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Ata n.º 19/2012 
 

 

Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, no Edifício-sede do Município de 

Leiria, sito no Largo da República desta cidade, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de Leiria, 

tendo estado presentes o Senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Miguel Castro e os Senhores 

Vereadores Maria de Lurdes Botelho Machado, Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes, Lino Dias 

Pereira, Blandina da Conceição Rodrigues de Oliveira, António Carlos Batista Martinho Gomes, José 

Manuel Seabra Benzinho da Silva, Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos, Neusa Fernandina 

Sobrinho de Magalhães, Carlos Manuel Frazão Vitorino e Gastão Manuel de Oliveira Neves.  

A reunião foi secretariada e a ata redigida por Sandra Almeida Reis, Técnica Superior. 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas e quarenta minutos o Senhor Presidente da Câmara Municipal deu início à 
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O Senhor Vereador Carlos Vitorino mencionou que tivera conhecimento pela comunicação 

social, que o Centro Comercial Leiriashopping iria ter uma nova farmácia, a Farmácia dos Parceiros. 

Daquilo que se recordava este assunto viera à reunião da Câmara Municipal tendo sido decidido 

auscultar a Freguesia dos Parceiros. Questionou quando tinha sido tomada esta decisão e quem tinha 

autorizado a Farmácia dos Parceiros a proceder a esta deslocalização. 

Mais referiu que a sua opinião era contra a mudança desta farmácia, mas agora o facto estava 

consumado, o assunto estava resolvido. Recordou, também, que a deslocalização da Farmácia para o 

Shopping constituia um favorecimento desleal em relação às outras farmácias do Concelho, em virtude 

da área e escala de influeência gerada pelo shopping ser muito maior.   

A Senhora Vereadora Isabel Gonçalves afirmou que fora pedido um parecer à Assembleia de 

Freguesia dos Parceiros, que fora favorável à mudança da farmácia. Contudo, quando veio já tinha 

decorrido o prazo estipulado por Lei, e como tal competia ao INFARMED resolver a situação, tendo 

possivelmente autorizado a deslocalização, sem dar conhecimento à Câmara Municipal. Mais referiu 

que o parecer da autarquia não era vinculativo. 

O Senhor Vereador Carlos Vitorino considerou que tal procedimento não era correto, 

insistindo que a Câmara Municipal de Leiria deveria ter tido conhecimento. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes recordou que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia 

dos Parceiros manifestou parecer favorável. No entanto, entendeu-se que o assunto deveria ir à 

Assembleia de Freguesia de Parceiros, para garantir maior legitimidade, levando o assunto ao 

conhecimento de todos.  

O Senhor Vereador José Benzinho afirmou que não entendia porque motivo não foi dado 

conhecimento do parecer da Assembleia de Freguesia de Parceiros, para votarem o assunto. Mais 

afirmou que só tiveram conhecimento através da comunicação social do facto consumado, o que 

considerava lamentável. 

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira recordou que, quando foi agendado, discutido e 

votado o pedido de deslocalização da Farmácia da Boa Vista, e relativamente ao qual o órgão executivo 

emitiu parecer desfavorável, na altura o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Parceiros afirmou 

que não concordava com esta deslocalização. Posteriormente, na reunião de Câmara de 15 de maio foi 

agendado, discutido mas não foi votado o pedido de deslocalização da Farmácia Maio localizada na 

sede da freguesia de Parceiros para o Centro Comercial LeiriaShopping. Nesta reunião, o Senhor 

Presidente da Junta de Fueguesia de Parceiros interveio e disse que este pedido tinha o parecer 

favorável da Junta de Freguesia. Dada a falta de coerência, questionei-o porque tinha dado parecer 

desfavorável à deslocalização da farmácia da Boa Vista para a freguesia de Parceiros, mais 

precisamente para o Centro Comercial LeiriaShopping, existindo a possibilidade da freguesia ficar 

servida com duas freguesias, e no pedido de deslocalização da Farmácia Maio para o referido Centro 

Comercial, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia acabaria por dar parecer favorável, não 

percebendo a sua mudança de atitude e falta de coerência.  

Não conhecia o desenrolar da situação, mas estranho o facto do parecer da Assembleia de 

Freguesia dos Parceiros ter-se pronunciado tardiamente e do assunto não ter sido tratado em tempo 

oportuno em reunião de Câmara Municipal e de ter sido resolvido pela via da extemporaneidade. 
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Considerava ainda que a forma como este processo foi conduzido revela uma clara falta de respeito 

para com o órgão executivo. Perante uma situação destas, quer seja uma farmácia ou outras entidades 

o Município de Leiria, com ou sem parecer da Junta de Freguesia e em alguns casos também da 

Assembleia de Freguesia, deve pronunciar-se sempre. Deixar que estes assuntos fiquem 

extemporâneos e se resolvam por esta via é um mau princípio. 

Importa ainda recordar que o assunto da deslocalização da Farmácia Maio esteve agendado, 

foi discutido mas não foi votado acabando por ser retirado. Pela discussão que houve em torno deste 

assunto este não era consensual tendo sido referido as suas implicações da deslocalização de uma 

farmácia para o Centro Comercial Leiria Shopping ao nível do serviço prestado às populações e das 

farmácias localizadas na área de influência. 

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães solicitou a data do parecer da Assembleia de 

Freguesia de Parceiros, considerando que houve desrespeito pelo órgão de Câmara Municipal e data da 

sua entrada na Câmara. 

A Senhora Vereadora Isabel Gonçalves referiu que poderia trazer o parecer referido para 

conhecimento de todos. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Gastão Neves 

 

O Senhor Vereador Gastão Neves louvou a iniciativa do Festival da Praia do Pedrógão. 

Contudo, caso viesse a ser realizado futuramente, deveria ser encontrado um local afastado da zona 

residencial, para salvaguardar o descanso das pessoas e evitar o excesso de ruído, pese embora a 

Câmara Municipal tivesse autorizado o evento, salvaguardanto, certamente, o previsto na Lei do Ruído. 

 

Intervenção do Senhor Vereador António Martinho 

 

O Senhor Vereador António Martinho mencionou que, numa entrevista realizada ao Senhor 

Vereador Lino Pereira, este afirmava desconhecer se tinha sido opção o Senhor Vereador António 

Martinho ter se deslocado para o gabinete junto da Senhora Vereadora Blandina Oliveira, desta forma, 

informou que tinha sido uma opção sua. 

 

II - O Senhor Vereador António Martinho referiu que desempenharia funções como técnico, e que se 

encontrava a elaborar o Plano Nacional de Segurança Rodoviária, com base nos elementos da 

Autoridade Nacional Rodoviária, porque a mobilidade era entendida de uma forma global. 

Na sequência de uma notícia da comunicação social, onde era referido que a Câmara Municipal 

não tinha estudos sobre o trânsito no Centro Histórico, informou que a Câmara Municipal de Leiria 

tinha cerca de 14 projetos elaborados. Apresentando um texto, cujo teor se transcreve. 

«Estudos com incidência sobre o Centro Histórico de Leiria 

1. Projeto de Urbanismo Comercial do Centro Histórico de Leiria, elaborado pelo Gestão 

Integrada Projeto e Planeamento em 1999; 



1599 (7) 
 

CMLeiria/Ata n.º 19, de 2012.09.11 

Im-DA-15-09_A0 

 

2. Estudos setoriais da elaboração do Plano de Pormenor do Centro Histórico de Leiria, de onde 

se destacam os trabalhos: 

• Estudo Sócio-Demográfico do Centro Histórico da Cidade de Leiria  

• Caracterização das condições de conservação dos edifícios e da habitação; 

• Estudo do Comércio do Centro Histórico de Leiria; 

• Propostas de hierarquização da rede viária e de requalificação das vias de acesso ao 

Centro Histórico. 

3. Plano Estratégico do Programa Polis, elaborado pela Planorma, cujo âmbito territorial 

englobava o Centro Histórico. 

4. Avaliação dos Impactos dos Centros Comerciais na Cidade de Leiria, GECIC-Faculdade de Letras 

da Universidade de Lisboa, feito creio que pelo Professor Herculano Cachinho. 

5. Estudo de Enquadramento Estratégico do Centro Histórico de Leiria, elaborado pela 

ParqueExpo. Este estudo permitiu elaborar a candidatura do PALOR ao maisCentro.  

6. Plano de Marketing Territorial, elaborado pela UAC. Principal objetivo era fazer dos centros 

históricos centros comerciais a céu aberto. 

7. Programa Estratégico de Reabilitação Urbana. Estudo que permitiu a aprovação da Área de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico. 

8. Projeto Eco-Cidade, elaborado pelos serviços do Município com a coordenação do Vereador.  

Foi selecionado para a Conferência internacional das cidades educadoras na Coreia do Sul 

onde estiveram presentes quarenta países do mundo, não tendo sido apresentado por falta de 

verba.  

Foi apresentado em 6 conferências, 2 delas em Espanha sob vários temas  

Conferência em Beja subordinado ao tema – O paradigma da Mobilidade,  

Seminário no IPLeiria subordinado ao tema – Mobilidade Sustentável em Ambiente Urbano,  

Conferência em Aveiro subordinado ao tema – A mobilidade nas cidades médias.  

Articulando com outras áreas: 

IV congresso da Rede CUMED em Mérida Espanha subordinado ao tema; Leiria - uma cidade, 

uma estratégia - Mobilidade, acessibilidade e reabilitação urbana  

Conferência em Vila Real de Stº António subordinado ao tema - A reabilitação urbana em 

cidades médias  

Conferência em Ponferrada - Espanha subordinado ao tema - Comercio Local em Cidades 

Médias: Que Futuro? Esta em parceria com a ACILIS» 

O Senhor Vereador Lino Pereira questionou o Senhor Vereador António Martinho em que 

posição estava a fazer aquelas declarações, como técnico ou como Vereador, tendo o Senhor Vereador 

António Martinho respondido que, como Vereador não deixava de ser técnico, e como técnico não 

deixava de ser Vereador. Também, o Senhor Vereador Carlos Vitorino reforçou que era difícil a todos 

entender saber com estavam a falar se com o Senhor Vereador António Martinho ou se com o técnico, 

isso deveria ser clarificado. 

O Senhor Vereador José Benzinho considerou imprescindível que separassem as águas, e sem 

prejuízo de ver com todo o gosto o Senhor Vereador António Martinho noutra qualidade, considerava 
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imprescíndivel que separasse estas atividades, a atividade política da atividade profissional. 

Interpretou, na altura o facto do Vereador António Martinho estar no Gabinete da Senhora Vereadora 

Blandina Oliveira como algo temporário. Contudo, percebeu que não era isso que se estava a passar, 

solicitando que se fizesse essa separação o mais rapidamente possível. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Lino Pereira 

 

O Senhor Vereador Lino Pereira leu uma declaração relativa às recentes medidas de 

austeridade anunciadas pelo Governo, cujo teor se transcreve: 

«MEDIDAS DE AUSTERIDADE SÃO INADEQUADAS 

O primeiro-ministro comunicou sexta-feira mais medidas de austeridade para 2013, atingindo 

os trabalhadores do setor privado e os funcionários públicos através do aumento da contribuição para a 

Segurança Social de 11 para 18 por cento, provocando no mínimo um corte de 7 por cento na massa 

salarial de todos os trabalhadores portugueses. 

O Governo repete as mesmas medidas, mas agora ainda mais impiedosas e inadequadas, tanto 

mais que durante um ano tiveram um resultado desastroso. 

Será que o senhor primeiro-ministro imagina como é que vive um português que tem um 

vencimento mensal de 485 euros e que em 2013 ficará ainda com menos 34 euros por mês?  

Enquanto existir em Portugal salários ou reformas de valores astronómicos, muitas vezes 

auferidas por “políticos” ou grupos de pressão, que mais não querem do que revolver nos mais pobres 

para defender os seus rendimentos ou interesses, as verdadeiras reformas do Estado e a redução da 

sua despesa supérflua continua adiada. O Governo insiste em optar pelo caminho mais fácil de retirar o 

pão da boca a quem já resta pouco para tirar. 

Mesmo neste cenário de austeridade, onde todos os dias motivamos e envolvemos os 

colaboradores deste Município para uma maior competitividade entre todos, para prestarmos um 

melhor serviço aos munícipes, muitas das vezes com sacrifícios, como podemos nós pedir lhes mais 

empenho, mais envolvimento, quando a premiação é um corte na sua massa salarial em muitos casos 

de valores que são essenciais ao mínimo de condições de vida? 

O Município de Leiria demonstra a sua preocupação com os impactos que estas medidas 

acarretam para os trabalhadores portugueses, e deste Município, prevendo-se no curto prazo o 

agravamento das já enormes dificuldades sociais e económicas do nosso concelho.  

Leiria, que é reconhecida pela sua pujança económica e empreendedorismo, tem na sua base o 

dinamismo dos seus empresários e o empenho e produtividade dos seus trabalhadores, que podem vir 

a ser abaladas com estas medidas. 

Como podemos aceitar colocar os Portugueses já pobres, mais pobres?  

Lino Pereira 

11.9.2012» 

 

Intervenção do Senhor Presidente da Câmara Municipal 
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I - O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que deslocar-se-ia a Bruxelas, tal como outros 

Presidentes de Câmaras Municipais, no âmbito da ADAE – Associação de Desenvolvimento da Alta 

Estremadura, não existindo encargos para o Município de Leiria.  

 

II - O Senhor Presidente da Câmara Municipal esclareceu como foi organizado o evento da “Volta a 

Portugal em Bicicleta”, e cujo teor se transcreve: 

«“VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETA” 

CRONOLOGIA DOS ACONTECIMENTOS NA CML 

Presidente informou que iria ser apresentada uma candidatura ao Programa RUCI, no âmbito da 

Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral, que envolvia a realização, no dia 14 de agosto desse ano, 

do contra relógio da “Volta a Portugal em Bicicleta”, entre a Praia do Pedrógão e Leiria. 

REUNIÃO DE CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA DE 13 DE JULHO DE 2010  

Em resposta à Vereadora Filipa Alves, o Presidente da Câmara Municipal explicou que seria assinado um 

protocolo entre a Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral e a organização do evento, por três 

anos, onde estaria incluída a Volta a Portugal e Volta a Portugal do Futuro, que iria passar pela região. 

REUNIÃO DE CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA DE 27 DE JULHO DE 2010 

Mais informou que seria apresentada uma candidatura ao RUCI para a promoção do território, 

para os anos de 2010, 2011 e 2012. 

Estavam a afetar aos Municípios envolvidos o que lhes competia a nível de responsabilidades e 

custos. No caso de Leiria, atendendo à importância que a prova tem e de todas as vantagens que daí 

advêm, nomeadamente a transmissão televisiva do evento em direto, as responsabilidades seriam 

maiores. Desta forma, estava a tentar obter apoios de algumas empresas para minimizar os encargos 

com o evento. 

O Vereador José Benzinho perguntou se os eventuais apoios seriam suficientes, ao que o 

Presidente respondeu que iriam reunir na semana seguinte para verificar os montantes que as empresas 

iriam apoiar e depois viriam a reunião de Câmara para efeitos de mecenato. 

Apoio à RTP 

REUNIÃO DE CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA DE 24 DE AGOSTO DE 2010 

Leiria foi palco da chegada da 9.ª etapa da 72.ª edição da Volta a Portugal em Bicicleta 2010, o contra 

relógio individual Praia de Pedrógão - Leiria, no dia 14 de Agosto. 

A RTP produziu três programas televisivos: 

— “Há Volta” – programa generalista de entretenimento; 

— Transmissão da etapa da Volta a Portugal em Bicicleta; 

— “Diário da Volta” – programa informativo 

Os apoios do Município foram os seguintes: 

— Colocação e ligação de contadores elétricos, assim como pagamento dos respetivos consumos de 

energia elétrica. Não é possível determinar o valor das despesas com o fornecimento de energia 

elétrica, dado que uma das componentes do preço final prende-se com a energia consumida. 

— Contratação de empresa da especialidade para assegurar a segurança dos veículos e dos bens. O 

serviço foi orçamentado em €460,00 mais IVA. 
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A Câmara Municipal, 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, deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Senhor Presidente 

da Câmara Municipal. 

O Vereador José Benzinho pediu informação dos custos relativos a este evento. 

Mecenato a eventos municipais 

REUNIÃO DE CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA DE 6 DE OUTUBRO DE 2010 

Tendente a criar iniciativas que permitam potenciar a imagem de Leiria, a Câmara Municipal de 

Leiria encetou conversações com a PAD, empresa concessionária das provas velocipédicas de maior 

interesse nacional, como é o caso da Volta a Portugal em Bicicleta e Volta a Portugal do Futuro, tendo 

sido acordado um pacote de realizações na área de influência da CIMPL, com um valor total para os 

eventos de 2010, 2011 e 2012 no montante de 230 000,00€ mais IVA; 

Face ao impacto que a realização destas provas tem em termos de promoção do território e o 

impacto da economia local, nomeadamente na hotelaria, apresentou-se uma candidatura a fundos 

comunitários-Programa RUCI, que permitiu minimizar os custos totais dos referidos eventos; 

Daí, resultou que no caso do contra-relógio de 14 de Agosto último, o montante líquido a 

suportar pela Câmara Municipal de Leiria é de €59.160,00, a pagar à CIMPL; 

Face à promoção do concelho de Leiria, já que a prova teve início na Praia do Pedrógão, passou 

por Monte Real com chegada à zona central de Leiria, com cobertura televisiva da prova e à realização 

na Praça Rodrigues Lobo de um programa televisivo em direto, parece mais que justificada a aposta 

efetuada em conjunto com as Autarquias vizinhas; 

E em função do interesse suscitado, propõe-se que sejam aceites os apoios a seguir descritos, 

que deverão merecer o reconhecimento por parte da Autarquia, para efeitos de serem considerados ao 

abrigo da Lei do Mecenato: 

TOTAL: 37.500,00  

Fundação Belmiro de Azevedo, Porto, 5 000,00€; 

Construções Vieira Mendes, Lda, Batalha, 2 500,00€; 

Henrique & Gameiro, Lda., 2 500,00€; 

Construções Júlio Lopes, SA, Pombal, 15 000,00€; 

RVU, Lda., Ourém, 5 000,00€; 

Unifato- Confeções do Centro, Lda., R. Fetal 7 500,00€; 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade transferir para a CIMPL o montante de 

€59.160,00, no âmbito da candidatura a fundos comunitários-Programa RUCI. 

