelo Centro Distrital de Segurança Social, cujos 

conteúdos já são do conhecimento da requerente; 

2.º garantir o cumprimento das disposições constantes do Decreto-Lei n.º 379/97, de 27 de 

Dezembro, relativamente aos espaços de jogo e recreio; 

3.º prever em obra o cumprimento das normas técnicas previstas no Decreto-Lei n.º 123/97, 

de 22 de Maio, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

4.º apresentar, no prazo de seis meses, os projectos de especialidades. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.1.3. Processo de obras particulares n.º 16/06 - OURILIZ - Sociedade de Construções, 
Lda. 
DLB N.º 0005/08 | De OURILIZ - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA., com sede social 

na Estrada Casal dos Matos, n.º 456, rés-do-chão, letra J, na localidade e freguesia de 

Pousos, referente ao projecto de arquitectura para alteração e ampliação do edifício de 

habitação colectiva em construção na Rua dos Mangerinos, na localidade de Casal dos 

Matos, freguesia de Pousos, numa zona definida no Regulamento do Plano Director 

Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/12/20, constante do respectivo 

processo (folha 470), 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 a apresentar projecto de estabilidade no prazo de seis meses. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.1.4. Processo de obras particulares n.º 495/07 - Aníbal Lino Lourenço da Costa 
Menino 
DLB N.º 0006/08 | De ANÍBAL LINO LOURENÇO DA COSTA MENINO, com endereço 

postal na Rua do Canto, n.ºs 16/18, na localidade e freguesia de Marrazes, referente ao 

projecto de arquitectura para alteração do estabelecimento de restauração e bebidas 

localizado ao nível do rés-do-chão do edifício situado no local acima indicado. 

O estabelecimento em causa possui Alvará de Licença Sanitário, emitido em 

1982/08/20, sendo que o projecto em análise pretende adaptar o espaço em causa à 

legislação actualmente em vigor. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação prestada 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/12/27, constante do respectivo 

processo (folha 80), 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 cumprir com as disposições presentes no Código Civil relativamente às propriedades 

confinantes; 

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

elementos: 

3.1. projecto de arquitectura rectificado relativamente à conduta de evacuação de fumos, não 

devendo a mesma interferir com a parcela confinante, devendo ainda o acabamento da 

referida conduta enquadrar-se na respectiva fachada; 

3.2. projecto de segurança contra riscos de incêndio, face ao parecer emitido pela Autoridade 

Nacional de Protecção Civil, cujo conteúdo deverá ser transmitido ao requerente (folha 

78); 

3.3. projectos de especialidades. 

Mais deliberou remeter ao requerente fotocópia do parecer emitido pelo Governo 

Civil (folhas 74 e 75). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.1.5. Processo de obras particulares n.º 587/07 - José da Conceição Jorge 
DLB N.º 0007/08 | De JOSÉ DA CONCEIÇÃO JORGE, residente na Rua do Vale Dianteiro, 

n.º 168, na localidade de Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de edifício de habitação unifamiliar na parcela a destacar de um 

terreno situado na Rua do Relvas, freguesia de Marrazes, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Baixa Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/12/27, constante do respectivo 

processo (folha 44), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público ao longo de toda a frente da parcela, 

destinada a alargamento da via, devendo para o efeito medir-se 3,00 m ao eixo do referido 

arruamento, e execução de passeio com 1,50 m, devendo para o efeito prever a demolição 

da casa do poço; 

2.º apresentar, no prazo de seis meses e previamente ao licenciamento, o seguinte: 

2.1. elementos rectificados relativamente ao indicado no ponto n.º 1; 
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2.2. planta de implantação com indicação da demolição (representada a amarelo) da casa do 

poço; 

2.3. esclarecimentos em planta quanto à localização do lugar de estacionamento dentro da 

parcela, face ao disposto no artigo 67.º do Regulamento do Plano Director Municipal; 

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

registado e a área rectificada, face às cedências ao domínio publico; 

2.5. projectos de especialidades; 

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

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

públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a construção, de acordo com o 

estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas 

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

cessará em caso algum sem autorização expressa da Câmara Municipal.»; 

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

64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade de água e meios de extinção de 

incêndios junto à via; 

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

confinantes; 

6.º previamente à emissão da autorização de utilização, deverão estar executadas as obras 

de pavimentação do arruamento e passeio ao longo de toda a frente da parcela, 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. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.1.6. Processo de obras particulares n.º 937/07 - José António Jesus Marques, 
Herdeiros Lda. 
DLB N.º 0008/08 | De JOSÉ ANTÓNIO JESUS MARQUES, HERDEIROS, LDA., com sede 

social na Rua do Arraial, n.º 3, na localidade de Andrinos, freguesia de Pousos, referente ao 

projecto de arquitectura para construção de anexo destinado a garagem e alteração e 

ampliação (legalização) de dois edifícios (pavilhão agrícola e moradia) situados no local 

acima referido, com mudança de uso para armazém de retém (tabaco e café), numa zona 

definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Baixa Densidade. 