CRONOLOGIA DOS ACONTECIMENTOS NA CIMPL 

Pontos a destacar: 

20 DE JULHO DE 2010 - ASSINATURA DO CONTRATO DE PATROCÍNIO ENTRE A CIMP E A PAD – PRODUÇÃO DE ATIVIDADES 

DESPORTIVAS 

1. A CIMPL deixa claro que irá patrocinar a Volta a Portugal em Bicicleta e a Volta a Portugal do 

Futuro, “de forma a beneficiar da notoriedade e exposição daí decorrentes, em território 

RUCI”. 

2. A CIMPL receberia as seguintes contrapartidas promocionais:  
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a) Designação de patrocinador oficial da Volta a Portugal em Bicicleta, em 2010 e 2012 

b) Referência ao título de patrocinador em toda a comunicação da PAD 

c) Utilização de fotografias e filmes para todas as formas de comunicação, nomeadamente 

anúncios publicitários e filmes promocionais 

d) Campanha de promoção da CIMPL através da referência da localidade nas peças 

promocionais; referência da CIMPL e Municípios associados em todos os anúncios; 

campanha outdoor; referência ao patrocínio da CIMPL no site oficial da Volta a Portugal 

em Bicicleta e na Volta a Portugal do Futuro; link para a página da CIMPL no site da Volta; 

referência à CIMPL no backdrop da conferência de imprensa de apresentação da prova; 

referência da localidade no painel de patrocinadores; e presença da CIMPL na cerimónia 

de entrega de prémios no pódio nas chegadas e no final da etapa 

e) Uma página de publicidade no Livro Oficial da Volta 

f) Uma página de depoimento com fotografia dos elementos da CIMPL 

g) Presença de representantes da CIMPL e do Município em causa no painel de 

patrocinadores no pódio, na conferência de imprensa, no ecrã gigante, na Feira da Volta, 

no Clube da Volta, no Gabinete de Imprensa 

h) Dez baias publicitárias de 2,5 x 1 m na reta da chegada 

i) Vinte spots por dia de 20’’ no sistema sonoro 

j) Desenvolvimento de ações de relações públicas 

k) Distribuição de publicidade nos locais de partida 

l) Presença de uma viatura da CIMPL na caravana publicitária da Volta 

m) Uma tenda da CIMPL colocada na chegada da etapa, na zona da Feira da Animação, para 

desenvolvimento de ações promocionais junto do público. 

3) Ficou acordado que a CIMPL pagaria 230.000,00 euros (mais IVA) à PAD, em seis parcelas 

“A não inclusão desta atividade na ficha de projeto inicial e a não elegibilidade de despesas com 

patrocínio de atividades desportivas são, por si só, justificações que nos permitem considerar esta 

despesa como não elegível. Efetivamente, a atividade em causa – Volta a Portugal – é um 

acontecimento nacional altamente patrocinado pelas instâncias que têm competência para o efeito, 

não sendo por isso considerada uma atividade inovadora enquadrada nos objetivos prioritários de um 

projeto que se pretende ver apoiado pelos fundos comunitários.” 

31 DE AGOSTO DE 2011 – RESPOSTA DO MAIS CENTRO À CANDIDATURA APRESENTADA PELA CIMPL AO P2 – PROGRAMA 

DE ANIMAÇÃO E MONITORIZAÇÃO 

O Mais Centro mantém a decisão, espelhada no Contrato de Financiamento, recebido a 24 de outubro 

de 2011.  

A 23 de novembro de 2011, a CIMPL rebate os argumentos apresentados pelo Mais Centro, ao alegar 

que “o evento em causa está enquadrado nas ações de comunicação externa, e foi selecionado como 

evento a realizar neste território devido à sua importância e projeção nacional, garantindo assim de 

forma notória a divulgação e promoção do território da Rede com base em diversos meios de 

comunicação”. 
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A CIMPL contesta ainda o facto de o Mais Centro referir que “a Volta a Portugal é um 

acontecimento nacional altamente patrocinado”, quando o que está em causa é a “contratação de um 

serviço a uma empresa especializada (elegível de acordo com o regulamento geral do Feder e RERUCI) 

que, no domínio das atividades em causa, é única a nível nacional e garante a obtenção dos resultados 

pretendidos por esta entidade, isto é, a realização no território da RUCI de um evento nacional que, por 

via das atividades de animação e divulgação adjudicadas à PAD permitirá que, durante a sua realização, 

o território da CIMPL seja apresentado e dado a conhecer ao País. (…) Parece-nos, assim, haver um 

evidente equívoco entre a Vota a Portugal, evento desportivo com patrocínios, e a contratação 

efetuada à PAD”. 

Por fim, a CIMPL afirma que caso o Mais Centro continue a manter a sua posição isso 

configuraria “tratamento discriminatório da CIMPL por parte da Autoridade de Gestão relativamente a 

outras entidades, cujos projetos envolviam efetivamente eventos altamente patrocinados e com a 

participação de artistas/desportistas profissionais”, de que são exemplo o espetáculo de Pedro 

Abrunhosa na Expofacic, em Cantanhede, que gerou receitas, já que foram vendidos bilhetes; o evento 

Miss Sumol Cup, que Ílhavo, que foi patrocinado pela marca de refrigerante; e o evento Geo Raid, em S. 

Pedro do Sul, que também contou com diversos patrocínios. No final da exposição, a CIMPL anuncia 

que, caso não exista uma resposta adequada da AG do Mais Centro, irá apelar às instâncias superiores. 

Face ao silêncio do Mais Centro, nos dias 22 de dezembro de 2011 e 10 de janeiro de 2012, a 

CIMPL volta a reclamar uma resposta, que surge apenas no dia 12 de julho de 2012. Nesta carta, o Mais 

Centro mantém a sua posição, sustentada no serviço jurídico de apoio ao Programa Operacional sobre 

o contrato de patrocínio, que invoca o incumprimento da alínea a) do art.º 9º e do art.º 4º do 

Regulamento Específico Política de Cidades – Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação para 

alegar que não foram reunidas as condições necessárias de admissão e aceitação da operação que 

permitissem à Autoridade de Gestão decidir pela sua elegibilidade.” 

Ontem, dia 10 de setembro, a CIMPL deliberou expor o caso às instâncias superiores 

europeias, convicta de que a razão está do seu lado. 

RESULTADOS 

No dia 25 de agosto foram transmitidos três programas televisivos da RTP a partir de Leiria, em que a 

promoção da cidade e da Praia do Pedrógão foram constantes, durante cerca de duas horas e meia: 

EXPOSIÇÃO MEDIÁTICA 

“Verão Total”: 135 minutos 

“Há Volta”: 119 minutos 

“Volta a Portugal em Bicicleta”: 135 minutos 

É de referir ainda que a atleta do Sporting, natural de Leiria, Irina Rodrigues contribuiu para a 

divulgação da Taça dos Clubes Campeões Europeus de Atletismo, que decorre no dia 15 de setembro, 

ao apelar às pessoas para virem a Leiria, durante o programa “Há Volta” (Entrevista a João Baião). 

Um estudo da Marktest das cinco emissões da Volta a Portugal em Bicicleta revela que, embora as 

edições de 2006 e 2009 se tenham destacado com melhores registos de audiência (5,4%), em 2008 a 

Volta a Portugal registou 4,9% de audiência média e a 74.ª edição registou 4,7%. Contudo, verificou-se 

LEIRIA FOI MELHOR ETAPA EM AUDIÊNCIA MÉDIA E SHARE 
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que em 2012 a Volta a Portugal registou o melhor consumo por espectador. “Assim, cada espectador 

viu em média mais de 39 minutos de cada etapa, ou seja 45% da duração da transmissão.” 

A Marktest refere ainda que, “este ano, a melhor etapa foi transmitida a 25 de agosto com 

6,3% audiência média e 32,7% de share.” 

Foram contactadas as principais unidades hoteleiras de Leiria, Monte Real, Marinha Grande e Fátima, e 

contatou-se que a maioria teve uma taxa de ocupação de 100% no fim-de-semana da transmissão dos 

três programas televisivos. A Volta a Portugal em Bicicleta e, nalguns casos, o Festival Gótico 

Entremuralhas foram os eventos que os hoteleiros apontaram para justificar tão elevadas taxas de 

ocupação. É ainda de referir que 

OPINIÃO DOS HOTELEIROS DA REGIÃO 

todas as pessoas ouvidas defenderam que é importante que a Volta 

continue. 

Foram ouvidos os proprietários da maioria dos restaurantes que se situam na zona histórica, que 

afirmaram que a Volta a Portugal foi um evento que teve um grande impacto no negócio e que deve 

continuar a ser promovido. Houve ainda comerciantes que justificaram o acréscimo de movimento com 

o Festival Gótico Entremuralhas e o Mercado da Terra. 

OPINIÃO DOS COMERCIANTES DE RESTAURAÇÃO DE LEIRIA 

ENCARGOS 

Face ao acordado com a CIMPL, e ainda na presunção de que a iniciativa venha a ser objeto de apoio 

comunitário, competiria ao Município de Leiria suportar o encargo de 60.144 euros (com IVA incluído). 

No entanto, foram desenvolvidos contactos entre a CIMPL, a organização da Volta e patrocinadores da 

região, que assumem o pagamento do montante referido.» 

 

II – O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que tinha sido nomeado o novo Conselho de 

Administração da Leirisport, EM, ao que a Senhora Vereadora Neusa Magalhães questionou quando 

teriam conhecimento da carta de missão dos novos elementos do Conselho, cuja aprovação competia à 

Câmara Municipal. 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que esse assunto seria agendado para a 

reunião da Câmara Municipal seguinte. 

 

 

 Ordem do dia  

 

DLB N.º 1123/12 | Presente a ata n.º 11, referente à reunião de 29 de maio de 2012, cuja leitura foi 

dispensada por ter sido previamente distribuída, tendo a Câmara Municipal deliberado por 

unanimidade aprovar a sua redação final. 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal afirmou que tinham diversas atas para serem 

aprovadas, contudo recebera uma mensagem por correio eletrónico do Senhor Vereador José Benzinho 

a solicitar que a Ata n.º 12, de 12 de junho, e a Ata n.º 13, de 26 de junho, e seguintes fossem 

aprovadas na próxima reunião, tendo o Senhor Presidente da Câmara Municipal acolhido a pretensão. 
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O Senhor Vereador José Benzinho aludiu ao estabelecido pelo artigo 20.º, n.º 4 do Regimento 

das reuniões da Câmara Municipal e lembrou que as atas deviam ser submetidas à aprovação da 

Câmara Municipal na reunião seguinte. Neste contexto, propuseram que na próxima reunião fossem 

presentes todas as atas em atraso e que se passasse a cumprir o regimento. 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal afirmou que também se pretendia isso, o que não 

tem sido possível face aos atrasos sistemáticos por parte de alguns eleitos que se atrasam na 

apreciação das propostas das atas. 

 

PONTO UM  
GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

1.1. Processo disciplinar  

DLB N.º 1124/12 | Retirado. 

 

1.2. Reorganização Administrativa do Território. Parecer a que se refere o artigo 11.º n.º 2 da Lei n.º 

22/2012, de 30 de maio 

DLB N.º 1125/12 | Proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal: 

Considerando: 

O n.º 2 do artigo 11.º da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, que estabelece que «Sempre que a 

câmara municipal não exerça a iniciativa para a deliberação prevista no número anterior [pronúncia da 

Assembleia Municipal sobre a reorganização administrativa do território das freguesias] deve 

apresentar à assembleia municipal um parecer sobre a reorganização do território das freguesias do 

respetivo município»; 

Os normativos vertidos nesta Lei da qual resulta que: 

1- O Município de Leiria está classificado com o nível 2; 

2- O concelho de Leiria integra 29 Freguesias, sendo uma urbana e vinte e oito rurais; 

3- Da análise dos censos de 2011, catorze Freguesias apresentam menos de 3000 habitantes; 

4- Contudo, estas catorze Freguesias, apresentam tradições identitárias bem marcantes no que 

toca ao património material e imaterial, assim como serviços básicos que garantem uma 

dinâmica económica acentuada; 

5- Mesmo nas Freguesias onde o número de habitantes é mais diminuto, só duas apresentam 

números abaixo de 1000 pessoas e nunca abaixo dos 770 habitantes, mas apresentam serviços 

(escolas, postos médicos, correios, caixas ATM, farmácias, etc.) que servem também as 

localidades vizinhas, por vezes com postos de atendimento nas próprias instalações da Junta 

de Freguesia que, além do mais, acaba por ser a essência da presença da Administração 

Pública na sua proximidade com as populações; 

6- Os Executivos das Freguesias são sempre constituídos por cidadãos de extrema generosidade 

que se empenham de modo voluntário em acorrer céleres às inúmeras ocorrências que lhes 

são participadas; 

7- As áreas dos territórios de cada Freguesia, tal como se encontram definidas, permitem esse 

acompanhamento célere e eficaz; 
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8- Que estes serviços de proximidade das Freguesias têm um baixo custo de gestão, sem ser 

necessário replicar cargos, ou postos de atendimento; 

9- Todas as Freguesias do Concelho têm em curso projetos estruturantes, devido ao seu potencial 

de desenvolvimento; 

10- O mapa administrativo do Município está fixado no imaginário das populações e na própria 

gestão municipal, sem criar constrangimentos especiais; 

Propõe-se que, nos termos e para os efeitos do n.º 2 do artigo 11.º da Lei n.º 22/2012, de 30 

de maio, a Câmara Municipal de Leiria emita parecer, deliberando que o atual mapa administrativo do 

Município, que integra 29 Freguesias, não deve ser alterado, a não ser por opção voluntária de 

qualquer dessas Freguesias, através dos seus Órgãos legitimamente eleitos. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por maioria, com os votos de 

abstenção dos Senhores Vereadores José Benzinho, Neusa Magalhães, Carlos Vitorino e Gastão Neves, 

nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 11.º da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, 

emitir parecer no sentido de que o atual mapa administrativo do Município, que integra 29 Freguesias, 

não deve ser alterado, a não ser por opção voluntária de qualquer dessas Freguesias, através dos seus 

Órgãos legitimamente eleitos. 

Mais deliberou enviar a presente deliberação à Assembleia Municipal, para que esta exerça o 

seu dever de pronúncia sobre a reorganização administrativa do território das freguesias, consignado 

no n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

Os Senhores Vereadores José Benzinho, Neusa Magalhães, Carlos Vitorino e Gastão Neves 

apresentaram uma justificação de voto, cujo teor se transcreve: 

«Declaração de Voto 

Ponto 1.2. Reorganização Administrativa do Território 

Considerando que: 

1. Na Assembleia Municipal o PSD propôs a criação de um grupo de trabalho integrando 

representantes de todos os partidos e de presidentes de junta com o objetivo de analisar o tema e 

apresentar uma solução – contraproposta ao governo; 

2. O Partido Socialista e o executivo em especial não envolveram as forças políticas locais e demais 

entidades facto que acabou por impedir um debate sério e profundo do modelo de reorganização 

administrativa do território e que poderia apresentar uma solução com interesse supra partidário. 

3. Apesar disso, o PSD sempre esteve e está disponível para debater de forma séria esta reforma, 

mesmo considerando que o tema não era urgente, nem estava a ser abordado da melhor forma; 

4. A aprovação da Lei nº 22/2012 determina a agregação de freguesias e, caso não exista 

apresentação de proposta por parte da Câmara Municipal e pronuncia da Assembleia Municipal, 

serão agregadas 11 freguesias em vez de 7 freguesias; 

5. As consequências da não apresentação de qualquer proposta são da exclusiva responsabilidade do 

Partido Socialista; 

os vereadores Neusa Magalhães, José Benzinho, Carlos Vitorino e Gastão Neves eleitos pelo PSD, 

abstêm-se no ponto 1.2. Reorganização Administrativa do Território e lamentam que os interesses do 
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concelho de Leiria possam não ser defendidos e o resultado final da agregação se traduza em 11 

freguesias, em vez de 7 freguesias. 

Leiria, 11 de Setembro de 2012» 

O Senhor Vereador António Martinho comentou que a Lei que foi dada a conhecer não 

resolve a questão, mas relativamente a agregação de freguesias recorda-se que há muitos anos ouviu 

falar de federação de freguesias, embora numa outra perspectiva de trabalho. Mais acrescentou, que o 

CDS/PP elaborou quatro propostas que definem a posição sobre esta matéria, e que as mesmas foram 

enviadas para Lisboa. Questionou ainda, se o prazo de noventa dias para a Assembleia Municipal se 

pronunciar não estaria ultrapassado. 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal perguntou se poderiam conhecer as referidas 

propostas enviadas para Lisboa, ao que o Senhor Vereador António Martinho respondeu que iria 

questionar. 

O Senhor Vereador José Benzinho afirmou que compreendiam e subscreviam as preocupações 

das Juntas de Freguesia sobre este assunto. Deveria ter sido criado um grupo de trabalho integrando 

representantes de todas as forças políticas e das freguesias para estudar e fundamentar a posição da 

Câmara relativamente ao memoando de entendimento assinado com Troika, em linha com o proposto 

pela deputada Odete João. No entanto, a Assembleia Municipal entendeu não viabilizar essa proposta 

de criação de grupo de trabalho. Mais referiu que com a presete Lei se colocam duas questões: o seu 

cumprimento e a aceitação de uma das alternativas que prevê. A solução apontada para extinção de 

sete ou onze freguesias não é uma boa, mas se o concelho de Leiria “perder” onze freguesias em vez de 

sete ficará ainda mais penalizado. Mas será a Assembleia Municipal irá pronunciar-se sobre o assunto, e 

tomará uma decisão que pode ou não coincidir ou não com a posição que as freguesias têm vindo a 

manifestar. O impacto do cumprimento da Lei será tremendamente violento para todas as freguesias, 

porque os interesses do Concelho podem não ser bem defendidos ao proporcionar-se a possibilidade 

de uma comissão técnica propor a agregação de onze freguesias escolhidas segundo critérios que a lei 

prevê, mas que “escapam” à Assembleia Municipal. 

O Senhor Presidente questionou se havia alguma proposta, tendo o Senhor Vereador José 

Benzinho respondido que não tinham nenhuma proposta, já que apesar da disponibilidade do PSD para 

integrar um grupo de trabalho alargado e aí discutir o assunto, com um resultado que poderia até ser o 

mesmo, isso não ocorreu. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes mostrou a sua indignação pela matéria, mas aquilo que 

considerou estar realmente em causa era a identidade do Concelho de Leiria. Referiu ainda que a 

decisão que viesse a ser tomada era de solidariedade e de repulsa por esta medida, que 

manifestamente não defende os interesses do Concelho de Leiria. 

O Senhor Vereador José Benzinho afirmou que a circunstância de ter a filiação partidária 

conhecida, isso era indiferente para esta matéria. Na sua opinião a Lei deve ser sempre cumprida, 

apesar de, como ocorre neste caso específico, não concordar com ela.  