A pretensão já havia sido aprovada em reunião de Câmara de 2005/07/18 em sede 

do processo n.º 1550/03, tendo caducado por o requerente não ter requerido a emissão do 

competente alvará 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 2007/12/27, constante do respectivo 

processo (folha 311), 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, 
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condicionado a prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pela Autoridade 

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

transmitidos ao requerente (folhas 58, 310, 308 e 309). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2. Análise do processo de loteamento n.º 08/05 – C.J.L. – Transacções Imobiliárias e 
Investimentos, SA 
DLB N.º 0009/08 | De C.J.L. - Transações Imobiliárias e Investimentos, SA, com sede na 

Zona Industrial de Condeixa-a-Nova – Sebal Grande, freguesia e concelho de Condeixa-a-

Nova, acompanhado de um requerimento a solicitar uma Operação de Loteamento, cuja 

proposta se enquadra no Plano de Pormenor da Almuinha Grande (Processo n.º T-420/86), 

situado no lugar de Arrabalde da Ponte, da freguesia de Marrazes.  

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

seguir se transcreve: 

«O presente processo de loteamento tem como antecedentes o processo 

Lot.2/2001, em nome de Leirilusa - Imobiliária, SA, tendo sido aprovado por deliberação de 

Câmara de 2003/05/26 (folha 93), com a condição de serem apresentados os projectos de 

especialidades no prazo de um ano, o que não se verificou. 

É apresentado novo projecto, com solução idêntica à anteriormente apresentada, em 

nome de C.J.L.-Transações Imobiliárias e Investimentos, SA, com os projectos de 

especialidades, anteriormente aprovados pelas entidades (SMAS fls. 130, EDP fls. 78, 

Telecom. Fls. 49 e DREC do Centro fls. 31), tendo sido os mesmos, instruídos com o 

Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 

334/95, de 28 de Dezembro. 

Posteriormente o requerente apresenta fls.187, planta dos arranjos exteriores e 

alçados de conjunto com materiais e cores, por forma a enquadrar a pretensão como 

autorização, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho. 

No entanto a pretensão enquadra-se na alínea a) do n.º 2 do artigo 4.º, uma vez que 

o plano de pormenor não contempla os indicadores relativos a cores e materiais a utilizar de 

acordo com a alínea e) do n.º1 do artigo 91.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, 

tratando-se por isso de um processo de licenciamento. 

A proposta enquadra-se no Plano de Pormenor da Almuinha Grande (Proc. n.º T-

420/86), pelo que se propõe a aprovação do projecto de loteamento, nas seguintes 

condições: 

1) Áreas a ceder ao Município: 1.480,00m² destinados a arruamentos, estacionamentos, 

passeios, zonas verdes públicas e acessos às garagens;  

2) Apresentar os projectos das especialidades, instruídos de acordo com o 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, devendo ser dado conhecimento à firma requerente dos pareceres do DOM, 

DASU e DPEV.» 

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

Divisão de Loteamentos datada de16 de Outubro de 2007, constante do respectivo processo 
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(folhas 206 e 207), deliberou por unanimidade aprovar o projecto de loteamento de acordo 

com o 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, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de 1 ano, os projectos de infra-estruturas elaborados de acordo com 

os condicionalismos indicados pelas respectivas entidades, pareceres técnicos e legislação 

em vigor; 

2.º Ceder para o domínio público a área de 1.480,00m², destinados a arruamentos, 

estacionamentos, passeios, zonas verdes públicas e acessos às garagens.  
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. Relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais relativo ao mês de 
Dezembro de 2007 
DLB N.º 0010/08 | Presente o relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais 

referente ao pretérito mês de Dezembro para conhecimento da Câmara Municipal: 

ACTIVIDADE QUANTIDADE VARIAÇÃO  
(MÊS 

 ANTERIOR) 

VALOR VARIAÇÃO  
(MÊS 

ANTERIOR) 
Instauração de novos 

PEF’s 
 

33 
 

-29,78 
 

€1.218,58 
 

-47,23% 

Mercados 29 -30,95% €1.078,98 -48,28% 
Ocupação da via pública             4 -20% €139,59 -34,37% 

Tramitação de PEF’s 286 65,32% - -  

Citação de executados 41 -51,76% -  - 

PEF’s  activos 565 -33,61% €18.001,24  -41,48% 
SMAS 341 -43,91% €7.985,27 -57,90% 
Mercados 156 -4.29% €6.523,63 -9.69% 
Ocupação da via pública 46 -17,86% €1.085,12 -13,61% 
Publicidade 16 -11,11% €1.565,10 -36,73% 
Metrologia 1 0% €14,56 0% 
Diversos 5 0% €827,56 0% 

PEF’s extintos por 
pagamento 

 

51 
 

-10,52% 
 

€2.709,46 
 

-20,36% 

Penhora de Vencimentos 
Penhora de Pensões 

1 
1 

- 
- 

€133,93 
€135,79 

- 

A Câmara tomou conhecimento. 
 
3.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
3.2.1. Pagamentos 
DLB N.º 0011/08 | 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 27 a 31 Dezembro de 2007 correspondente às Ordens de 
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Pagamento Gerais n.ºs: 9260 a 9264, 9318, 9320 a 9323, 9327, 9329, 9331, 9333 a 9335, 

9340, 9347, às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 168 a 171, 173, 176 a 184, 573, 

574, 586, 913, 2541 a 2549, 2555, 2556, 2558 a 2560, 3723, 4633 a 4646, 4648,4649, 4662, 

7084, 7157, 7225, 7229, 7606, 7685, 7687 a 7689, 7743, 7747, 7754 a 7756, 7761, 7763, 

7765 a 7767, 7781,7782, 7791, 7798, 7800, 7803, 7814, 7910, 7911, 7931, 7932, 7934, 

7936, 7937, 7939, 7944 a 7948, 7951 a 7953, 7955, 7957, 7958, 7960, 7964, 7965, 7973, 

7974, 8104 a 8115, 8117 a 8122, 8124 a 8127, 8129, 8130, 8132 a 8140, 8142 a 8147, 8149 

a 8151, 8153 a 8158, 8160, 8162 a 8166, 8168 a 8175, 8177 a 8179, 8181, 8186 a 8195, 

8197 a 8199, 8201, 8202, 8204, 8205, 8207, 8208, 8210 a 8212, 8214 a 8218, 8220 a 8235, 

8237 a 8240, 8242, 8244 a 8250, 8252,8253, 8255, 8256, 8258, 8259, 8261, 8263, 8264, 

8266, 8267, 8271 a 8293, 8324 a 8343, 8387, 8423, 8442 a 8445, 8450, 8563,8564, 8566 a 

8569, 8571 a 8580, 8582, 8584 a 8589, 8595, 8601, 8608 a 8611, 8613 a 8619, 8622, 8624 

a 8630, 8634, 8637, 8639, 8641, 8646, 8650, 8652, 8653, 8664, 8666 a 8669, 8680 a 8684, 

8753, 8754, 8758, 8761, 8762, 8777 a 8779, 8781, 8782, 8785, 8789, 8792, 8793, 8849, 

8921, 8924, 8925, 8935, 8969, 8970, 8972, 8973, 8993, 9026 a 9030, 9033 a 9062, 9065 a 

9079, 9082, 9083, 9085, 9086, 9088, 9090 a 9093, 9095, 9096, 9098 a 9101, 9103 a 9105, 

9107, 9108, 9110 a 9112, 9117, 9118, 9120 a 9142, 9160, 9162, 9163, 9165, 9179, 9203, 

9237, 9240, 9246 a 9248, 9251, 9253, 9255 a 9259, 9265 a 9290, 9292 a 9294, 9311 a 

9317, 9319, 9324 a 9326, 9332, 9336 a 9339, 9341 a 9346 no valor total de €2.792.145,76. 

E os pagamentos autorizados pela Senhora Presidente, no período de 1 a 7 de Janeiro de 

2008 correspondente à Ordem de Pagamento Geral n.º: 24, e às Ordens de Pagamento de 

Facturas n.ºs: 21, 26 e 79 no valor total de €369.195,12. 