O Senhor Vereador António Martinho comentou que trabalhou com diversos presidentes de 

Juntas de Freguesia ao longo da sua carreira profissional, e sobre esta Lei a analise da sua execução 
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deverá ser bem ponderada atentas as circunstâncias presentes. Não questiona que a Lei deva ser 

cumprida, tanto mais que estão obrigados a cumprir e a fazer cumprir. 

O Senhor Vereador Gastão Neves referiu que gostaria de salientar que as suas intervenções 

em reunião de Câmara Municipal são e sempre serão por cidadania, nunca por matriz partidária. A 

aplicação da Lei obriga a ponderar raízes sociais, culturais e económicas, no sentido de apresentar uma 

solução para unir freguesias. 

O Senhor Presidente questionou se algum Presidente de Junta de Freguesia ali presente 

gostaria de se pronunciar em nome de todos. 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cortes, Manuel Cruz, prontificou-se a intervir, 

começando por referir que mais do que uma questão política, é uma questão de olhar à realidade em 

volta e à população. O voto é uma coisa importantíssima, é uma questão de confiança para os 

Presidentes de Junta, pois o que está em causa é cumprir com o que prometeram. Questionou a todos 

como é possível saber quais são as freguesias mais importantes e quais as que se devem extinguir, 

referiu que esta matéria é muito complicada. As freguesias são uma questão social, criar condições para 

as pessoas residirem num local é uma tarefa ardúa. Mais referiu, que não podem aceitar esta decisão, 

porque faz-se um apelo à consciência, os presidentes de Junta de Freguesia têm mandato apenas para 

decidir no interesse das populações, não para decidir este assunto. 

O Senhor Vereador António Martinho apresentou uma declaração de voto, cujo teor se 

transcreve:  

«DECLARAÇÃO DE VOTO 

O Senhor Vereador António Martinho apresentou uma declaração de voto, cujo tero se 

transcreve:  

«DECLARAÇÃO DE VOTO 

Voto favorável esta proposta, tendo a convicção, que encarno a vontade de uma larga maioria 

da população, das freguesias e do Concelho de Leiria. 

Não deixo no entanto de manifestar a minha preocupação pelo facto de,em sede própria, não 

ter sido analisada com profundidade esta problemática, integrando elementos de todos os partidos 

políticos, cuja conclusão final, nada nos diz que não poderia ser no sentido da proposta agora aprovada, 

que teria como objetivo, a congregação de vontades, para uma solução que unisse todos os autarcas de 

Freguesias e Municípios. 

O Vereador, 

António Martinho» 

 

1.3. Despachos n.º 83/2012 e n.º 84/2012  

DLB N.º 1126/12 | Retirado. 

Após o debate do assunto supra, o Senhor Presidente da Câmara Municipal retirou o assunto 

tendo em conta que já existiam os procedimentos concursais e já sabiam que havia fundos disponíveis 

para proceder à assinatura dos contratos. 

 

1.4. Protocolo de utilização corrente do Pavilhão Desportivo da Carreira 



1610 (18) 
 

CMLeiria/Ata n.º 19, de 2012.09.11 

Im-DA-15-09_A0 

 

DLB N.º 1127/12 | Retirado. 

Face a algumas questões levantadas pelo Senhor Vereador António Martinho e pelo Senhor Vereador 

Gastão Neves designadamente o contrato de gestão celebrado pela Leirisport, EM, para a gestão dos 

pavilhões, e a legitimidade que a Câmara Municipal tinha para estabelecer esta relação jurídica, o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal retirou o assunto em epígrafe para analisar. 

 

1.5. Protocolo de utilização corrente do Pavilhão Desportivo de Colmeias 

DLB N.º 1128/12 | Retirado. 
Face a algumas questões levantadas pelo Senhor Vereador António Martinho e pelo Senhor Vereador 

Gastão Neves designadamente o contrato de gestão celebrado pela Leirisport, EM, para a gestão dos 

pavilhões, e a legitimidade que a Câmara Municipal tinha para estabelecer esta relação jurídica, o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal retirou o assunto em epígrafe para analisar. 

 
1.6. Protocolo de utilização corrente do Pavilhão Desportivo da Caranguejeira 

DLB N.º 1129/12 | Retirado. 

Face a algumas questões levantadas pelo Senhor Vereador António Martinho e pelo Senhor Vereador 

Gastão Neves designadamente o contrato de gestão celebrado pela Leirisport, EM, para a gestão dos 

pavilhões, e a legitimidade que a Câmara Municipal tinha para estabelecer esta relação jurídica, o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal retirou o assunto em epígrafe para analisar. 

 

1.7. Protocolo de utilização corrente do Pavilhão Desportivo Dr. Correia Mateus 

DLB N.º 1130/12 | Retirado. 

Face a algumas questões levantadas pelo Senhor Vereador António Martinho e pelo Senhor Vereador 

Gastão Neves designadamente o contrato de gestão celebrado pela Leirisport, EM, para a gestão dos 

pavilhões, e a legitimidade que a Câmara Municipal tinha para estabelecer esta relação jurídica, o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal retirou o assunto em epígrafe para analisar. 

 

1.8. Protocolo de utilização corrente do Pavilhão Desportivo da Maceira 

DLB N.º 1131/12 | Retirado. 

Face a algumas questões levantadas pelo Senhor Vereador António Martinho e pelo Senhor Vereador 

Gastão Neves designadamente o contrato de gestão celebrado pela Leirisport, EM, para a gestão dos 

pavilhões, e a legitimidade que a Câmara Municipal tinha para estabelecer esta relação jurídica, o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal retirou o assunto em epígrafe para analisar. 

 

1.9. Protocolo de utilização corrente do Pavilhão Desportivo dos Marrazes 

DLB N.º 1132/12 | Retirado. 

Face a algumas questões levantadas pelo Senhor Vereador António Martinho e pelo Senhor Vereador 

Gastão Neves designadamente o contrato de gestão celebrado pela Leirisport, EM, para a gestão dos 

pavilhões, e a legitimidade que a Câmara Municipal tinha para estabelecer esta relação jurídica, o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal retirou o assunto em epígrafe para analisar. 
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1.10. Agradecimento pelos contributos dos leirienses para o combate dos incêndios nos Concelhos de 

Ourém e Leiria 

DLB N.º 1133/12 | Presente, pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal Gonçalo Lopes, uma 

informação com o seguinte teor: 

Na sequência do incêndio que deflagrou no dia 2 de setembro, no Concelho vizinho de Ourém, 

e que atingiu parte do Concelho de Leiria, o Município de Leiria lançou um apelo de solidariedade a 

todos os leirienses, através da comunicação social e redes sociais, para contribuírem com bens 

alimentares, para os bombeiros e para as populações afetadas. 

A resposta dos leirienses foi lesta, a título individual, e ao nível das empresas e dos 

restaurantes, conforme lista abaixo mencionada. 

Este apoio foi determinante no apoio logístico para o combate a este incêndio de grandes 

dimensões, que já foi controlado, pelo que a Autarquia cancelou no dia 5 de setembro, a referida 

campanha de angariação. 

Perante este espírito de solidariedade, a Câmara Municipal manifesta publicamente o 

agradecimento a todos os particulares, empresas e restaurantes, pelo contributo que deram, em prol 

da comunidade. 

Estes gestos solidários são dignos de publicitação e reconhecimento, enobrecendo deste modo 

os seus autores.   

INCÊNDIO VALE DA ROSA (CARANGUEJEIRA) – 3/09/2012 – OURÉM 

CMLeiria  70 refeições – uniself (prato+bebida+fruta) - 
almoço 
 Água 50/33cl Pingo doce 

Intermarché Gândara  Queijo, fiambre 

Continente  Água 
 Pão (200) 

Restaurante A Grelha  5 frangos 
 Batata frita 

Pingo doce  Batata frita 11 
 Leite  
 Marmelada 
 Pão (100) 
 Água 1.5l 
 Leite com chocolate 
 Salsichas 
 Maças 70 
 Guardanapos 
 Sacos plástico 

Rei dos Frangos  5 frangos 
 Pão, queijo e fiambre 

Restaurante Gondesende  Máquina do corte de queijo e fiambre 
 Sandes de panados 

Restaurante Moinho do Rouco 
Padaria Lispão 
Padaria Paiva 
Particulares 

 Sopas e Refeições 
 100 pães 
 130 pães 
 Diversas 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
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PONTO DOIS 
DIVISÃO DO DESPORTO 

 
2.1. Apoio ao associativismo desportivo. Abertura de candidaturas 

DLB N.º 1134/12 | Retirado. 

 

2.2. Apoio à Federação Portuguesa de Ciclismo para a realização do “Campeonato Nacional de Trial 

Bike 2012”  

DLB N.º 1135/12 | Presente a carta da Federação Portuguesa de Ciclismo (ENTFE. 12/7117, de 27 de 

agosto), a solicitar apoio para a realização do “Campeonato Nacional de Trial Bike 2012”, que irá 

decorrer na cidade de Leiria, a 16 de setembro, do corrente ano. 

O “Campeonato Nacional de Trial Bike 2012” é um evento de âmbito nacional, que tem por 

objetivo principal, promover a prática desportiva da modalidade de trial bike. 

Pela Federação Portuguesa de Ciclismo foi presente um pedido através do qual solicitam apoio 

institucional e logístico, bem como a cedência de instalações desportivas municipais, para a realização 

do “Campeonato Nacional e Trial Bike 2012”. 

Com a participação prevista de 150 atletas, o “Campeonato Nacional de Trial Bike 2012”, será 

realizado na Praça Rodrigues Lobo, Largo 5 de outubro de 1910. No mesmo dia e locais realiza-se o 

Troféu Cidade de Leiria para atletas da classe de “promoção” e para os atletas estrangeiros com licença 

UCI.  

De acordo com o solicitado, e considerando o inegável interesse municipal da iniciativa, 

propõe-se que a Câmara Municipal de Leiria se associe a esta iniciativa numa ótica de coorganização, 

assegurando o apoio logístico necessário através das diversas unidades orgânicas envolvidas, 

designadamente: 

Compete à Divisão de Desporto (DID): 

i. Reserva de espaço público (Largo 5 de Outubro de 1910 – zona Banco de Portugal, Praça 

Rodrigues Lobo e zona circulável da Praça Rodrigues Lobo), de 11 a 16 de setembro de 2012; 

ii. Solicitar à Leirisport, EM, o Complexo de Piscinas Municipais de Leiria para a cedência da 

instalação desportiva no dia 16 de setembro, nomeadamente os balneários masculinos e 

femininos e sala de apoio médico; 

iii. Empréstimo de 2 mesas e 4 cadeiras; 

iv. Empréstimo de porta bandeiras e respetivos mastros; 

Compete à Divisão de Manutenção e Conservação (DIMC): 

i. Transportar 150 grades de proteção cedidas pela Empresa Oliveiras, SA para segurança das 

zonas de prova no Largo 5 de outubro de 1910 – zona envolvente Banco de Portugal e Praça 

Rodrigues Lobo.  

ii. Transporte de porta bandeiras do armazém do Município de Leiria para o local da prova. 

iii. Acesso a energia elétrica, incluindo os respetivos consumos, no Largo 5 de Outubro de 1910 – 

zona envolvente Banco de Portugal e Praça Rodrigues Lobo. 
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No que diz respeito à colaboração logística a concretizar pela DIMC, o valor orçamentado dos 

apoios supracitados é de €295,60, de acordo com o Centro de Custo n.º O357.12A36, do Programa de 

Gestão de Atividades OBM – Contabilidade Analítica (Anexo A); 

Compete à Divisão de Ação Cultural, Museus e Biblioteca (DIACMB): 

i. A cedência de assistente operacional, de 2012.09.11 a 2012.09.16, de acordo com o Centro de 

Custo n.º O254.12A111, Programa de Gestão de Atividades OBM – Contabilidade Analítica, com 

um custo previsível de €57,89 (Anexo B). 

O serviço de som e luz adicional, necessário para a realização do evento, ficará sob a 

responsabilidade da entidade promotora, bem como todos e quaisquer encargos adstritos à emissão 

das licenças necessárias, nomeadamente o pagamento das despesas de direitos pela utilização de obras 

musicais à SPA – Sociedade Portuguesa de Autores, ou outras que se considerem legalmente exigíveis. 

Prevê-se um custo total estimado de €353,89, dos trabalhos a prestar pelos serviços envolvidos. 

A Federação Portuguesa de Ciclismo deverá ainda, para efeitos do cumprimento do Plano de 

Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, remeter à Câmara Municipal o correspondente 

Relatório de Atividades. 

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

alíneas e) e f) do n.º 1, do artigo 13.º e da alínea g) do n.º 2, do artigo 20.º, bem como da alínea b) do 

n.º 2, do artigo 21.º 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, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

janeiro, deliberou por unanimidade atribuir à Federação Portuguesa de Ciclismo o apoio logístico acima 

mencionado, bem como a cedência gratuita do Complexo de Piscinas Municipais de Leiria, para a 

realização do “Campeonato Nacional de Trial Bike 2012”. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
PONTO TRÊS 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

 
3.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Jurídica e Administrativa 

3.1.1. Destino das receitas provenientes dos emolumentos cobrados em processos de execução fiscal 

instaurados pelo respetivo serviço (DIJA/SEF) 

DLB N.º 1136/12 | Considerando a questão relativa ao destino dos emolumentos cobrados em 

processos de execução fiscal foi prestada pela então Chefe da Divisão Administrativa, em 19/02/2009, a 

informação exarada na etapa 1 do processo ADHOC 2009/5712, que se transcreve: “I - dou conta da 

extinção da remuneração acessória correspondente ao imposto de justiça cobrado na fase 

administrativa dos processos de execução fiscal, face à revogação do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de 

junho e do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de outubro, reportada a 1 de janeiro último (com a entrada 

em vigor, a 1 de janeiro de 2009, do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas – RCTFP). II – 

Importa, pois, decidir superiormente se, apesar dessa circunstância e perante entendimentos como o 

perfilhado pelo Gabinete de Estudos da ATAM, se deve continuar ou não a admitir esta participação 

emolumentar no Município de Leiria, sendo que o tratamento mais favorável das trabalhadoras imporia 

a opção pela 1.ª alternativa (manter a participação)” (…).  
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Considerando que o presente assunto foi objeto de análise e informação jurídica, pela atual 

Divisão Jurídica e Administrativa, tendo sido prestada a Informação Jurídica n.º 186/2012, datada de 

29/05/2012, à qual foi atribuído o registo interno n.º 5884/2012, de 05/06/2012, a qual mereceu 

despacho de concordância do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 28/08/2012, e cujas 

conclusões se transcrevem na íntegra: 

“1.º No parecer produzido pelo Professor Doutor José Manuel Sérvulo Correia, datado de 26 de agosto 

de 2010, é defendido que podem beneficiar do regime transitório contemplado da Lei n.º 12-A/2008, 

de 27 de fevereiro, que define e regula os regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos 

trabalhadores que exercem funções públicas, os trabalhadores autárquicos que vinham auferindo 

suplementos remuneratórios pela prática de atos integrantes dos processos de execução fiscal, à data 

da entrada em vigor do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, em 1 de janeiro de 2009, 

os quais manterão o direito à perceção de tais suplementos nas condições referidas nos n.os 3 e 4 

daquele artigo 112.º.  

2.º Com fundamento nos factos que deixamos expostos quanto à natureza das funções desempenhadas 

pelos trabalhadores do Setor de Execuções Fiscais, e após confirmação superior de que as mesmas não 

revestem as particularidades/especificidades próprias do trabalho que conduz e alicerça o abono de 

acréscimos patrimoniais, os quais são legalmente designados por suplementos remuneratórios, todas 

as receitas provenientes dos processos respetivos devem constituir receita municipal, revertendo 

integralmente para os cofres do Município de Leiria.” 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo da alínea d) do n.º 7 do artigo 67.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, e no uso 

da competência prevista no n.º 3 do artigo 56.º da Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei n.º 

2/2007, de 15 de janeiro, deliberou por unanimidade determinar, que todas as receitas provenientes 

dos processos respetivos devem constituir receita municipal, revertendo integralmente para os cofres 

do Município de Leiria. 

Deliberou ainda determinar que, as presentes regras de atuação devem ser adotadas pelos 

serviços (DIJA/SEF), tendo a presente decisão, por questões de certeza e segurança jurídica, eficácia ao 

dia 1 de janeiro de 2009. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.2. Projeto de Regulamento de Ocupação do Espaço Público do Município de Leiria 

DLB N.º 1137/12 | Considerando a necessidade de estabelecer regras claras e inequívocas que 

disciplinem a ocupação do espaço público municipal e que permitam um maior controlo e respeito pelo 

seu enquadramento urbanístico, paisagístico e ambiental, em harmonia com as disposições legais em 

vigor sobre a matéria. 

Considerando que o Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril - Licenciamento Zero, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de julho, veio tornar premente a necessidade de criar um regulamento 

específico sobre a ocupação do espaço público, até agora inexistente. 

Considerando que o projeto aprovado por unanimidade na reunião de Câmara Municipal de 15 

de novembro de 2011, sofreu alterações e enriquecimento de conteúdos, tendo sido novamente 

presente à reunião de 21/02/2012, que procedeu à sua aprovação por unanimidade. 
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Considerando que, nos termos do disposto no artigo 118.º do Código do Procedimento 

Administrativo, foi o projeto submetido à apreciação pública, por um período de 30 (trinta) dias 

contados da sua publicação no Diário da República, 2.ª série, n.º 64, de 29 de março de 2012, tendo-se 

procedido igualmente à sua publicitação através do edital n.º 28/2012, de 24 de fevereiro de 2012 que 

foi afixado nos locais de estilo e no portal do Município de Leiria na internet em www.cm-leiria.pt. 

Considerando que, em cumprimento do estabelecido no artigo 117.º do Código do 

Procedimento Administrativo, foi o projeto submetido a audiência dos interessados tendo sido 

consultadas as seguintes entidades: a Direção-Geral do Consumidor, a DECO-Associação Portuguesa 

para a Defesa do Consumidor, a ACILIS-Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de 

Mós, a NERLEI-Associação Empresarial da Região de Leiria, a ADLEI – Associação para o 

Desenvolvimento de Leiria, a AECOPS – Associação de Empresas de Construção, Obras Públicas e 

Serviços, a ARICOP – Associação Regional dos Industriais de Construção e Obras Públicas de Leiria, as 

entidades que compõem o Conselho Municipal de Trânsito, o Instituto de Gestão do Património 

Arquitetónico e Arqueológico, I.P., a Estradas de Portugal, S.A., o Instituto da Mobilidade e dos 

Transportes Terrestres, I.P., o Turismo de Portugal, I.P., o Instituto da Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade, I.P. e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. 