 
3.2.2. Constituição de fundos de maneio 
DLB N.º 0012/08 | Presente pelo Departamento Administrativo e Financeiro a Informação n.º 

2008/20, de 2 de Janeiro de 2008, que se transcreve: 

«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 Chefe de Secção, Sr.ª Maria Manuela Batista Vieira, e da Assistente 

Administrativa Principal, Sr.ª Maria Antonieta Santos, da Secção de Apoio Administrativo à 

Aquisição de Bens e Serviços, no montante de €820,00, correspondendo às seguintes 

dotações: 

0103/02.01.21 – Outros bens (PRC n.º 5/08).........................................................  €100,00 

   02 /02.01.21 – Outros bens (PRC n.º 6/08).........................................................  €100,00 

   02/02.02.25 – Outros serviços (PRC n.º 7/08) ......................................................  €50,00 

   02/02.01.08 – Outros serviços (PRC n.º 8/08) ....................................................  €100,00 

   03/02.01.21 – Outros bens (PRC n.º9/08)...........................................................  €200,00 

   05/02.01.21 – Outros bens (PRC n.º10/08)...........................................................  €50,00 

   08/02.01.21 – Outros bens (PRC n.º 11/08)........................................................  €100,00 

   10/02.01.21 – Outros bens (PRC n.º 12/08)..........................................................  €20,00 

   12/06.02.03.99.04 – Acções juvenis – Festival da Irreverência (PRC n.º 13/08)..  €30,00 
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   12/06.02.03.99.04 – Acções juvenis – Abril Juvenil (PRC n.º14/08).....................  €70,00 

Atendendo que os Fundos de Maneio associados à classificação 12/06.02.03.99.04 – 

Acções juvenis são necessários para as actividades Festival da Irreverência e Abril Juvenil, a 

desenvolver no 1.º trimestre do ano, propõe-se que estes Fundos de Maneio sejam repostos 

até ao dia 15 de Abril de 2008.  

2. A favor da Assistente Administrativa Especialista, Sr.ª Maria da Graça Monteiro 

Videira, da Secção de Apoio Administrativo ao Departamento de Equipamento e Oficinas, no 

montante de €200,00, correspondendo às seguintes dotações: 

  09/02.01.21 – Outros bens (PRC n.º 15/08).........................................................  €200,00 

3. A favor da Chefe de Secção, Sr.ª Teresa Maria Jorge Jordão, Secção de Apoio 

Administrativo à Divisão de Cultura e Gestão de Espaços Culturais e à Divisão de Museus e 

Património, no montante de €100,00, correspondendo à dotação: 

12/02.01.21 – Outros bens (PRC n.º 16/08)...........................................................  €100,00 

4. A favor do da Assistente Administrativa Especialista, Sr.ª Maria Lisete Pereira 

Marques Gameiro, da Secção de Apoio Administrativo ao Expediente Geral e Actas da 

Câmara Municipal, no montante de €250,00, correspondendo à dotação: 

02/02.02.09 – Comunicações (PRC n.º 17/08) ......................................................  €250,00 

5. A favor da Técnica de Gestão de Empresas, Dr.ª Susana Vieira, Secção de Apoio 

Administrativo ao Património, no montante de €1.200,00, correspondendo à dotação: 

02/02.02.25 – Outros serviços (PRC n.º 18/08) ..................................................  €1.200,00 

6. A favor do Assistente Administrativo, Sr. Tiago Luís, da Divisão de Protecção Civil e 

Bombeiros, no montante de €150,00, correspondendo à dotação: 

13/02.01.21 – Outros bens (PRC n.º 19/08) ........................................................... €150,00 

7. A favor da Assistente Administrativa, Sr.ª 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 20/08) .......................  €30,00 

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 ao órgão executivo 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. 

 

3.2.3. Resumos de tesouraria 
DLB N.º 0013/08 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 7 de Janeiro de 2008, 

apresentando um Total de Disponibilidades de €3.405.847,39, sendo de Operações 
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Orçamentais €2.783.594,95 e de Operações de Tesouraria €622.252,44, 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  

 
Alteração da cláusula fixada na escritura que titulou a venda do prédio misto, sito em 
Portela, freguesia e concelho de Leiria – antigo «Convento da Portela» e terrenos 
adjacentes, pelo Município de Leiria à Província Portuguesa da Ordem Franciscana 
DLB N.º 0014/08 | Presente o processo administrativo relativo ao pedido em epígrafe, o qual 

integra a deliberação tomada pela Assembleia Municipal de Leiria, em sua sessão de 20 de 

Dezembro de 2007, que autorizou, nos termos propostos, a Câmara Municipal a proceder à 

alteração da cláusula acima referida. 