Considerando que se pronunciaram a Direcção-Geral do Consumidor (ENT 2012/8376), que não 

apresentou qualquer sugestão e a ARICOP – Associação Regional dos Industriais de Construção e Obras 

Públicas de Leiria (ENT 2012/7839), propondo a diminuição dos prazos de resposta dos serviços que, 

embora tenham merecido a melhor atenção, se concluiu pela impossibilidade de aplicação. 

Considerando as sugestões apresentadas pelo Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e 

Arqueológico, I.P. através da Direção Regional de Cultura do Centro (ENT 2012/7472 e ENT 

2012/13952), foi ponderada a sua inclusão parcial, o que acarretará as alterações do projeto de 

regulamento, também relativamente aos seguintes artigos: 1.º, 8.º, 9.º; 11.º, 12.º, 15.º, 16.º, 20.º, 22.º, 

23.º, 25.º, 26.º, 27.º, 28.º, 29.º, 30.º, 31.º, 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 37.º, 39.º, 41.º, 42.º, 45.º, 46.º, 47.º, 

48.º, 52.º, 53.º e capítulo VII Seção III, do projeto de regulamento; e Anexos I, II, III, IV e V, da forma que 

se segue: 

“Artigo 1.º 

(…) 

O presente regulamento tem como leis habilitantes o n.º 8 do artigo 112.º e artigo 241.º da 

Constituição da República Portuguesa, a alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e alínea a) do n.º 2 do artigo 

53.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, o Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho e o Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de julho. 

Artigo 3.º 

(…) 

3 - Considera-se ocupação do espaço público para efeitos do presente regulamento, nomeadamente: a 

instalação de esplanadas; brinquedos mecânicos e equipamentos similares; arcas e máquinas de 

gelados; quiosques; bancas; pavilhões; unidades móveis ou amovíveis de prestação de serviços de 

restauração ou de bebidas com carácter não sedentário (tendas de mercado e veículos para venda 

http://www.cm-leiria.pt/�
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ambulante); cabines; telefones públicos; contentores de recolha de material diverso; postos de 

abastecimento para veículos elétricos; antenas; condutas, tubos ou cabos condutores e semelhantes; 

depósitos de combustível; rampas de acesso a garagens ou outras edificações; caixas elétricas, de gás e 

telefone; caixas de alimentação para suportes publicitários; abrigos de transportes públicos; 

dissuasores; coletores de resíduos; coletores de material a reciclar; marcos e caixas de correio; 

máquinas de venda automática; papeleiras; sanitários móveis; palas; toldos; sanefas; alpendres; 

estrados; vitrinas; expositores; guarda-ventos; guarda-sóis; bancos; floreiras; coberturas terminais; 

pilaretes; balões; relógios; focos de luz; suportes informativos e publicitários; anúncios iluminados ou 

luminosos; tabuleta; pendão; chapa; placa; painel; bandeirola; bandeira; cavaletes; mupis; totens; telas; 

faixas; abrigos; corrimões; gradeamentos de proteção; equipamentos diversos de espetáculo ou de 

recreio; ações promocionais de natureza comercial, social ou desportiva; entre outros elementos 

análogos, sempre que ocupem, pendam ou balancem para o espaço público e independentemente da 

aplicação de outras normas legais ou regulamentares. 

Artigo 8.º 

(…) 

6 - O Núcleo Histórico e as Zonas de Proteção a Monumentos Nacionais e Imóveis de Interesse Público 

mencionados no presente regulamento encontram-se devidamente assinalados nas plantas que se 

juntam como Anexo II e III e que fazem parte integrante do presente regulamento. 

Artigo 9.º 

Critérios a observar na ocupação de espaço público no Núcleo Histórico e em Zonas de Proteção a 

Monumentos Nacionais e Imóveis de Interesse Público   

1 -  Ao abrigo da faculdade concedida nos n.os 1 e 3 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de 

abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de julho, relativamente às atividades abrangidas 

pelo diploma, para salvaguarda da segurança, do ambiente e do equilíbrio urbano no Núcleo Histórico e 

em Zonas de Proteção a Monumentos Nacionais e Imóveis de Interesse Público, (áreas devidamente 

assinaladas nas plantas que se juntam como Anexo II e III), é proibida ou condicionada a ocupação de 

espaço público para algum ou alguns dos fins mencionados no n.º 4 do artigo anterior, conforme 

previsto no presente regulamento, nomeadamente no Capítulo V. 

2 - O disposto no número anterior aplica-se igualmente aos imóveis classificados ou em vias de 

classificação não integrados no Núcleo Histórico e em Zonas de Proteção a Monumentos Nacionais e 

Imóveis de Interesse Público. 

3 - A ocupação de espaço público nas áreas indicadas nos números anteriores fica sujeita às 

condições e limites previstos no Capítulo V do presente regulamento. 

Artigo 11.º 

(…) 

2 -  (…) 

d) A indicação do fim pretendido com a ocupação do espaço público; 

e) A identificação das características e da localização do mobiliário urbano a colocar; 

f) A declaração do titular da exploração de que respeita integralmente as obrigações legais e 

regulamentares sobre a ocupação do espaço público; 
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g) O código de acesso à certidão permanente de registo comercial, no caso de pessoa coletiva 

sujeita a registo comercial ou certidão comercial válida; 

h) Consentimento de consulta da declaração de início ou alteração de atividade, caso se trate de 

pessoa singular; e;  

i) O período de ocupação. 

Artigo 12.º 

(…) 

4 – (…) 

d) O código de acesso à certidão permanente de registo comercial, caso se trate de pessoa coletiva 

sujeita a registo comercial ou certidão comercial válida; 

Artigo 15.º 

(…) 

2 – (…) 

g) A declaração do titular da exploração de que respeita integralmente as obrigações legais e 

regulamentares sobre a ocupação do espaço público; e 

h) O período da ocupação. 

Artigo 16.º 

(…) 

2 - O pedido de licenciamento é igualmente indeferido caso não se enquadre nos critérios, 

características gerais e regras estabelecidos para o efeito no presente regulamento, bem como na 

demais legislação aplicável. 

Artigo 20.º 

(…) 

1 - (…) 

) Não prejudicar a qualidade das áreas verdes ou quaisquer elementos vegetais, designadamente 

por contribuir para a sua degradação ou por dificultar a sua conservação; 

Artigo 22.º 

(…) 

1 - (…) 

j) Exteriormente não pode ser ultrapassada a cota de pavimento do 1.º andar do edifício no espaço 

envolvente da esplanada. 

5 – (…)  

d) Projeto à escala de 1:50 que deve incluir planta, corte cotado com a indicação da cota do 

pavimento do 1.º andar e a representação de quaisquer elementos arquitetónicos ou 

construtivos que se destaquem do plano da fachada, com menção da largura do passeio e 

representação de mobiliário urbano ou árvores, alçado e fotomontagem de integração do edifício 

no espaço envolvente; 

Artigo 23 º 

(…) 
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1 - A instalação de esplanadas fechadas constitui um fim distinto dos mencionados no n.º 4 do artigo 

8.º do presente regulamento, pelo que segue o regime geral de ocupação do domínio público, 

conforme previsto no n.º 4 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de julho. 

2 - No Núcleo Histórico, (área devidamente assinalada na planta que se junta como Anexo II), não é 

permitida a instalação de esplanadas fechadas. 

Artigo 25.º 

(…) 

1 - (…) 

d) Nos arruamentos pedonais, sem passeio, a ocupação deve deixar um espaço livre igual ou 

superior a 3,50 metros;  

e) Observarem uma distância do solo igual ou superior a 2,20 metros, mas nunca acima do nível do 

teto do estabelecimento ou unidade a que pertença, sem prejuízo das regras estabelecidas no 

Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, diploma que instituiu o regime de acessibilidades aos 

edifícios e estabelecimentos que recebam público, via pública e edifícios habitacionais; 

f) Não excederem um avanço superior a 3,00 metros em relação ao plano marginal do edifício nem 

excederem os limites laterais das instalações do estabelecimento ou unidade; 

g) Não constituírem obstáculo ou causarem dificuldades à livre circulação de peões; 

h) Não se sobreporem a cunhais, pilastras, cornijas, emolduramentos de vãos de portas e janelas e 

outros elementos com interesse arquitetónico ou decorativo; 

i) As cores, padrões, decorações, pintura e desenhos dos toldos e sanefas devem respeitar e 

adequar-se ao enquadramento arquitetónico do local a que se destinam; 

j) Não é permitida a colocação de toldos e sanefas, sejam quais forem os seus materiais, natureza, 

características e processo construtivo, em arcadas, galerias ou passagens inferiores cobertas. 

4 - A instalação de um toldo e da respetiva sanefa no Núcleo Histórico (área devidamente assinalada na 

planta que se junta como Anexo II) deverá obedecer, para além dos critérios estabelecidos nos 

números anteriores e dos critérios estabelecidos no Capítulo V do presente regulamento, às 

seguintes condições:  

a) Serem rebatíveis ou removíveis, executados em materiais impermeáveis; 

b) A sanefa não deve ultrapassar os 0,15 metros de altura; 

c) Não é admitida a colocação de qualquer tipo de grafismo no toldo, exceto na sanefa; 

d) Os toldos deverão ser em tela (lona) impermeabilizada, ou material equivalente, em cor neutra 

ou idêntica à da fachada, de uma só água e sem sanefas laterais. 

5 – Os critérios previstos no número anterior aplicam-se à instalação de toldos e sanefas no Núcleo 

Histórico e em toda a extensão dos arruamentos que o limitam, bem como nas Zonas de Proteção a 

Monumentos Nacionais e Imóveis de Interesse Público (áreas devidamente assinaladas nas plantas que 

se juntam como Anexos II e III), nos seguintes casos: 

a) Em Monte Real 

(…) 

b) Na Maceira 
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(…) 

Artigo 26.º 

(…) 

5 - Os critérios previstos no número anterior aplicam-se à instalação de alpendres e palas no Núcleo 

Histórico e em toda a extensão dos arruamentos que o limitam, bem como nas Zonas de Proteção a 

Monumentos Nacionais e Imóveis de Interesse Público (áreas devidamente assinaladas nas plantas que 

se juntam como Anexos II e III), nos seguintes casos: 

a) Em Monte Real 

(…) 

b) Na Maceira 

(…) 

 

Artigo 27.º 

(…) 

4 - No Núcleo Histórico, (área devidamente assinalada na planta que se junta como Anexo II), só é 

admitida a instalação de estrados na Zona 01 da planta que se junta como Anexo IV, se respeitadas as 

condições estipuladas nos números anteriores. 

Artigo 28.º 

(…) 

4 - No Núcleo Histórico, (área devidamente assinalada na planta que se junta como Anexo II), só é 

admitida a instalação de guarda-ventos de modelo constante do Anexo V-A ou modelo equivalente, 

de base metálica, sem ornamentos, pintada a cor cinza (RAL 7021), com acabamento forja e a parte 

superior em vidro laminado ou outro material inquebrável transparente, se respeitadas as condições 

estipuladas nos números anteriores. 

Artigo 29.º 

Condições de instalação de vitrinas 

1 - (…) 

2 - No Núcleo Histórico e em toda a extensão dos arruamentos que o limitam, (área devidamente 

assinalada na planta que se junta como Anexo II), só é admitida a instalação de vitrinas nos casos em 

que estas façam parte integrante do projeto de arquitetura referente à fachada do estabelecimento 

comercial respetivo, licenciado em sede de operação urbanística e se respeitadas as condições 

estipuladas nos números anteriores. 

Artigo 30.º 

(…) 

1 - (…) 

d) Em arruamentos de carácter pedonal, sem passeios, deve deixar um corredor livre de 

circulação de peões de largura não inferior a 1,50 metros; 

2 - No Núcleo Histórico (área devidamente assinalada na planta que se junta como Anexo II), só é 

admitida a instalação de expositores de modelo constante do Anexo V-B ou modelo equivalente, de 

estrutura metálica pintada em cor cinza (RAL 7021) e acabamento forja, admitindo-se outros modelos 
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desde que integrados em estudo de conjunto aprovado pela Câmara Municipal de Leiria, se 

respeitadas as condições estipuladas no número anterior. 

3 - Os critérios previstos no número anterior aplicam-se à instalação de expositores no Núcleo 

Histórico e em toda a extensão dos arruamentos que o limitam, bem como nas Zonas de Proteção a 

Monumentos Nacionais e Imóveis de Interesse Público (áreas devidamente assinaladas nas plantas 

que se juntam como Anexos II e III), nos seguintes casos: 

a) Em Monte Real 

(…) 

b) Na Maceira 

(…) 

Artigo 31.º 

(…) 

2 - A instalação de cavaletes para apoio a estabelecimentos de restauração e bebidas nos termos 

previstos na alínea c) do n.º 3 do artigo 1.º da Lei 97/88, de 17 de agosto, na redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de julho, deve 

respeitar as seguintes condições cumulativas: 

a) Ser efetuada junto à fachada do estabelecimento e não exceder a largura da mesma, podendo 

essa condição ser dispensada se enquadrada em estudo específico para a localização desses 

elementos, aprovado pela Câmara Municipal de Leiria; 

3 - No Núcleo Histórico (área devidamente assinalada na planta que se junta como Anexo II), só é 

admitida a instalação dos cavaletes previstos no número anterior, de modelo constante do Anexo V-B 

ou modelo equivalente, de estrutura de madeira e chapa de lousa, se respeitadas as condições 

estipuladas nos números anteriores. 

Artigo 32.º 

(…) 

2 - No Núcleo Histórico e em toda a extensão dos arruamentos que o limitam, (área devidamente 

assinalada na planta que se junta como Anexo II), não é admitida a instalação de arcas e máquinas de 

gelados no espaço público. 

Artigo 33.º 

(…) 

2 - No Núcleo Histórico e em toda a extensão dos arruamentos que o limitam, (área devidamente 

assinalada na planta que se junta como Anexo II), não é admitida a instalação de brinquedos 

mecânicos e equipamento similar no espaço público. 

Artigo 34.º 

(…) 

3 - No Núcleo Histórico (área devidamente assinalada na planta que se junta como Anexo II), só é 

admitida a instalação de floreiras de modelo constante do Anexo V-B ou modelo equivalente, de 

estrutura metálica ou em betão, de superfícies lisas, sem ornamento, em cor cinzento chumbo (RAL 

7021), admitindo-se outros modelos desde que integrados em estudo de conjunto aprovado pela 

Câmara Municipal de Leiria, se respeitadas as condições estipuladas no número anterior. 
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Artigo 35.º 

(…) 

4 - No Núcleo Histórico (área devidamente assinalada na planta que se junta como Anexo II), só é 

admitida a instalação de contentores para resíduos, desde que destinados a reciclagem, de aço 

inoxidável, de dimensões que não excedam 0,90 metros de altura e 0,55 metros de largura, e se 

respeitadas as condições estipuladas nos números anteriores. 

Artigo 37.º 

(…) 

3 – A comunicação prevista no n.º 2 do presente artigo deverá ainda ser acompanhada de: 

(…) 

Artigo 39.º 

(…) 

4 - A instalação de um toldo e da respetiva sanefa no Núcleo Histórico e nas Zonas de Proteção a 

Monumentos Nacionais e Imóveis de Interesse Público (áreas devidamente assinaladas nas plantas que 

se juntam como Anexos II e III,) deverá obedecer aos critérios previstos no artigo 25º e no Capítulo V do 

presente regulamento. 

Artigo 41.º 

(…) 

1 - A instalação de mobiliário urbano não especialmente previsto no presente regulamento carece de 

licenciamento, nos termos do disposto no artigo 14.º e seguintes. 

Artigo 42.º 

Condições de instalação e manutenção de floreiras 

1 - (…) 

d) As plantas utilizadas nas floreiras não podem ter espinhos, folhas cortantes, elevada toxicidade 

ou propriedades alergénicas significativas, nem ser de espécies exóticas com mecanismos de 

dispersão por vente ou de espécies classificadas por lei como invasoras ou de dimensão que 

provoque diminuição dos espaços de circulação envolventes. 

Artigo 45.º 

(…) 

Para efeitos do presente Regulamento entendem-se por Zonas de Proteção a Monumentos Nacionais 

e Imóveis de Interesse Público, as zonas de 50,00 metros contados a partir dos limites externos do 

imóvel classificado ou em vias de classificação, as assinaladas nas plantas que fazem parte integrante 

do presente regulamento como Anexo III, bem como as zonas especiais de proteção fixadas nos 

termos das disposições conjugadas da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro e do Decreto-Lei n.º 

308/2009, de 23 de outubro.  

Artigo 46.º 

(…) 

2 – (…) 
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b) Afetar as características arquitetónicas do tecido urbano construído, designadamente 

prejudicar a beleza ou o enquadramento de edificações de especial interesse arquitetónico, 

urbanístico, patrimonial ou paisagístico; 

3 - Não é permitida a instalação de bandeiras, luminosas ou não, com exceção das referentes a 

farmácias, caixas de “Multibanco”, instalações de segurança ou de saúde pública, sem animação ou 

outras, ou desde que incluídas em estudo de conjunto que mereçam parecer favorável das entidades 

com jurisdição sobre a zona.  

6 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, é permitida a instalação de toldos como elementos de 

cobertura temporária e desde que respeitadas as condições estabelecidas no artigo 25º do presente 

regulamento. 

11 - No Núcleo Histórico, (área devidamente assinalada na planta que se junta como Anexo II), não é 

permitida a instalação de esplanadas fechadas. 

Artigo 47.º 

(…) 

O licenciamento da ocupação do espaço público no Núcleo Histórico da cidade de Leiria ou em 

Monumentos Nacionais e Imóveis de Interesse Público, classificados ou em fase de instrução do 

processo de classificação, bem como nas respetivas Zonas de Proteção, é precedido, quando 

aplicável, de consulta a entidade que tutela o património cultural. 

Artigo 48.º 

(…) 

2 - Quando esteja em causa a ocupação do espaço público sujeita a mera comunicação prévia ou a 

comunicação prévia com prazo, as taxas referidas no número anterior podem ser devidas pela 

utilização durante um determinado período de tempo, conforme estipulado no artigo 6.º do presente 

regulamento e no n.º 3 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 141/2012, de 11 de julho. 

Artigo 52.º 

(…) 

1 - (…) 

d) A violação da obrigação do titular do estabelecimento manter atualizados todos os dados 

comunicados no “Balcão do empreendedor”, no prazo máximo de 60 dias após a ocorrência de 

qualquer modificação, salvo se esses dados já tiverem sido comunicados por força do regime 

aplicável à instalação e modificação dos estabelecimentos abrangidos pelo disposto no artigo 2.º 

do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de julho, 

conforme prevista no n.º 2 do artigo 10.º e n.º 6 do artigo 28.º do presente regulamento; 

2 - A prática dos factos previstos no número anterior, conforme previsto no n.º 4 do artigo 28.º do 

Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de julho, 

constitui contraordenação punível nos seguintes termos: 

(…) 

Artigo 53.º 

(…) 
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2 - A aplicação de coimas nos processos de contraordenação mencionados no número anterior cabe à 

Comissão de Aplicação de Coimas em Matéria Económica e de Publicidade (CACMEP), conforme 

previsto no n.º 3 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

141/2012, de 11 de julho. 

CAPÍTULO VII 

Secção III 

Ocupação do espaço público (fora do âmbito de aplicação do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de julho) “. 

Considerando que as sugestões que agora se propõe acolher enriquecem o dispositivo 

regulamentar, não contendendo com o conteúdo do Projeto já submetido a audiência dos interessados 

e a discussão pública, pelo que não se afigura necessária a sua republicação. 

É presente o projeto de Regulamento de Ocupação do Espaço Público do Município de Leiria, 

que se transcreve na íntegra, na sua versão consolidada, dele constando o competente preâmbulo, em 

substituição da inicial nota justificativa, em cumprimento do disposto nos n.os 2 dos artigos 117.º e 

118.º do Código do Procedimento Administrativo e do qual fazem parte integrante cinco anexos 

(Anexos C). 

«PROJETO DE REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

Preâmbulo 

Considerando a necessidade de estabelecer regras claras e inequívocas que disciplinem a ocupação do 

espaço público municipal e que permitam um maior controlo e respeito pelo seu enquadramento 

urbanístico, paisagístico e ambiental, em harmonia com as disposições legais em vigor sobre a matéria. 

Considerando que o Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril - Licenciamento Zero, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 141/2012, de 11 de julho, veio tornar premente a necessidade de criar um regulamento 

específico sobre a ocupação do espaço público, necessidade essa já sentida aquando da publicação do 

Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, que veio estabelecer os princípios e as regras para simplificar o 

livre acesso e exercício das atividades de serviços realizadas em território nacional e que transpôs para 

a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 

12 de dezembro, relativa aos serviços no mercado interno. 

Considerando que se pretende dotar o Município de Leiria de um instrumento capaz de regulamentar 

não só o regime da ocupação do espaço público decorrente do diploma do “Licenciamento Zero”, que 

tem como objetivo principal a redução dos encargos administrativos sobre os cidadãos e empresas, por 

via da simplificação e desmaterialização dos atos administrativos subjacentes às atividades 

expressamente incluídas, mas também o regime tradicional de licenciamento, aplicável aos atos que 

não se encontram contemplados nesse diploma ou que dele sejam subtraídos. 

Considerando que o presente Regulamento Municipal se integra num conjunto mais vasto de medidas 

regulamentares que o Município de Leiria tem vindo e continuará a implementar, no sentido de 

proporcionar aos cidadãos mais disciplina e melhores condições e qualidade de vida urbana. 

Considerando que, em cumprimento do disposto no artigo 117.º do Código do Procedimento 

Administrativo, foi o presente projeto submetido à audiência dos interessados, tendo sido ouvidas as 

entidades representativas dos interesses afetados: a Direção-Geral do Consumidor, a DECO-Associação 
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Portuguesa para a Defesa do Consumidor, a ACILIS-Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha 

e Porto de Mós, a NERLEI-Associação Empresarial da Região de Leiria, a ADLEI – Associação para o 

Desenvolvimento de Leiria, a AECOPS – Associação de Empresas de Construção, Obras Públicas e 

Serviços, a ARICOP – Associação Regional dos Industriais de Construção e Obras Públicas de Leiria, as 

entidades que compõem o Conselho Municipal de Trânsito, o Instituto de Gestão do Património 

Arquitetónico e Arqueológico, I.P., a Estradas de Portugal, S.A., o Instituto da Mobilidade e dos 

Transportes Terrestres, I.P., o Turismo de Portugal, I.P., o Instituto da Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade, I.P. e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. 

Considerando que, nos termos do disposto no artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, 

foi o projeto submetido à apreciação pública, por um período de 30 (trinta) dias contados da sua 

publicação no Diário da República, 2.ª série, n.º 64, de 29 de março de 2012, tendo-se procedido 

igualmente à sua publicitação através do edital n.º 28/2012, de 24 de fevereiro de 2012 que foi afixado 

nos locais de estilo e no portal do Município de Leiria na internet em www.cm-leiria.pt. 

Foi elaborado o presente Projeto de Regulamento de Ocupação do Espaço Público do Município de 

Leiria, em cumprimento do disposto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, na alínea 

a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de janeiro, conjugado com os artigos 140.º e 147.º do Código do Procedimento 

Administrativo, com a Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro e com o n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 

48/2011, de 1 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de julho, tendo sido aprovado 

pela Assembleia Municipal, ao abrigo da sua competência em matéria regulamentar, prevista na alínea 

a) do n.º 2 do artigo 53.º da mesma Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, em sua sessão de 

___/___/2012. 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

Artigo 1.º 

Lei Habilitante 

O presente regulamento tem como leis habilitantes o n.º 8 do artigo 112.º e artigo 241.º da 

Constituição da República Portuguesa, a alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e alínea a) do n.º 2 do artigo 

53.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, o Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho e o Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de julho. 

Artigo 2.º 

Objeto 

1 - O presente regulamento tem como objeto a regulamentação das condições de ocupação e utilização 

privativa do espaço público aéreo, de superfície e subsolo ou espaço afeto ao domínio público 

municipal. 

2 - Toda a ocupação do espaço público tem natureza precária. 

Artigo 3.º 

Âmbito de aplicação 

http://www.cm-leiria.pt/�
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1 - As disposições do presente regulamento aplicam-se a todos os interessados na ocupação dos 

espaços públicos ou afetos ao domínio público municipal, no Município de Leiria. 

2 - As disposições do presente regulamento aplicam-se ainda a outras atividades, sempre que o seu 

exercício implique a ocupação ou utilização privativa de espaços públicos, com a consequente cobrança 

de taxas pela ocupação, conforme previsto no Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Leiria 

em vigor, nomeadamente às atividades de prestação de serviços de restauração ou de bebidas com 

carácter não sedentário e às atividades previstas nos regulamentos de publicidade e de venda 

ambulante do Município de Leiria. 

3 - Considera-se ocupação do espaço público para efeitos do presente regulamento, nomeadamente: a 

instalação de esplanadas; brinquedos mecânicos e equipamentos similares; arcas e máquinas de 

gelados; quiosques; bancas; pavilhões; unidades móveis ou amovíveis de prestação de serviços de 

restauração ou de bebidas com carácter não sedentário (tendas de mercado e veículos para venda 

ambulante); cabines; telefones públicos; contentores de recolha de material diverso; postos de 

abastecimento para veículos elétricos; antenas; condutas, tubos ou cabos condutores e semelhantes; 

depósitos de combustível; rampas de acesso a garagens ou outras edificações; caixas elétricas, de gás e 

telefone; caixas de alimentação para suportes publicitários; abrigos de transportes públicos; 

dissuasores; coletores de resíduos; coletores de material a reciclar; marcos e caixas de correio; 

máquinas de venda automática; papeleiras; sanitários móveis; palas; toldos; sanefas; alpendres; 

estrados; vitrinas; expositores; guarda-ventos; guarda-sóis; bancos; floreiras; coberturas terminais; 

pilaretes; balões; relógios; focos de luz; suportes informativos e publicitários; anúncios iluminados ou 

luminosos; tabuleta; pendão; chapa; placa; painel; bandeirola; bandeira; cavaletes; mupis; totens; telas; 

faixas; abrigos; corrimões; gradeamentos de proteção; equipamentos diversos de espetáculo ou de 

recreio; ações promocionais de natureza comercial, social ou desportiva; entre outros elementos 

análogos, sempre que ocupem, pendam ou balancem para o espaço público e independentemente da 

aplicação de outras normas legais ou regulamentares. 

 Artigo 4.º 

Definições 

Para efeitos deste regulamento, entende -se por: 

a) Espaço Público — área de acesso livre e de uso coletivo afeta ao domínio público municipal; 

b) Ocupação de espaço aéreo – projeção com qualquer elemento com mais de 0,15 metros sobre 

a via pública;  

c) Estabelecimento - a instalação, de carácter fixo e permanente, onde é exercida, exclusiva ou 

principalmente, de modo habitual e profissional, uma ou mais atividades económicas; 

d) Estabelecimentos de bebidas - estabelecimentos destinados a prestar, mediante remuneração, 

serviços de bebidas e cafetaria no próprio estabelecimento ou fora dele; 

e) Estabelecimento comercial - instalação, de carácter fixo e permanente, onde é exercida, 

exclusiva ou principalmente, de modo habitual e profissional, uma ou mais atividades de 

comércio, por grosso ou a retalho, incluídas na secção G da Classificação Portuguesa das 

Atividades Económicas (CAE); 
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f) Estabelecimentos de restauração - estabelecimentos destinados a prestar, mediante 

remuneração, serviços de alimentação e de bebidas no próprio estabelecimento ou fora dele, 

incluindo outros locais de prestação daqueles serviços através da atividade de catering e a 

oferta de serviços de banquetes ou outras, desde que habitualmente efetuados, entendendo -

se como tal a execução de pelo menos 10 eventos anuais; 

g) Prestação de serviços de restauração ou de bebidas com carácter não sedentário - prestação, 

mediante remuneração, de serviços de alimentação ou de bebidas em unidades móveis ou 

amovíveis (tais como tendas de mercado e veículos para venda ambulante - roulottes) ou em 

instalações fixas onde se realizem menos de 10 eventos anuais; 

h) Venda automática - o método de venda a retalho sem a presença física simultânea do 

fornecedor e do consumidor, que consiste na colocação de um bem à disposição do 

consumidor para que este o adquira mediante a utilização de qualquer tipo de mecanismo e 

pagamento antecipado do seu custo; 

i) Equipamento urbano — conjunto de elementos instalados no espaço público com função 

específica de assegurar a gestão das estruturas e sistemas urbanos, nomeadamente, 

sinalização viária, semafórica, vertical, horizontal e informativa (direcional e de pré-aviso), 

luminárias, armários técnicos, guardas de proteção e dissuasores;  

j) Ocupação Periódica — aquela que se efetua no espaço público, em épocas do ano 

determinadas, por exemplo, durante o período estival, com esplanadas; 

k) Mobiliário urbano — todo e qualquer objeto ou equipamento instalado, projetado ou apoiado 

no espaço público, destinado a uso público, que presta um serviço coletivo ou que 

complementa uma atividade, ainda que de modo sazonal ou precário; 

l) Anúncio iluminado – suporte publicitário sobre o qual se faça incidir intencionalmente uma 

fonte de luz; 

m) Anúncio luminoso – suporte publicitário que emita luz própria; 

n) Chapa — suporte não luminoso aplicado ou pintado em paramento visível e liso, cuja máxima 

saliência não exceda 0,05 metros; 

o) Esplanada Aberta — instalação no espaço público de mesas, cadeiras, guarda-ventos, guarda-

sóis, estrados, floreiras, tapetes, aquecedores verticais e outro mobiliário urbano, sem 

qualquer tipo de proteção fixa ao solo, destinada a apoiar estabelecimentos de restauração ou 

de bebidas e similares ou empreendimentos turísticos; 

p) Esplanada Fechada — esplanada integralmente protegida dos agentes climatéricos através de 

estrutura envolvente ou cobertura amovíveis, que poderão ser rebatíveis ou extensíveis; 

q) Quiosque – elemento de mobiliário urbano de construção aligeirada, com definição de espaço 

interior, constituído por base, corpo, cobertura, balcão, toldo e expositores; 

r) Expositor — estrutura própria para apresentação de produtos comercializados no interior do 

estabelecimento comercial, instalada no espaço público; 

s) Floreira — vaso ou recetáculo para plantas destinadas ao embelezamento, marcação ou 

proteção do espaço público; 

t) Guarda-vento — armação que protege dos ventos o espaço ocupado por uma esplanada; 
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u) Bandeirola — suporte rígido que permaneça oscilante, afixado em poste ou estrutura idêntica; 

v) Bandeira – suporte afixado perpendicularmente à fachada do edifício com publicidade em 

ambas as faces;  

w) Pendão — suporte não rígido, que permaneça oscilante, afixado em poste ou estrutura 

idêntica; 

x) Placa — suporte não luminoso aplicado em paramento visível, com ou sem emolduramento; 

y) Sanefa — elemento vertical de proteção contra agentes climatéricos, feito de lona ou material 

similar, colocado transversalmente na parte inferior dos toldos; 

z) Suporte Publicitário — o meio utilizado para a transmissão de uma mensagem publicitária; 

aa) Tabuleta — suporte não luminoso, afixado perpendicularmente às fachadas dos edifícios; 

bb) Toldo — elemento de proteção contra agentes climatéricos ou meramente decorativo, feito de 

lona ou material similar, rebatível, aplicável em qualquer tipo de vão, como montras, janelas 

ou portas e fixado por uma estrutura amovível nas fachadas; 

cc) Toldo fixo – elemento de proteção contra agentes climatéricos ou meramente decorativo, feito 

de lona ou outro material, aplicável com estrutura fixa à fachada, em qualquer tipo de vão, 

como montras, janelas ou portas; 

dd) Vitrina — o mostrador envidraçado ou transparente, embutido ou saliente, colocado na 

fachada dos estabelecimentos comerciais, onde se expõem objetos e produtos ou se afixam 

informações; 

ee) Alpendre e pala — elementos rígidos de proteção contra agentes climatéricos com, pelo 

menos, uma água, fixos aos paramentos das fachadas e aplicáveis a vãos de portas, janelas, 

montras de edifícios ou estabelecimentos comerciais; 

ff) Pilaretes — elementos metálicos ou de outro material inerte, fixos, rebatíveis ou retrácteis, 

instalados no passeio ou outro tipo de espaço exterior, que têm como função a delimitação de 

espaços; 

gg) Painel – suporte constituído por moldura própria afixada diretamente no solo; 

hh)  Cavalete – Suporte publicitário, não fixo, apoiado diretamente sobre o solo com estrutura de 

madeira ou outro material de duas faces com forma retangular ou quadrada; 

ii) Área contígua/junto à fachada do estabelecimento - área imediatamente contígua/junto à 

fachada do estabelecimento ou da esplanada, não excedendo a largura da fachada do 

estabelecimento. 

Artigo 5.º 

Caducidade 

1 - O direito de ocupação do espaço público, adquirido nos termos previstos no presente regulamento, 

caduca nas seguintes situações: 

a) Por morte, declaração de insolvência, falência, ou outra forma de extinção do titular; 

b) Por perda pelo titular do direito ao exercício da atividade a que se reporta o título; 

c) Se o titular comunicar à Câmara Municipal que não pretende a sua renovação; 

d) Se a Câmara Municipal de Leiria proferir decisão no sentido da não renovação;  

e) Se o titular não proceder ao pagamento das taxas, dentro do prazo fixado para o efeito; 
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f) Por se esgotar o prazo para o qual concedido; ou ainda 

g) Por violação reiterada das normas prescritas no presente regulamento.  

2 - O previsto nas alíneas c), d) e) do número anterior não é aplicável aos pedidos de ocupação do 

espaço público sujeitos a comunicação prévia. 

Artigo 6.º 

Validade e renovação 

1 - Os títulos que legitimam a ocupação do espaço público são concedidos pelo período de um ano ou 

fração, mediante requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Leiria. 

2 - O alvará de licença a que se refere o artigo 17.º do presente regulamento é renovado automática e 

sucessivamente por período igual ou inferior àquele pelo qual foi concedido desde que o titular 

proceda ao pagamento das taxas devidas pela renovação, até ao termo do prazo de vigência desta, 

salvo se: 

a) A Câmara Municipal notificar, por escrito, o titular de decisão contrária, com a antecedência 

mínima de 15 dias antes do termo do prazo respetivo; ou 

b) O titular comunique expressamente e por escrito à Câmara Municipal a intenção de não 

renovação da licença, com a antecedência mínima de 15 dias em relação ao termo do prazo 

respetivo. 

3 - Os títulos que legitimam a ocupação de espaço público submetida ao “Balcão do empreendedor” 

não são passíveis de renovação, caducando com o decurso do prazo a que respeitam. 

Artigo 7.º 

Obrigações gerais do titular 

1 - O titular da ocupação do espaço público fica vinculado às seguintes obrigações: 

a) Não poderá proceder à adulteração dos elementos tal como foram aprovados ou a alterações 

da demarcação efetuada; 

b) Não poderá proceder à transmissão do título a outrem, salvo mudança de titularidade nos 

termos do artigo 18.º do presente regulamento; 

c) Não poderá proceder à cedência da utilização do título a outrem, mesmo que 

temporariamente; 

d) Colocar em lugar visível o alvará da licença emitida pela Câmara Municipal; 

e) Repor a situação existente no local tal como se encontrava à data da ocupação, findo o prazo 

permitido pelo título; 

f) Não adotar comportamentos lesivos dos direitos e interesses legítimos de terceiros. 

2 - O previsto nas alíneas a), b) e d) do número anterior não é aplicável aos pedidos de ocupação do 

espaço público sujeitos a comunicação prévia. 

CAPÍTULO II 

Regimes aplicáveis 

SECÇÃO I 

Mera comunicação prévia e comunicação prévia com prazo 

Artigo 8.º 

Disposições gerais 
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1 - É simplificado o regime de ocupação do espaço público, substituindo-se o licenciamento por uma 

mera comunicação prévia, ou comunicação prévia com prazo, para determinados fins habitualmente 

conexos com estabelecimentos de restauração ou de bebidas, de comércio de bens, de prestação de 

serviço e de armazenagem, de acordo com o previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei 

n.º 48/2011, de 1 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de julho. 

2 - Para efeitos do presente regulamento, os conceitos relativos a atividades e estabelecimentos de 

restauração e de bebidas, de comércio e de prestação de serviços são os definidos no Anexo II ao 

Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, alterado. 

3 - O regime simplificado de ocupação do espaço público aplica-se ainda aos estabelecimentos onde se 

realize qualquer atividade económica. 