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

cláusula fixada na escritura que titulou a venda em causa, pelo Município de Leiria à 

Província Portuguesa da Ordem Franciscana, atendendo à evolução de índole social e 

educativa verificada desde o ano de 1944, ficando o prédio misto sito em Portela, freguesia e 

concelho de Leiria, descrito na Primeira Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 

964/19930624, sujeito à utilização prevista no Plano Director Municipal de Leiria, em 

especial no que respeita ao uso para equipamento de carácter social. 

Mais deliberou conferir poderes à Senhora Presidente para outorgar a competente 

escritura pública e remeter o processo ao Sector de Património para cumprimento do ora 

deliberado. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

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

 
5.1. Alargamento de horário de funcionamento (Ent. 29792/07) 
DLB N.º 0015/08 | Retirado 

 
5.2. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho (ENT. 
31218/07) 
DLB N.º 0016/08 | Presente o requerimento de Manuel Pereira de Oliveira, residente na 

Travessa da Paz, n.º 14, Leiria, na qualidade de proprietário do estabelecimento «Os 

Filipes», sito no Largo Cândido dos Reis, deste concelho, a solicitar o alargamento de 

horário de funcionamento até às 4 horas na noite de 31/12/2007 para 01/01/2008, do 

estabelecimento supra citado, para festejar a passagem de ano, do qual consta o despacho 

da Senhora Presidente da Câmara de 2007/12/28 a deferir o pedido. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade ratificar o 

despacho de 2007/12/28 da Senhora Presidente a deferir a título excepcional o pedido de 

alargamento de horário até às 4 horas na noite de 31/12/2007 para 01/01/2008, para festejar 

a passagem de ano, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento Municipal dos 

Horários de Funcionamento em vigor neste Município. 

 
 

Ponto seis 
 Depar tamento  de  Cul tura ,  Despor to  e  Juventude 

 

6.1.Análise dos seguintes processos relacionados com a Área da Cultura 
6.1.1. Concertos para Bebés - Edição de 2008 
DLB N.º 0017/08 | Retirado 

 
6.1.2. CultRede - Rede Nacional de Projectos Culturais 
DLB N.º 0018/08 | Retirado 

6.2.Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude 
6.2.1. Cedência de Serviço de Transporte à Sociedade Columbófila «Campos do Lis», 
Sociedade Columbófila da Granja - Monte Real e Sociedade Columbófila de Leiria 
DLB N.º 0019/08 | Presentes as cartas das entidades Sociedade Columbófila «Campos do 

Lis», Sociedade Columbófila Granja – Monte Real e Sociedade Columbófila de Leiria (ENT. 

n.ºs 28749/07 e 30192/07, de 28 de Novembro e de 7 de Dezembro de 2007, 

respectivamente, e a ENTFE n.º 7514/07, de 30 de Novembro de 2007), nas quais solicitam 

à Câmara Municipal de Leiria a cedência de serviço de transporte, designadamente de uma 

viatura para o transporte de pombos, no âmbito dos treinos a efectuar para o Campeonato 

Distrital de Columbofilia. 

Propõe-se, à semelhança dos anos anteriores, e tendo em consideração que para a 

participação no Campeonato Distrital de Columbofilia é imprescindível a realização de 

treinos regulares dos pombos antes do início das competições, que a Câmara Municipal de 

Leiria garanta a cedência de serviço de transporte com duas viaturas e respectivos 

motoristas, nas deslocações para os referidos treinos, de acordo com os seguintes 

calendários: 
Sociedade Columbófila “Campos do Lis” e Sociedade Columbófila Granja – Monte Real 

(CMPVE Dídio Nunes, viatura 36 – 33 – HS) 

DATA LOCAL 
19/01/08 Alto da Serra 
26/01/08 Santarém 
02/02/08 Vendas Novas 
09/02/08 Grândola 
16/02/08 Alvalade 

 
Sociedade Columbófila de Leiria 

(CMPVE Rogério Gaspar, viatura 59 – 21 – HQ) 
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DATA LOCAL 
28/01/08 Santarém 
02/02/08 Vendas Novas 
09/02/08 Grândola 
16/02/08 Alvalade 

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

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º ambas Lei n.º 159/99, de 

14 de Setembro, e com a alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade apoiar a Sociedade Columbófila «Campos do Lis», 

Sociedade Columbófila Granja – Monte Real e Sociedade Columbófila de Leiria, com a 

cedência de serviço de transporte de pombos, com duas viaturas e respectivos motoristas, 

nas deslocações a efectuar para a realização de treinos para o Campeonato Distrital de 

Columbofilia, de acordo com os calendários supracitados.  

 

6.2.2. Festival da Irreverência – O Carnaval de Leiria (Ent.1/2008) 
DLB N.º 0020/08 | Na sequência dos contactos estabelecidos por uma comissão constituída 

por representantes dos bares do Terreiro, Freguesia de Leiria e Associação de Defesa do 

Centro Histórico de Leiria com a Câmara Municipal de Leiria, é presente a seguinte proposta: 

O interesse comum em animar a Zona Histórica de Leiria, proporcionar aos cidadãos 

leirienses um programa de comemorações do Carnaval que contenha simultaneamente 

dignidade e originalidade; 

Preocupações de complementaridade relativamente à oferta dos municípios 

vizinhos; 

Realizações anteriores, que têm levado ao Terreiro milhares de foliões durante as 

festividades do Carnaval; 

A vantagem em integrar a Zona Histórica numa plataforma de entendimento e 

convívio entre as empresas que ali exploram estabelecimentos comerciais de diversão 

nocturna, os cidadãos residentes na zona e os habituais frequentadores: 

1. A Câmara Municipal de Leiria organizará conjuntamente com os bares do Terreiro (Os 

Filipes, Ozono e Sebentas), Freguesia de Leiria e Associação de Defesa do Centro 

Histórico de Leiria o denominado FESTIVAL DA IRREVERÊNCIA – O CARNAVAL DE 

LEIRIA, de 3 a 5 de Fevereiro de 2008. 

2. O Festival da Irreverência será organizado e supervisionado por uma Comissão que 

integrará um representante de cada um dos signatários (bares do Terreiro, Junta de 

Freguesia de Leiria e Associação de Defesa do Centro Histórico de Leiria) e da Câmara 

Municipal de Leiria. 

3. O Festival decorrerá sob o programa em anexo, salvo qualquer contratempo alheio à 

organização. 

4. A Câmara Municipal de Leiria assegurará apoio logístico necessário à realização do 

Festival, designadamente: 

a) fornecimento, montagem e desmontagem do palco (com duas escadas) e outras 

estruturas; 

b) disponibilização de um quadro eléctrico e sistema de som e luz adequados; 

CMLeiria/Acta n.º 1, de 2008.01.08 
Im-DA-15-09_A00 
 



16(16) 
 

c) reforço de contentores e recolha de lixo; 

d) solicitação à Polícia de Segurança Pública para o reforço do policiamento durante as 

actividades do Festival; 

e) encerramento ao trânsito do Terreiro, em articulação com a Polícia de Segurança 

Pública; 

f) acompanhamento das actividades do Festival por parte dos Bombeiros Municipais; 

g) colaboração na divulgação e promoção do Festival, através dos meios que a 

Comissão entenda adequados. 

5. A Câmara Municipal de Leiria assegurará o pagamento das despesas inerentes à 

contratação de um Grupo de Animação Infantil, para efeitos de animação das tardes dos 

dias 3 e 5 de Fevereiro (Dia do Palhaço e Dia de Carnaval, respectivamente). 

6. Os bares do Terreiro e a Associação de Defesa do Centro Histórico assegurarão a 

organização do Concurso de Máscaras, no âmbito do «Dia do Folião», a ter lugar no dia 

4 de Fevereiro. Os bares do Terreiro e a Junta de Freguesia de Leiria assegurarão os 

pagamentos dos prémios do Concurso de Máscaras, assumindo a Câmara Municipal de 

Leiria as despesas inerentes à presença do(s) apresentador(es) do mesmo Concurso. 

7. Os signatários poderão explorar publicitariamente, de forma directa ou indirecta, vários 

espaços no recinto, designadamente atrás do palco, revertendo as receitas para custear 

as suas despesas com a organização do Festival. 

8. A Câmara Municipal de Leiria autorizará ainda o alargamento do horário de 

funcionamento dos bares, a título excepcional, no dia 5 de Fevereiro até às 04.00 horas. 

9. O horário do espectáculo no Largo Cândido dos Reis será até às 02.00 horas do dia 5 de 

Fevereiro.  
FESTIVAL DA IRREVERÊNCIA 2008 
(Proposta de Programa / Orçamento) 

Domingo, 3 de Fevereiro 
Dia do Palhaço 

⎯ Tarde: Animação Infantil, no Teatro Miguel Franco. (orçamento máximo: €550,00). 