4 - Encontra-se sujeita a mera comunicação prévia ou comunicação prévia com prazo, a pretensão de 

ocupação do espaço público, entendido como a área de acesso livre e de uso coletivo afeta ao domínio 

público, para os seguintes fins: 

a) Instalação de toldo e respetiva sanefa; 

b) Instalação de esplanada aberta; 

c) Instalação de estrado e guarda-vento; 

d) Instalação de vitrina e expositor; 

e) Instalação de suporte publicitário, nos casos em que é dispensado o licenciamento da afixação 

ou da inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial (dispositivos fixos ou 

móveis); 

f) Instalação de arcas e máquinas de gelados; 

g) Instalação de brinquedos mecânicos e equipamentos similares; 

h) Instalação de floreira; e 

i) Instalação de contentor para resíduos.  

5 - A utilização privativa dos espaços públicos, para os fins indicados no número anterior, na área do 

Município de Leiria fica sujeita ao regime da mera comunicação prévia nos termos do artigo 11.º do 

presente regulamento, quando as características e localização do mobiliário urbano respeitarem os 

critérios e limites identificados no Anexo I ao presente regulamento e que dele faz parte integrante, 

estabelecidos ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de julho, relativamente às atividades abrangidas pelo 

diploma, para salvaguarda da segurança, do ambiente e do equilíbrio urbano.  

6 - O Núcleo Histórico e as Zonas de Proteção a Monumentos Nacionais e Imóveis de Interesse Público 

mencionados no presente regulamento encontram-se devidamente assinalados nas plantas que se 

juntam como Anexo II e III e que fazem parte integrante do presente regulamento. 

7 - Quando as características e localização do mobiliário urbano não respeitarem os critérios e limites 

identificados no Anexo I, a utilização privativa dos espaços públicos para os fins estabelecidos no n.º 4 

do presente artigo, fica sujeita ao regime da comunicação prévia com prazo, nos termos previstos no 

artigo 12.º do presente regulamento, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte. 
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8 - A ocupação do espaço público para fins distintos dos mencionados no n.º 4 do presente artigo está 

sujeita a licenciamento e segue o regime geral de ocupação do domínio público das autarquias locais, 

conforme previsto na secção II do presente capítulo.  

9 - A ocupação do espaço público para prestação de serviços de restauração ou de bebidas com 

carácter não sedentário com unidades móveis, amovíveis ou instalações fixas nas quais ocorrem menos 

de 10 eventos anuais, conforme previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de julho, fica sujeita a comunicação prévia com prazo, 

sem prejuízo do disposto nos artigos 36.º a 38.º do presente regulamento e no Regulamento de 

Operações Urbanísticas do Município de Leiria. 

Artigo 9.º 

Critérios a observar na ocupação de espaço público no Núcleo Histórico e em Zonas de Proteção a 

Monumentos Nacionais e Imóveis de Interesse Público   

1 - Ao abrigo da faculdade concedida nos n.os 1 e 3 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de 

abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de julho, relativamente às atividades abrangidas 

pelo diploma, para salvaguarda da segurança, do ambiente e do equilíbrio urbano no Núcleo Histórico e 

em Zonas de Proteção a Monumentos Nacionais e Imóveis de Interesse Público, áreas devidamente 

assinaladas nas plantas que se juntam como Anexo II e III, é proibida ou condicionada a ocupação de 

espaço público para algum ou alguns dos fins mencionados no n.º 4 do artigo anterior, conforme 

previsto no presente regulamento, nomeadamente no Capítulo V. 

2 - O disposto no número anterior aplica-se igualmente aos imóveis classificados ou em vias de 

classificação não integrados no Núcleo Histórico e em Zonas de Proteção a Monumentos Nacionais e 

Imóveis de Interesse Público. 

3 - A ocupação de espaço público nas áreas indicadas nos números anteriores fica sujeita às condições 

e limites previstos no Capítulo V do presente regulamento. 

Artigo 10.º 

Aplicabilidade 

1 - A mera comunicação prévia e a comunicação prévia com prazo deverão ser submetidas ao «Balcão 

do empreendedor» e deverão conter os elementos identificados na Portaria n.º 239/2011, de 21 de 

junho e demais legislação aplicável, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte. 

2 - O titular da exploração de estabelecimento é obrigado a manter atualizados todos os dados 

comunicados, devendo proceder a essa atualização no prazo máximo de 60 dias após a ocorrência de 

qualquer modificação. 

Artigo 11.º 

Instrução da mera comunicação prévia no âmbito da ocupação do espaço público 

1 - A mera comunicação prévia no âmbito da ocupação de espaço público, para os fins previstos no n.º 

4 do artigo 8.º, consiste numa declaração que permite ao interessado proceder imediatamente à 

ocupação, após o pagamento das taxas devidas. 

2 - A comunicação prevista no número anterior a efetuar no “Balcão do empreendedor” deverá conter 

as seguintes menções: 
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a) Identificação do titular da exploração do estabelecimento, com identificação do nome ou firma 

e do número de identificação fiscal;  

b) O endereço da sede da pessoa coletiva ou do empresário em nome individual; 

c) O endereço do estabelecimento ou armazém e o respetivo nome ou insígnia, quando aplicável; 

d) A indicação do fim pretendido com a ocupação do espaço público; 

e) A identificação das características e da localização do mobiliário urbano a colocar; 

f) A declaração do titular da exploração de que respeita integralmente as obrigações legais e 

regulamentares sobre a ocupação do espaço público; 

g) O código de acesso à certidão permanente de registo comercial, no caso de pessoa coletiva 

sujeita a registo comercial ou certidão comercial válida; 

h) Consentimento de consulta da declaração de início ou alteração de atividade, caso se trate de 

pessoa singular; e 

i) O período de ocupação. 

Artigo 12.º 

Instrução da comunicação prévia com prazo no âmbito da ocupação do espaço público 

1 - A comunicação prévia com prazo aplica-se quando as características e a localização do mobiliário 

urbano com que se pretende proceder à ocupação de espaço público, para os fins previstos no n.º 4 do 

artigo 8.º, não respeitarem os limites definidos e identificados no Anexo I. 

2 - A comunicação prévia com prazo consiste numa declaração que permite ao interessado proceder à 

ocupação do espaço público, quando o Presidente da Câmara Municipal emita despacho de 

deferimento ou quando este não se pronuncie após o decurso do prazo de 20 dias, contado a partir do 

pagamento das taxas devidas. 

3 - Dentro do prazo de 20 dias previsto no número anterior, poderá o Presidente da Câmara Municipal 

emitir despacho de indeferimento, notificado o particular para, querendo, se pronunciar e concedendo-

lhe prazo para o efeito, ao abrigo do disposto no artigo 100.º e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, notificando simultaneamente as entidades externas para se pronunciarem.  

4 - A comunicação prevista no n.º 2 a efetuar no “Balcão do empreendedor” deverá conter as seguintes 

menções: 

a) Identificação do titular da exploração do estabelecimento, com identificação do nome ou firma 

e do número de identificação fiscal;  

b) O endereço da sede da pessoa coletiva ou do empresário em nome individual; 

c) O endereço do estabelecimento ou armazém e o respetivo nome ou insígnia, quando aplicável;  

d) O código de acesso à certidão permanente de registo comercial, caso se trate de pessoa 

coletiva sujeita a registo comercial ou certidão comercial válida; 

e) Consentimento de consulta da declaração de início ou alteração de atividade, caso se trate de 

pessoa singular; 

f) A indicação do fim pretendido com a ocupação do espaço público; 

g) A identificação das características e da localização do mobiliário urbano a colocar; 

h) A declaração do titular da exploração de que respeita integralmente as obrigações legais e 

regulamentares sobre a ocupação do espaço público; e 
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i) O período da ocupação. 

5 - A audiência prévia prevista no n.º 3 do presente artigo poderá ser dispensada por se considerar não 

existirem quaisquer diligências ou argumentos a invocar que possam afetar a decisão final tomada no 

procedimento, desde que devidamente fundamentada.  

Artigo 13.º 

Título  

1 - Sem prejuízo da observância dos critérios definidos no Anexo I ao presente regulamento, a mera 

comunicação prévia ou comunicação prévia com prazo, efetuadas nos termos dos artigos 11.º e 12.º, 

dispensam a prática de quaisquer outros atos permissivos relativamente à ocupação do espaço público, 

designadamente a necessidade de proceder a licenciamento ou à celebração de contrato de concessão. 

2 - O comprovativo eletrónico de entrega no “Balcão do empreendedor” das meras comunicações, das 

comunicações prévias com prazo, acompanhado do comprovativo do pagamento das quantias 

eventualmente devidas, são prova suficiente do cumprimento dessas obrigações para todos os efeitos. 

SECÇÃO II 

Licenciamento 

Artigo 14.º 

Aplicabilidade 

1 - Aplica-se o regime geral de licenciamento a todas as situações não abrangidas pelas disposições do 

Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril (Licenciamento Zero), alterado pelo Decreto-Lei n.º 141/2012, de 

11 de julho, podendo as respetivas pretensões ser submetidas no «Balcão do empreendedor». 

2 - Consideram-se não abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, as ocupações de espaço 

público para fins não conexos com estabelecimentos de restauração ou de bebidas, de comércio de 

bens, de prestação de serviços ou de armazenagem ou de qualquer atividade económica ou ainda para 

fins distintos dos mencionados nos n.os 1 e 4 do artigo 8.º do presente regulamento. 

3 - O pedido de licenciamento, renovação de alvará ou mudança de titularidade é entregue na Câmara 

Municipal mediante requerimento dirigido ao seu Presidente, conforme modelos a disponibilizar no 

portal do Município da Internet em www.cm-leiria.pt ou nos respetivos serviços municipais, podendo 

ainda ser submetido no “Balcão do empreendedor”. 

Artigo 15.º 

Instrução 

1 - O pedido de licenciamento deverá ser solicitado à Câmara Municipal mediante requerimento, com a 

antecedência mínima de 30 dias, em relação à data pretendida para início da ocupação, cujo modelo 

será disponibilizado no portal do Município na Internet em www.cm-leiria.pt ou nos respetivos serviços 

municipais. 

2 - O requerimento deverá conter as seguintes menções: 

a) Identificação do requerente, com o nome, número de identificação fiscal, estado civil, 

profissão, domicílio, número, data de emissão e arquivo de identificação de bilhete de 

identidade ou data de validade de cartão de cidadão, no caso de pessoas singulares, e número 

do cartão de pessoa coletiva e código de acesso à certidão permanente de registo comercial, 

no caso de pessoas coletivas; 

http://www.cm-leiria.pt/�
http://www.cm-leiria.pt/�
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b) Consentimento de consulta da declaração de início ou alteração de atividade, caso se trate de 

pessoa singular; 

c) O nome do estabelecimento comercial e cópia do alvará de licença de utilização; 

d) O ramo da atividade exercido; 

e) A indicação do fim pretendido com a ocupação do espaço público; 

f) A identificação das características e da localização do mobiliário urbano a colocar;  

g) A declaração do titular da exploração de que respeita integralmente as obrigações legais e 

regulamentares sobre a ocupação do espaço público; e 

h) O período da ocupação. 

3 - O requerimento deverá ser acompanhado de: 

a) Planta de localização fornecida pelo Município, à escala mínima de 1:5000, 1:2000 ou 1:1000, 

quando disponível, com a indicação do local previsto; 

b) Fotografia a cores indicando o local previsto; 

c) Memória descritiva indicativa dos materiais, cores, configuração e legendas a utilizar, e outras 

informações que sejam necessárias ao processo de licenciamento; 

d) Desenhos elucidativos ou elementos gráficos com a indicação da forma, dimensão e materiais; 

e) Autorização do proprietário, usufrutuário, locatário ou titular de outros direitos, sempre que o 

meio de ocupação seja instalado em propriedade alheia ou com regime de propriedade 

horizontal; 

f) Documento comprovativo da legitimidade para a prática do ato; e 

g) Sem prejuízo da junção de outros documentos pertinentes para a correta instrução do 

procedimento. 

Artigo 16.º 

Condições de indeferimento 

1 - Se devidamente notificado pela Câmara Municipal para prestar esclarecimentos, suprir deficiências 

ou proceder à junção de elementos em falta mencionados no artigo anterior, o requerente não o fizer 

dentro do prazo concedido para o efeito, a sua pretensão será indeferida, sem prejuízo da possibilidade 

de interpor novo requerimento. 

2 - O pedido de licenciamento é igualmente indeferido caso não se enquadre nos critérios, 

características gerais e regras estabelecidos para o efeito no presente regulamento, bem como na 

demais legislação aplicável. 

3 - A Câmara Municipal deverá proferir decisão final no prazo de 30 dias contados da entrada do 

requerimento ou do suprimento das deficiências verificadas, que deverá ser notificada ao requerente 

nos 10 dias seguintes. 

4 - Sempre que a decisão final depender de pareceres, autorização ou aprovação emitidas por 

entidades externas consultadas, o prazo previsto no número anterior considera-se suspenso até à data 

da sua receção. 

5 - A falta de resposta da Câmara Municipal no prazo de 90 dias, contados da data de entrada do 

requerimento ou da prestação dos esclarecimentos, confere ao interessado a faculdade de presumir 

indeferida a sua pretensão. 
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Artigo 17.º 

Alvará de licença 

No caso de ter sido proferida a decisão favorável sobre o pedido de licenciamento, os serviços 

competentes devem assegurar a emissão do alvará de licença, logo que se encontrem pagas as taxas 

respetivas. 

Artigo 18.º 

Mudança de titularidade 

1 - O pedido de mudança da titularidade da licença de ocupação do espaço público só será deferido se 

se verificarem, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

a) As taxas devidas se encontrarem pagas; 

b) Não existirem quaisquer alterações ao objeto de licenciamento, com exceção de obras de 

beneficiação que poderão ser condicionantes da autorização da mudança de titularidade; e 

c) O requerente apresentar prova da legitimidade do seu interesse. 

2 - O pedido de mudança de titularidade deverá ser dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, 

mediante requerimento. 

3 - A identificação do novo titular será averbada na licença de ocupação do espaço público. 

4 - Pela mudança de titularidade, o novo titular fica autorizado, após o pagamento da correspondente 

taxa, a proceder à ocupação do espaço público até ao fim do prazo de duração do título a que estava 

autorizado o anterior titular. 

5 - À mudança de titularidade aplicam-se, com as necessárias adaptações, as exigências prescritas no 

artigo 15.º do presente regulamento. 

Artigo 19.º 

Revogação da licença 

A licença de ocupação do espaço público será revogada sempre que se verifique alguma das seguintes 

situações: 

a) O titular não proceda à ocupação no prazo e nas condições estabelecidas; 

b) O titular não proceda ao levantamento da licença no prazo de 15 dias contados da notificação 

do deferimento do pedido;  

c) O titular não cumpra as normas legais e regulamentares a que está sujeito ou quaisquer 

obrigações a que se tenha vinculado pelo licenciamento; ou 

d) Sempre que imperativos de interesse público devidamente fundamentados assim o 

imponham.  

CAPÍTULO III 

Ocupação do espaço público 

Secção I 

Disposições gerais 

Artigo 20.º 

Critérios de ocupação do espaço público 

2 - Toda e qualquer ocupação do espaço público, numa perspetiva de salvaguarda da segurança, do 

ambiente e do equilíbrio urbano deve respeitar os seguintes critérios: 
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a) Não provocar obstrução de perspetivas panorâmicas ou afetar a estética ou o ambiente dos 

lugares ou da paisagem; 

b)  Não prejudicar a beleza ou o enquadramento de monumentos nacionais, de edifícios de 

interesse público ou outros suscetíveis de ser classificados pelas entidades públicas; 

c) Não causar prejuízos a terceiros; 

d) Não afetar a segurança das pessoas ou das coisas, nomeadamente na circulação rodoviária ou 

ferroviária; 

e) Não apresentar disposições, formatos ou cores que possam confundir-se com os da sinalização 

de tráfego; 

f) Não afetar a saúde e o bem-estar de pessoas, designadamente por ultrapassar níveis de ruído 

acima dos admissíveis por lei; 

g) Não prejudicar o acesso a edifícios, jardins e praças; 

h) Não embaraçar a circulação rodoviária e pedonal, designadamente de pessoas com mobilidade 

reduzida; 

i) Não prejudicar a qualidade das áreas verdes ou quaisquer elementos vegetais, 

designadamente por contribuir para a sua degradação ou por dificultar a sua conservação; 

j) Não prejudicar a eficácia da iluminação pública; 

k) Não interferir com as normais condições de visibilidade da estrada e/ou com os equipamentos 

de sinalização de trânsito e de segurança; 

l) Não constituir obstáculos rígidos em locais que se encontrem na direção expectável de 

despiste de veículos; 

m) Não possuir qualquer fonte de iluminação direcionada para a estrada capaz de provocar 

encadeamento; 

n) Não obstruir os órgãos de drenagem ou condicionar de qualquer forma o livre escoamento das 

águas pluviais; 

o) Não prejudicar a utilização de outro mobiliário urbano existente; 

p) Não prejudicar a ação dos concessionários que operam à superfície ou no subsolo; 

q) Não diminuir o acesso ou a visibilidade de imóveis classificados ou em vias de classificação ou 

onde funcionem hospitais, estabelecimentos de saúde, de ensino ou outros serviços públicos, 

locais de culto, cemitérios, elementos de estatuária e arte pública, fontes, fontanários e 

chafarizes. 

3 - Quando imperativos de reordenamento do espaço público, designadamente, a aprovação de planos 

municipais de ordenamento do território, de execução de obras ou outras, de manifesto interesse 

público, assim o justifique, poderá ser ordenada pela Câmara Municipal, a remoção de equipamentos 

urbanos, ou mobiliário urbano, ou a sua transferência para outro local conveniente a indicar pelos 

serviços municipais responsáveis, sem prejuízo do disposto no artigo 52.º do presente regulamento. 

4 - Os critérios estabelecidos no presente artigo aplicam-se a toda e qualquer ocupação de espaço 

público, independentemente do regime aplicável à sua instalação – licenciamento, comunicação prévia 

com prazo ou mera comunicação prévia, sem prejuízo dos critérios específicos previstos para a 
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ocupação do espaço público no Núcleo Histórico e em Zonas de Proteção a Monumentos Nacionais e 

Imóveis de Interesse Público, nomeadamente no Capítulo V. 