Segunda-Feira, 4 de Fevereiro 
Dia do Folião 

⎯ Noite: “Concurso de Máscaras”. 

(orçamentos máximos: €1.500,00 para os apresentadores e €1.000,00 para os prémios). 

Terça-Feira, 5 de Fevereiro 
Dia de Carnaval 

⎯ Tarde: Animação Infantil, no Teatro Miguel Franco. (orçamento máximo: €900,00). 

A iniciativa «Festival da Irreverência» está prevista nas Grandes Opções do Plano 

para 2008, (código/ ano/ tipo/ n.º de projecto acção – 0301/ 2008/ A/ 221 e código/ ano/ tipo/ 

n.º de projecto acção – 0302/ 2008/ A/ 222) e cujos processos de despesas transitarão, em 

cumprimento com a Norma de Controlo Interno, pela Secção de Apoio Administrativo à 

Aquisição de Bens e Serviços.  

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

iniciativa em epígrafe. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto sete 
 Gabinete  de  Apoio  ao  Vereador  Eng. º  Fernando Carva lho  

 
Reestruturação da Rede de Transportes Públicos Colectivos Urbanos de Leiria. 
Alterações ao percurso do Mobilis 
DLB N.º 0021/08 | Retirado 

 
 

Ponto oito 
 Gabinete  de  Apoio  à  Senhora  Pres idente  

 
8.1. Relatório de execução orçamental da Leirisport, EM do 3.º trimestre de 2007 
DLB N.º 0022/08 | Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea d) do artigo 27.º da Lei 

n.º 53-F/06, de 29 de Dezembro, e na alínea d) do artigo 13.º dos Estatutos da LEIRISPORT 

– Desporto, Lazer e Turismo, E.M. (prestação de contas), foi presente e previamente 

distribuído pelos senhores vereadores o Relatório de Execução Orçamental da Leirisport EM 

relativo ao 3.º trimestre de 2007 (ENT 07/30608). 

A Leirisport, EM estima que no final do 3.º trimestre de 2007 tenha um resultado 

líquido negativo de €1.352.518,00, 45,3% acima do valor previsto em orçamento para este 

período, como também prevê um cash flow operacional (EBITDA) de €1.138.952,00, 

situando-se 53,6% acima do previsto em orçamento. 

Analisados os documentos apresentados ao abrigo das disposições conjugadas da 

alínea d) do artigo 13.º dos Estatutos daquela Empresa e da alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara tomou conhecimento.  

 

8.2. Plano de Actividades e Orçamento da Leirisport, EM para 2008  
DLB N.º 0023/08 | Presentes o Plano de Actividades e o Orçamento da Leirisport, E.M. para 

o exercício económico de 2008, elaborados nos termos do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 

53-F/06, de 29 de Dezembro, e aprovados pelo respectivo Conselho de Administração, 

acompanhados do parecer do Fiscal Único, para apreciação e aprovação da Câmara 

Municipal de Leiria, nos termos do disposto na alínea c) do artigo 13.º dos Estatutos daquela 

empresa municipal. 

Após apreciação e discussão dos citados instrumentos de gestão previsional para 

2008, a Câmara deliberou por maioria, com os votos de contra dos Vereadores Dr. Raul 

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

Socialista, aprová-los, nos termos das disposições conjugadas da alínea a) do n.º 2 do artigo 

39.º da Lei n.º 53-F/06, de 29 de Dezembro, da alínea c) do artigo 13.º dos Estatutos da 

Leirisport, E.M. e da alínea d) do n.º 7 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. 
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Os Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda 

Caleira e Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, apresentaram uma justificação 

de voto, que se transcreve: 

1) « Considerando que continuamos a manifestar fortes reservas à existência duma 

empresa municipal para gerir estruturas desportivas, por entendermos que as 

mesmas deviam ser geridas directamente pelas autarquias locais com as vantagens 

económicas inerentes; 

2) Considerando a dependência financeira da Leirisport, em face à Câmara, por via das 

indemnizações compensatórias, quer para cobertura do défice de exploração, quer 

para compensação de preços; 

Entendem os Vereadores eleitos pelo P.S., votar contra o Plano de Actividades e 

Orçamento da Leirisport, EM para 2008». 