Secção II 

Esplanadas 

Artigo 21.º 

Condições de instalação e manutenção de uma esplanada aberta 

1 - A ocupação do espaço público com esplanadas abertas deverá obedecer, cumulativamente, às 

seguintes condições: 

a) A instalação não deve ocupar mais de metade da largura do passeio, num limite máximo de 

3,50 metros, ou dificultar o acesso livre e direto ao mesmo em medida não inferior a 1,20 

metros e em toda a largura do vão da porta em medida não inferior a 0,90 metros;  

b) A esplanada não pode exceder a fachada do estabelecimento e, caso se encontre fisicamente 

separada do edifício, deverá reservar um corredor livre para a circulação de peões de largura 

não inferior a 1,50 metros e 2,00 metros, contados, respetivamente, a partir do edifício e do 

lancil, ou de caldeiras ou outros elementos ou tipos de equipamento urbano, se os houver; 

c) A instalação de esplanadas deverá manter um afastamento de 5,00 metros relativamente a 

passadeiras de peões e paragens de autocarro; 

d) A esplanada deverá manter o pavimento existente, devendo prever-se a sua aplicação com 

sistema de fácil remoção, nomeadamente, módulos amovíveis, devido à necessidade de acesso 

às infraestruturas existentes no subsolo por parte do Município de Leiria; e 

e) Quando a fachada do estabelecimento for comum a outros estabelecimentos é necessária a 

intervenção de todos os interessados. 

2 - Quando as condições específicas do espaço público o permitirem, as esplanadas poderão ser 

instaladas com dimensões diversas das referidas no número anterior, desde que não sejam postos em 

causa os condicionamentos estabelecidos no presente regulamento e não fique prejudicado o acesso a 

estabelecimentos ou prédios contíguos e mediante a autorização de todos os proprietários em causa. 

3 - O espaço público onde a esplanada é instalada, bem como a faixa contígua de 3,00 metros, devem 

ser mantidos em perfeito estado de higiene e limpeza. 

Artigo 22.º 

Condições de instalação e manutenção de uma esplanada fechada 

2 - A ocupação do espaço público com esplanadas fechadas deverá obedecer, cumulativamente, às 

seguintes condições: 

a) A instalação não deve ocupar mais de metade da largura do passeio, num limite máximo de 

3,50 metros, ou dificultar o acesso livre e direto ao mesmo em medida não inferior a 1,20 

metros, e em toda a largura do vão da porta em medida não inferior a 0,90 metros;  

b) A esplanada não pode exceder a fachada do estabelecimento e caso se encontre fisicamente 

separada do edifício deverá reservar um corredor livre para a circulação de peões de largura 

não inferior a 1,5 metros e 2,00 metros, contados, respetivamente, a partir do edifício e do 

lancil, ou de caldeiras ou outros elementos ou tipos de equipamento urbano, se os houver; 
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c) A instalação de esplanadas deverá manter um afastamento de 5,00 metros relativamente a 

passadeiras de peões e paragens de autocarro; 

d) A esplanada deverá manter o pavimento existente, devendo prever-se a sua aplicação com 

sistema de fácil remoção, nomeadamente, módulos amovíveis, devido à necessidade de acesso 

às infraestruturas existentes no subsolo por parte do Município de Leiria; 

e) Quando a fachada do estabelecimento for comum a outros estabelecimentos é necessária a 

intervenção de todos os interessados;  

f) O somatório dos vãos das novas portas da esplanada não poderá ser inferior ao somatório dos 

vãos das portas existentes na fachada do estabelecimento; 

g) A materialização da proteção da esplanada deverá ser compatível com o contexto cénico do 

local pretendido e a sua transparência não deve ser inferior a 60% do total da proteção; 

h) A estrutura principal de suporte deverá ser metálica, amovível, podendo admitir-se a 

introdução de elementos valorizadores do projeto noutros materiais, sem prejuízo do 

enquadramento estético e arquitetónico a aferir pelo Município de Leiria;  

i) Os materiais a aplicar deverão ser de boa qualidade, principalmente, no que se refere a perfis, 

vãos de abertura e de correr, pintura e termolacagem; e 

j) Exteriormente não pode ser ultrapassada a cota de pavimento do 1.º andar do edifício no espaço 

envolvente da esplanada. 

3 - O espaço público onde a esplanada é instalada, bem como a faixa contígua de 3,00 metros, devem 

ser mantidos em perfeito estado de higiene e limpeza. 

4 - A ocupação do espaço púbico com esplanadas fechadas contempla o espaço total, medido pelo 

exterior da estrutura. 

4 - Sem prejuízo do disposto no artigo seguinte, as esplanadas fechadas deverão obedecer às seguintes 

dimensões: 

a) Profundidade – mínima de 2,00 metros e máxima de 3,50 metros; 

b) Comprimento – não deverá exceder os limites do estabelecimento e deverá ser superior ao 

dobro da dimensão em profundidade; 

c) Altura – o pé-direito livre no interior da esplanada não deverá ser inferior a 3,00 metros, 

admitindo-se, em casos excecionais, o valor mínimo para habitação de 2,40 metros, sem 

prejuízo de outro que venha a ser legalmente estabelecido. 

5 - Sem prejuízo do disposto no artigo 15.º do presente regulamento, o pedido de licenciamento de 

esplanadas fechadas é ainda instruído com os seguintes elementos: 

a) Declaração de responsabilidade por eventuais danos causados na via pública, a prestar pelo 

requerente; 

b) Termos de responsabilidade relativamente a instalações elétricas, de segurança contra 

incêndios e relativo à estabilidade da estrutura; 

c) Identificação da autorização de utilização emitida para o local; 

d) Projeto à escala de 1:50 que deve incluir planta, corte cotado com a indicação da cota do 

pavimento do 1.º andar e a representação de quaisquer elementos arquitetónicos ou 

construtivos que se destaquem do plano da fachada, com menção da largura do passeio e 
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representação de mobiliário urbano ou árvores, alçado e fotomontagem de integração do 

edifício no espaço envolvente; 

e) Fotografia do local e da área envolvente, a cores. 

6 - No fecho de esplanadas, dá-se preferência às estruturas metálicas, podendo admitir-se a introdução 

de elementos valorizadores do projeto noutros materiais, sem prejuízo da ressalva do carácter sempre 

precário dessas construções. 

7 - É interdita a afixação de toldos ou sanefas nas esplanadas fechadas. 

8 - As esplanadas fechadas devem garantir a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida, nos 

termos do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto e demais legislação aplicável, bem como o 

cumprimento de todas as regras de segurança necessárias. 

9 - No âmbito do presente regulamento não são permitidas alterações às fachadas dos edifícios, 

representadas no projeto de esplanada fechada, uma vez que esta é considerada uma ocupação do 

espaço público e o seu licenciamento tem natureza precária. 

10 - A título excecional, devidamente fundamentado, as esplanadas poderão ser licenciadas com 

dimensões diversas das referidas nos números anteriores, desde que não sejam postos em causa os 

condicionamentos ao licenciamento estabelecidos no presente regulamento, não fique prejudicado o 

acesso a estabelecimentos ou prédios contíguos e mediante a autorização de todos os proprietários em 

causa. 

Artigo 23 º 

Condicionantes à instalação de uma esplanada fechada 

1 - A instalação de esplanadas fechadas constitui um fim distinto dos mencionados no n.º 4 do artigo 

8.º do presente regulamento, pelo que segue o regime geral de ocupação do domínio público, 

conforme previsto no n.º 4 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de julho. 

2 - No Núcleo Histórico, (área devidamente assinalada na planta que se junta como Anexo II), não é 

permitida a instalação de esplanadas fechadas. 

Secção III 

Quiosques, toldos, sanefas, alpendres e palas 

Artigo 24.º 

Condições de instalação e manutenção de quiosques 

1 - Por deliberação da Câmara Municipal podem ser determinados locais para instalação de quiosques, 

os quais serão concessionados nos termos da lei em vigor. 

2 - Quanto se trate de quiosques instalados pela Câmara Municipal e objeto de concessão, nos termos 

da lei em vigor, após o decurso do respetivo período de tempo, incluindo o prazo inicial e as sucessivas 

renovações da licença, a propriedade do quiosque reverterá para o Município, sem direito do 

proprietário a qualquer indemnização. 

3 - Os quiosques deverão corresponder a tipos e modelos que se encontrem definidos e ou aprovados 

pela Câmara Municipal, sem o que não será possível a sua instalação. 

4 - A instalação de quiosques não poderá constituir impedimento à circulação pedonal na zona onde se 

instale, bem assim a qualquer edifício ou outro tipo de mobiliário urbano já instalado. 
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5 - A instalação de quiosques deve respeitar uma distância não inferior a 0,80 metros do lancil do 

passeio ou do plano marginal das edificações, devendo, em qualquer caso, ficar assegurado um 

corredor desimpedido de largura não inferior a 2,25 metros, exceto no caso de muros ou outro tipo de 

elemento construído e desde que não seja posto em causa o enquadramento visual desse elemento. 

6 - O comércio do ramo alimentar em quiosques é possível, desde que a atividade se encontre 

devidamente licenciada e cumpra os requisitos previstos nas normas legais e regulamentares para o 

efeito. 

7 - Não é permitida a ocupação do espaço com caixotes, embalagens, quaisquer equipamentos ou 

elementos de apoio a quiosques, fora da área titulada. 

8 - São permitidas mensagens publicitárias em quiosques quando na sua conceção e desenho originais 

tiverem sido previstos dispositivos ou painéis para este fim ou a solução apresentada produza uma 

mais-valia do ponto de vista plástico, sem prejuízo da aplicação do disposto no Regulamento da 

Publicidade do Município de Leiria.  

9 - Quando os quiosques tiverem toldos, estes poderão ostentar publicidade apenas na respetiva aba, 

sem prejuízo da aplicação do disposto no Regulamento da Publicidade do Município de Leiria.  

Artigo 25.º 

Toldos e sanefas 

1 - A instalação de um toldo e da respetiva sanefa, sem prejuízo do disposto no Regulamento da 

Publicidade do Município de Leiria, deve respeitar as seguintes condições: 

a) A instalação apenas é permitida ao nível do rés do chão, salvo quando o toldo ou sanefa não 

excederem os limites exteriores da fachada e não afetar a estética do edifício ou a segurança 

de pessoas e bens; 

b) Em passeio de largura superior a 2,00 metros, a ocupação deve deixar livre um espaço igual ou 

superior a 0,80 metros em relação ao limite externo do passeio; 

c) Em passeio de largura inferior a 2,00 metros, a ocupação deve deixar livre um espaço igual ou 

superior a 0,40 metros em relação ao limite externo do passeio, podendo ser fixada uma 

distância superior sempre que exigência de segurança rodoviária ou existência de 

equipamento urbano o justifiquem; 

d) Nos arruamentos pedonais, sem passeio, a ocupação deve deixar um espaço livre igual ou 

superior a 3,50 metros;  

e) Observarem uma distância do solo igual ou superior a 2,20 metros, mas nunca acima do nível 

do teto do estabelecimento ou unidade a que pertença, sem prejuízo das regras estabelecidas 

no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, diploma que instituiu o regime de acessibilidades 

aos edifícios e estabelecimentos que recebam público, via pública e edifícios habitacionais; 

f) Não excederem um avanço superior a 3,00 metros em relação ao plano marginal do edifício 

nem excederem os limites laterais das instalações do estabelecimento ou unidade; 

g) Não constituírem obstáculo ou causarem dificuldades à livre circulação de peões; 

h) Não se sobreporem a cunhais, pilastras, cornijas, emolduramentos de vãos de portas e janelas 

e outros elementos com interesse arquitetónico ou decorativo; 
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i) As cores, padrões, decorações, pintura e desenhos dos toldos e sanefas devem respeitar e 

adequar-se ao enquadramento arquitetónico do local a que se destinam; 

j) Não é permitida a colocação de toldos e sanefas, sejam quais forem os seus materiais, 

natureza, características e processo construtivo, em arcadas, galerias ou passagens inferiores 

cobertas. 

2 - O toldo e a respetiva sanefa não podem ser utilizados para pendurar ou afixar qualquer tipo de 

objetos. 

3 - O titular do estabelecimento é responsável pelo bom estado de conservação e limpeza do toldo e da 

respetiva sanefa. 

4 - A instalação de um toldo e da respetiva sanefa no Núcleo Histórico (área como tal delimitada no 

Anexo II ao presente regulamento) deverá obedecer, para além dos critérios estabelecidos nos 

números anteriores e dos critérios estabelecidos no capítulo V do presente regulamento, às seguintes 

condições:  

a) Serem rebatíveis ou removíveis, executados em materiais impermeáveis; 

b) A sanefa não deve ultrapassar os 0,15 metros de altura; 

c) Não é admitida a colocação de qualquer tipo de grafismo no toldo, exceto na sanefa; 

d) Os toldos deverão ser em tela (lona) impermeabilizada, ou material equivalente, em cor neutra 

ou idêntica à da fachada, de uma só água e sem sanefas laterais. 

5 – Os critérios previstos no número anterior aplicam-se à instalação de toldos e sanefas no Núcleo 

Histórico em toda a extensão dos arruamentos que o limitam, bem como nas Zonas de Proteção a 

Monumentos Nacionais e Imóveis de Interesse Público (áreas devidamente assinaladas nas plantas que 

se juntam como Anexos II e III), nos seguintes casos: 

a) Em Monte Real 

aa. Zona de Proteção da Casa da Câmara de Monte Real; 

bb. Zona de Proteção do Pelourinho; 

b) Na Maceira 

aa. Igreja Paroquial da Nossa Senhora da Luz. 

Artigo 26.º 

Alpendres e Palas 

1 - A instalação de alpendres e palas deve respeitar as seguintes condições: 

a) A instalação apenas é permitida ao nível do rés do chão; 

b) A ocupação deverá assegurar um espaço livre mínimo de circulação com 2,00 metros, ao limite 

externo do passeio sem caldeiras ou outros elementos ou tipos de equipamento ou mobiliário 

urbano, em toda a sua extensão; 

c) Observarem uma distância do solo igual ou superior a 2,20 metros, mas nunca acima do nível 

do teto do estabelecimento ou unidade a que pertença, sem prejuízo das regras estabelecidas 

no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto; 

d) Não excederem um avanço superior a 3,00 metros em relação ao plano marginal do edifício 

nem exceder os limites laterais das instalações do estabelecimento ou unidade; 
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e) Não se sobreporem a cunhais, pilastras, cornijas, emolduramentos de vãos de portas e janelas 

e outros elementos com interesse arquitetónico ou decorativo; 

f) As cores, padrões, decorações, pintura e desenhos dos alpendres e palas devem respeitar e 

adequar-se ao enquadramento arquitetónico do local a que se destinam; 

g) Não é permitida a colocação de alpendres e palas, sejam quais forem os seus materiais, 

natureza, características e processo construtivo, em arcadas, galerias ou passagens inferiores 

cobertas. 

2 - O alpendre e pala não podem ser utilizados para pendurar ou afixar qualquer tipo de objetos. 

3 - O titular do estabelecimento é responsável pelo bom estado de conservação e limpeza do alpendre 

e da pala. 

4 - No Núcleo Histórico (área como tal delimitada no Anexo II ao presente regulamento) não é 

permitida a instalação de alpendres e palas, exceto se incluídos em projetos de arquitetura aprovados 

pelas entidades com jurisdição sobre a zona, conforme critérios previstos no Capítulo V do presente 

regulamento. 

5 - Os critérios previstos no número anterior aplicam-se à instalação de alpendres e palas no Núcleo 

Histórico e em toda a extensão dos arruamentos que o limitam, bem como nas Zonas de Proteção a 

Monumentos Nacionais e Imóveis de Interesse Público (áreas devidamente assinaladas nas plantas que 

se juntam como Anexos II e III), nos seguintes casos: 

a) Em Monte Real 

aa. Zona de Proteção da Casa da Câmara de Monte Real; 

bb. Zona de Proteção do Pelourinho; 

b) Na Maceira 

aa. Igreja Paroquial da Nossa Senhora da Luz. 

Secção IV 

Estrados, guarda-ventos, vitrinas, expositores e suportes publicitários 

Artigo 27.º 

Condições de instalação de estrados 

1 - A instalação de um estrado deve respeitar as seguintes condições cumulativas: 

a) Servir de apoio a uma esplanada; e 

b) Não exceder a dimensão da esplanada. 

2 - Os estrados devem ser amovíveis e construídos, preferencialmente, em módulos de madeira ou 

equivalente de fácil arrumação e remoção. 

3 - Na instalação de estrados deverão ser salvaguardadas as condições de segurança da circulação 

pedonal, sobretudo a acessibilidade dos cidadãos com mobilidade reduzida, nos termos do Decreto-Lei 

n.º 163/2006, de 8 de agosto e demais legislação aplicável. 

4 - No Núcleo Histórico, (área devidamente assinalada na planta que se junta como Anexo II), só é 

admitida a instalação de estrados na Zona 01 da planta que se junta como Anexo IV, se respeitadas as 

condições estipuladas nos números anteriores. 

Artigo 28.º 

Condições de instalação de guarda-ventos 
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1 - A instalação de guarda-ventos deve respeitar as seguintes condições cumulativas: 

a) Ser efetuada junto de esplanadas; 

b) Não ocultar referências de interesse público, nem prejudicar a segurança, salubridade e boa 

visibilidade local ou as árvores porventura existentes; 

c) Não exceder 1,50 metros de altura contados a partir do solo; 

d) Não exceder o avanço da esplanada junto da qual está instalado; 

e) Garantir no mínimo 0,05 metros de distância do seu plano inferior ao pavimento, desde que 

não tenha ressaltos superiores a 0,02 metros; 

f) Utilizar elementos que não excedam a altura de 1,50 metros. 

2 - Na instalação de guarda-ventos deve ainda respeitar-se uma distância igual ou superior a: 

a) 0,80 metros entre o guarda-vento e outros estabelecimentos, montras e acessos; 

b) 2,00 metros entre o guarda-vento e outro mobiliário urbano ou garantir a acessibilidade dos 

cidadãos com mobilidade reduzida, nos termos do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, e 

demais legislação aplicável. 

3 - O guarda-vento deve ser amovível e apenas permanecer instalado em simultâneo com a esplanada 

respetiva. 

4 - No Núcleo Histórico (área devidamente assinalada na planta que se junta como Anexo II), só é 

admitida a instalação de guarda-ventos de modelo constante do Anexo V-A ou modelo equivalente, de 

base metálica, sem ornamentos, pintada a cor cinza (RAL 7021), com acabamento forja e a parte 

superior em vidro laminado ou outro material inquebrável transparente, se respeitadas as condições 

estipuladas nos números anteriores. 

 

Artigo 29.º 

Condições de instalação de vitrinas 

1 - A instalação de vitrinas deve respeitar as seguintes condições cumulativas:  

a) Ser efetuada junto à fachada do respetivo estabelecimento; 

b) Não se sobrepor a cunhais, pilastras, cornijas, emolduramentos de vãos de portas e janelas ou 

a outros elementos com interesse arquitetónico e decorativo; e 

c) Ter uma altura em relação ao solo igual ou superior a 1,40 metros. 