 
8.3. Reestruturação do empréstimo destinado ao financiamento do Estádio Municipal 
de Leiria 
DLB N.º 0024/08 | Presente pelo Conselho de Administração da Leirisport – Desporto, Lazer 

e Turismo de Leiria, EM, ao abrigo do disposto na alínea g) do artigo 13.º dos Estatutos da 

empresa, o processo para reestruturação de uma operação de curto prazo desta sociedade 

para obras de remodelação do Estádio Municipal de Leiria numa operação de longo prazo, 

pelo período de 20 anos, no montante de €20.000.000,00 (vinte milhões de euros). 

Esta operação contribui activamente para o saneamento económico e financeiro da 

empresa, consolidando a dívida numa perspectiva de longo prazo, atento o previsto na Lei 

n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, sobre o regime económico e financeiro do sector 

empresarial local. 

Nos termos da deliberação do CA da Leirisport, EM, tomada por unanimidade, 

propõe-se a contratação do empréstimo junto do sindicato bancário constituído pelo Banco 

BPI, SA e pela Caixa Geral de Depósitos, SA, nos termos e condições constantes dos 

documentos que se anexam (ANEXO C). 

Analisado o assunto, a Câmara, nos uso dos poderes conferidos pelo artigo 39.º da 

Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, pelos Estatutos da Leirisport, EM e 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 de abstenção dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dr. 

António Ferreira e Dra. Lucinda Caleira, eleitos pelo Partido Socialista, autorizar a 

contratação do empréstimo de €20.000.000,00 (vinte milhões de euros), pelo prazo de vinte 

anos e nas demais condições aprovadas pelo Conselho de Administração da Leirisport, EM, 

ao sindicato bancário constituído pelo Banco BPI, SA e pela Caixa Geral de Depósitos, SA 

em 50% a cada uma das instituições de crédito. 

 
 

 Processos de obras submetidos a despacho  
 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a Senhora 

Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta (ANEXO D). 
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 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 
Processo de loteamento n.º 11/97 – Mansos – Sociedade Imobiliária, SA. Rectificação 
DLB N.º 0025/08 | De Mansos – Sociedade Imobiliária, SA, com sede na Rua Engenheiro 

Duarte Pacheco, n.º 6 - 1.º D, Leiria, acompanhado de um requerimento, a solicitar 

alterações ao loteamento, situado no lugar de Quinta do Pisão, da freguesia de Parceiros, 

constando as mesmas de: ampliação de área de implantação e manter área de construção 

nos dois lotes. 

A Câmara, em sua reunião datada de 30 de Agosto de 2007, deliberou aprovar as 

alterações propostas, nos termos do n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho. 

Contudo, por lapso, as alterações deveriam ser objecto de deliberação nos termos do n.º 7 e 

não do n.º 8 do referido artigo, pelo que, se propõe a rectificação à deliberação de 30 de 

Agosto de 2007. 

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

Divisão de Loteamentos, datada 8 de Janeiro de 2008, constante do respectivo processo, 

(folha 560), deliberou por unanimidade aprovar a rectificação às alterações propostas, em 

conformidade com o disposto no n.º 7 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, devendo para 

o efeito o requerente, solicitar a emissão do aditamento ao alvará de loteamento no prazo de 

um ano. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto dois 
Centro de interpretação Abrigo do Lagar Velho – Lapedo. Abertura ao Público - 
Entrada Gratuita 
DLB N.º 0026/08 | Presente informação da Divisão de Museus e Património que se 

transcreve: 

«No passado dia 5 de Janeiro abriu ao público o Centro de interpretação Abrigo do 

Lagar Velho – Lapedo. O interesse científico dos achados arqueológicos e a forte 

mediatização do assunto trouxe ao Vale do Lapedo cerca de 3 centenas de pessoas, 

interessadas em visitar aquele que é actualmente o Património Arqueológico com mais 

público em Portugal. 
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Atendendo à importância da envolvência sócio-cultural da comunidade local e 

regional neste tema, é importante que se usem todos os meios disponíveis para atrair e 

divulgar o Centro de Interpretação.  

Depois de lançada uma campanha de divulgação a nível nacional, e no intuito de 

atrair mais visitantes nesta primeira fase, sugere-se que a entrada seja gratuita até Abril de 

2008.» 

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

alínea e) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

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

deliberou por unanimidade autorizar que a entrada seja gratuita até Abril de 2008, com 

efeitos retroactivos a partir do dia 5 de Janeiro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

 

Encerramento da reunião  

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram quinze horas e dez minutos 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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