2 - No Núcleo Histórico e em toda a extensão dos arruamentos que o limitam, (área devidamente 

assinalada na planta que se junta como Anexo II), só é admitida a instalação de vitrinas nos casos em 

que estas façam parte integrante do projeto de arquitetura referente à fachada do estabelecimento 

comercial respetivo, licenciado em sede de operação urbanística e se respeitadas as condições 

estipuladas nos números anteriores. 

Artigo 30.º 

Condições de instalação de expositores 

1 - A instalação de expositores deve respeitar as seguintes condições cumulativas: 

a) Ser efetuada junto ao estabelecimento; 

b) Apenas pode ser instalado em passeios com largura igual ou superior a 2,00 metros; 
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c) Reservar um corredor de circulação de peões igual ou superior a 1,50 metros entre o limite 

exterior do passeio e o expositor; 

d)  Em arruamentos de carácter pedonal, sem passeios, deve deixar um corredor livre de 

circulação de peões de largura não inferior a 1,50 metros; 

e) Não prejudicar o acesso aos edifícios contíguos;  

f) Reservar uma altura mínima de 0,20 metros contados a partir do plano inferior do expositor ao 

solo ou 0,40 metros, quando se trate de um expositor de produtos alimentares.  

2 - No Núcleo Histórico (área devidamente assinalada na planta que se junta como Anexo II), só é 

admitida a instalação de expositores de modelo constante do Anexo V-B ou modelo equivalente, de 

estrutura metálica pintada em cor cinza (RAL 7021) e acabamento forja, admitindo-se outros modelos 

desde que integrados em estudo de conjunto aprovado pela Câmara Municipal de Leiria, se respeitadas 

as condições estipuladas no número anterior. 

3 - Os critérios previstos no número anterior aplicam-se à instalação de expositores no Núcleo Histórico 

e em toda a extensão dos arruamentos que o limitam, bem como nas Zonas de Proteção a 

Monumentos Nacionais e Imóveis de Interesse Público (áreas devidamente assinaladas nas plantas que 

se juntam como Anexos II e III), nos seguintes casos: 

a) Em Monte Real 

aa. Zona de Proteção da Casa da Câmara de Monte Real; 

bb. Zona de Proteção do Pelourinho; 

b) Na Maceira 

aa. Igreja Paroquial da Nossa Senhora da Luz. 

Artigo 31.º 

Condições de instalação de suportes publicitários, nos casos em que é dispensado o 

licenciamento da afixação ou da inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial 

1 - À instalação de suporte publicitário em espaço público nos casos em que é dispensado o 

licenciamento da afixação ou da inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial 

(dispositivos fixos ou móveis), aplicam-se os critérios estabelecidos no Regulamento da Publicidade do 

Município de Leiria, com as necessárias adaptações. 

2 - A instalação de cavaletes para apoio a estabelecimentos de restauração e bebidas nos termos 

previstos na alínea c) do n.º 3 do artigo 1.º da Lei 97/88, de 17 de agosto, na redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de julho, deve 

respeitar as seguintes condições cumulativas: 

a) Ser efetuada junto à fachada do estabelecimento e não exceder a largura da mesma, podendo 

essa condição ser dispensada se enquadrada em estudo específico para a localização desses 

elementos, aprovado pela Câmara Municipal de Leiria; 

b) Não exceder a altura máxima de 1,50 metros e a largura de 1,00 metros; 

c) Quando instalado num passeio deve deixar livre um corredor de circulação igual ou superior a 

1,20 metros em relação ao limite externo do passeio;  

d) Em arruamentos de carácter pedonal, sem passeios, deve deixar um corredor livre de 

circulação de peões de largura não inferior a 1,20 metros;  
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e) Em vias sem passeios com circulação rodoviária com largura igual ou inferior a 4,50 metros não 

é permitida a instalação de cavaletes. 

3 - No Núcleo Histórico e em toda a extensão dos arruamentos que o limitam, (área devidamente 

assinalada na planta que se junta como Anexo II), só é admitida a instalação dos cavaletes previstos no 

número anterior, de modelo constante do Anexo V-B ou modelo equivalente, de estrutura de madeira e 

chapa de lousa, se respeitadas as condições estipuladas nos números anteriores. 

4 - Sem prejuízo das taxas devidas pela instalação de publicidade, a ocupação do espaço público com 

suportes publicitários implica o pagamento das taxas respetivas previstas no Regulamento e Tabela de 

Taxas em vigor para o Município de Leiria. 

Secção V 

Arca ou máquina de gelados, brinquedo mecânico ou equipamento similar 

Artigo 32.º 

Condições de instalação de arcas ou máquinas de gelados 

1 - A instalação de uma arca ou máquina de gelados deve respeitar as seguintes condições cumulativas:  

a) Ser efetuada junto ao estabelecimento; e 

b) Garantir a acessibilidade dos cidadãos com mobilidade reduzida, nos termos do Decreto-Lei n.º 

163/2006, de 8 de agosto e demais legislação aplicável. 

2 - No Núcleo Histórico e em toda a extensão dos arruamentos que o limitam, (área devidamente 

assinalada na planta que se junta como Anexo II), não é admitida a instalação de arcas e máquinas de 

gelados no espaço público. 

Artigo 33.º 

Condições de instalação de brinquedos mecânicos e equipamento similar 

1 - A instalação de um brinquedo mecânico e equipamento similar deve respeitar as seguintes 

condições cumulativas: 

a) Ser efetuada junto ao estabelecimento; 

b) Garantir a acessibilidade dos cidadãos com mobilidade reduzida, nos termos do Decreto-Lei n.º 

163/2006, de 8 de agosto, e demais legislação aplicável; e 

c) Servir exclusivamente como apoio ao estabelecimento. 

2 - No Núcleo Histórico e em toda a extensão dos arruamentos que o limitam, (área devidamente 

assinalada na planta que se junta como Anexo II), não é admitida a instalação de brinquedos mecânicos 

e equipamento similar no espaço público. 

Secção VI 

Floreira e contentor para resíduos 

Artigo 34.º 

Condições de instalação e manutenção de floreiras 

1 - A instalação de floreiras deve respeitar as seguintes condições cumulativas: 

a) Ser efetuada junto ao estabelecimento; 

b) Garantir a acessibilidade dos cidadãos com mobilidade reduzida, nos termos do Decreto-Lei n.º 

163/2006, de 8 de agosto e demais legislação aplicável; e 

c) As plantas utilizadas nas floreiras não podem ter espinhos ou bagas venenosas. 
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2 - O titular do estabelecimento a que a floreira pertença deverá proceder à sua limpeza, rega e 

substituição das plantas, sempre que necessário. 

3 - No Núcleo Histórico (área devidamente assinalada na planta que se junta como Anexo II), só é 

admitida a instalação de floreiras de modelo constante do Anexo V-B ou modelo equivalente, de 

estrutura metálica ou em betão, de superfícies lisas, sem ornamento, em cor cinzento chumbo (RAL 

7021), admitindo-se outros modelos desde que integrados em estudo de conjunto aprovado pela 

Câmara Municipal de Leiria, se respeitadas as condições estipuladas no número anterior. 

Artigo 35.º 

Condições de instalação e manutenção de contentores para resíduos 

1 - A instalação de contentores para resíduos deve respeitar as seguintes condições cumulativas: 

a) Ser efetuada junto ao estabelecimento; 

b) As dimensões do contentor não deverão exceder 1,00 metros de altura e 0,70 metros de 

largura; 

c) Garantir a acessibilidade dos cidadãos com mobilidade reduzida, nos termos do Decreto-Lei n.º 

163/2006, de 8 de agosto, e demais legislação aplicável; e 

d) Servir exclusivamente para apoio da atividade de estabelecimentos de restauração e bebidas. 

2 - Sempre que o contentor para resíduos se encontre cheio deve ser imediatamente limpo ou 

substituído. 

3 - O contentor para resíduos deve estar sempre em bom estado de conservação, nomeadamente no 

que respeita a pintura, higiene e limpeza. 

4 - No Núcleo Histórico (área devidamente assinalada na planta que se junta como Anexo II), só é 

admitida a instalação de contentores para resíduos, desde que destinados a reciclagem, de aço 

inoxidável, de dimensões que não excedam 0,90 metros de altura e 0,55 metros de largura, e se 

respeitadas as condições estipuladas nos números anteriores. 

Secção VII 

Prestação de serviços de restauração ou de bebidas com carácter não sedentário 

Artigo 36.º 

Aplicabilidade 

1 - Fica sujeita a comunicação prévia com prazo a prestação de serviços de restauração ou de bebidas 

com carácter não sedentário, nomeadamente: 

a) Em unidades móveis ou amovíveis localizadas em feiras ou em espaços públicos autorizados 

para o exercício da venda ambulante; 

b) Em unidades móveis ou amovíveis localizadas em espaços públicos ou privados de acesso 

público; 

c) Em instalações fixas nas quais ocorram menos de 10 eventos anuais. 

2 - É permitida a ocupação do espaço público com unidades móveis ou amovíveis de prestação de 

serviços de restauração ou de bebidas com carácter não sedentário, tais como tendas de mercado e 

veículos para venda ambulante – roulottes, em espaços públicos autorizados definidos por deliberação 

da Câmara Municipal. 

Artigo 37.º 
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Instrução  

1 - A comunicação prévia com prazo consiste numa declaração que permite ao interessado proceder à 

prestação de serviços de restauração e bebidas com carácter não sedentário, quando o Presidente da 

Câmara Municipal emita despacho de deferimento ou quando este não se pronuncie após o decurso do 

prazo de 20 dias, ou, no caso da alínea b) do n.º 1 do artigo anterior, de 5 dias, contados a partir do 

pagamento das taxas devidas. 

2 - A comunicação prevista no número anterior a efetuar no “Balcão do empreendedor” deverá conter 

menções, conforme previsto na Portaria n.º 239/2011, de 21 de junho: 

a) Identificação do titular da exploração do estabelecimento, com identificação do nome ou firma 

e do número de identificação fiscal;  

b) O endereço da sede da pessoa coletiva ou do empresário em nome individual; 

c) O endereço do estabelecimento ou armazém e o respetivo nome ou insígnia, quando aplicável;  

d) O código de acesso à certidão permanente de registo comercial, caso se trate de pessoa 

coletiva sujeita a registo comercial; 

e) Consentimento de consulta da declaração de início ou alteração de atividade, caso se trate de 

pessoa singular; 

f) O período da ocupação. 

3 - A comunicação prevista no n.º 2 do presente artigo deverá ainda ser acompanhada de: 

a) A CAE das atividades que são desenvolvidas, bem como qualquer outra informação relevante 

para a caracterização dessas atividades, designadamente características da unidade ou da 

instalação da prestação de serviços; 

b) A declaração do interessado de que cumpre as obrigações legais e regulamentares relativas às 

instalações e equipamentos, bem como as regras de segurança, saúde pública e os requisitos 

de higiene dos géneros alimentícios; 

c) Termo de responsabilidade subscrito por pessoa habilitada a ser autor de projeto, segundo o 

regime da qualificação profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de 

projetos, quanto ao cumprimento de todos os requisitos legais e regulamentares relativos à 

instalação e à segurança contra incêndios, nas situações identificadas no “Balcão do 

empreendedor”. 

4 - Quando a prestação de serviços de restauração ou de bebidas com caráter não sedentário implicar a 

ocupação de espaço público, a comunicação prevista no n.º 2 do presente artigo deverá ser 

acompanhada dos seguintes elementos adicionais: 

a) A indicação do fim pretendido com a ocupação do espaço público; 

b) A identificação das características e da localização do mobiliário urbano a colocar; 

c) A declaração do titular da exploração de que respeita integralmente as obrigações legais e 

regulamentares sobre a ocupação do espaço público. 

5 - A comunicação prévia com prazo deverá ser submetida ao «Balcão do empreendedor» e deverá 

conter os elementos identificados na Portaria n.º 239/2011, de 21 de junho, e demais legislação 

aplicável, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte. 
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6 - O titular da exploração de estabelecimento é obrigado a manter atualizados todos os dados 

comunicados, devendo proceder a essa atualização no prazo máximo de 60 dias após a ocorrência de 

qualquer modificação. 

Artigo 38.º 

Limites e obrigações 

1 - As unidades móveis ou amovíveis devem apresentar as seguintes características: 

a) Serem em materiais facilmente laváveis e de cores neutras; 

b) Apresentarem as dimensões máximas de 2,00 metros de largura por 3,00 metros de 

comprimento e quando abertas não possuírem elementos cuja projeção no espaço público 

ultrapasse 1,00 metros; 

c) Apresentarem um sistema de abertura e de proteção dos agentes atmosféricos através de 

elementos de correr ou rebatíveis, de modo a evitar a utilização de elementos apostos à 

estrutura móvel. 

2 - As unidades móveis ou amovíveis devem obedecer às seguintes condições de instalação: 

a) Devem ser instalados em espaços amplos, praças, largos e jardins, não podendo ser instalados 

em locais com largura inferior a 10,00 metros; 

b) Devem ser instalados de modo a manter um corredor livre em todo o seu perímetro com 

largura não inferior a 3,00 metros, salvo nos casos em que haja empenas cegas de edifícios ou 

muros de altura não inferior ao da unidade móvel; 

c) Só se admite a instalação em espaços privados de utilização pública desde que cumpra, para 

além das condições anteriores as seguintes condições: 

aa. Os espaços terem uma área não inferior a 100,00 m2; 

bb. As unidades móveis não poderão ocupar espaços destinados a estacionamento.  

3 - Não é admitida a instalação de unidades móveis ou amovíveis no Núcleo Histórico, (área como tal 

delimitada no Anexo II do presente regulamento), salvo nos casos em que estas estejam associadas a 

eventos. 

4 - A ocupação do espaço público é circunscrita ao espaço utilizado pelas unidades móveis ou 

amovíveis e pelos contentores para recolha de resíduos, com exceção do disposto no número seguinte. 

5 - Poderá ser permitida a ocupação do espaço público com esplanada, com área igual à das unidades 

móveis ou amovíveis e apenas durante o período de funcionamento permitido. 

6 - O espaço público onde as unidades móveis ou amovíveis e a esplanada são instaladas, bem como a 

faixa contígua de 3,00 metros, devem ser mantidos em perfeito estado de higiene e limpeza. 

CAPÍTULO IV 

Instalação de equipamento e mobiliário urbano para fins não conexos com qualquer atividade 

económica  

(fora do âmbito de aplicação do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de julho)  

Artigo 39.º 

Toldos e sanefas 
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1 - A instalação de um toldo e da respetiva sanefa, sem prejuízo do disposto no Regulamento da 

Publicidade do Município de Leiria, deve respeitar as seguintes condições: 

a) Não afetar a estética do edifício ou a segurança de pessoas e bens; 

b) A instalação em rés-do-chão em passeio de largura superior a 2,00 metros deverá deixar livre 

um espaço igual ou superior a 0,80 metros em relação ao limite externo do passeio; 

c) Em passeio de largura inferior a 2,00 metros, a ocupação deve deixar livre um espaço igual ou 

superior a 0,40 metros e em relação ao limite externo do passeio, podendo ser fixada uma 

distância superior sempre que exigência de segurança rodoviária ou existência de 

equipamento urbano o justifiquem; 

d) Observarem uma distância do solo igual ou superior a 2,20 metros, mas nunca acima do nível 

do teto da fração ou unidade a que pertença, sem prejuízo das regras estabelecidas no 

Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto e demais legislação em vigor; 

e) Não excederem um avanço superior a 3,00 metros em relação ao plano marginal do edifício 

nem exceder os limites laterais da fração ou unidade a que pertença; 

f) Não se sobreporem a cunhais, pilastras, cornijas, emolduramentos de vãos de portas e janelas 

e outros elementos com interesse arquitetónico ou decorativo; e 

g) As cores, padrões, decorações, pintura e desenhos dos toldos e sanefas devem respeitar e 

adequar-se ao enquadramento arquitetónico do local a que se destinam. 

2 - O toldo e a respetiva sanefa não podem ser utilizados para pendurar ou afixar qualquer tipo de 

objetos. 

3 - O proprietário ou possuidor do toldo ou sanefa é responsável pelo seu bom estado de conservação 

e limpeza. 

4 - A instalação de um toldo e da respetiva sanefa no Núcleo Histórico e nas Zonas de Proteção a 

Monumentos Nacionais e Imóveis de Interesse Público (áreas devidamente assinaladas nas plantas que 

se juntam como Anexos II e III,) deverá obedecer aos critérios previstos no artigo 25º e no Capítulo V do 

presente regulamento. 

Artigo 40.º 

Condições de licenciamento de instalação de suportes publicitários 

1 - A instalação de suporte publicitário em espaço público nos casos em que não é dispensado o 

licenciamento da afixação ou da inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial 

(dispositivos fixos ou móveis) carece de licenciamento, nos termos nos termos previstos no artigo 14.º e 

seguintes do presente regulamento. 

2 - Aplicam-se subsidiariamente aos pedidos mencionados no número anterior os critérios, condições e 

dimensões estabelecidos para os suportes publicitários no Regulamento da Publicidade do Município de 

Leiria, com as necessárias adaptações. 

3 - A instalação de um suporte publicitário deverá ainda respeitar as seguintes condições cumulativas: 

a) Ser efetuada junto ao estabelecimento e não exceder a largura do mesmo; 

b) Quando instalado num passeio deve deixar livre um espaço igual ou superior a 1,20 metros em 

relação ao limite externo deste; 
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c) Em passeios com largura igual ou inferior a 1,20 metros não é permitida a instalação de suportes 

publicitários; 

d) Em vias de circulação rodoviária sem passeios com largura igual ou inferior a 3,50 metros não é 

permitida a instalação de suportes publicitários. 

4 - A título excecional devidamente fundamentado, poderá ser permitida a instalação de suportes 

publicitários em condições diversas das referidas nos números anteriores, desde que fique assegurada a 

circulação pedonal e rodoviária. 

5 - Sem prejuízo das taxas devidas pela instalação de publicidade, a ocupação do espaço público com 

suportes implica o pagamento das taxas respetivas previstas no Regulamento e Tabela de Taxas em 

vigor para o Município de Leiria. 

Artigo 41.º 

Condições de licenciamento de mobiliário urbano em geral  

2 - A instalação de mobiliário urbano não especialmente previsto no presente regulamento carece de 

licenciamento, nos termos do disposto no artigo 14.º e seguintes. 

3 - Aplicam-se subsidiariamente aos pedidos mencionados no número anterior os critérios, condições e 

dimensões estabelecidos para os suportes publicitários no Regulamento da Publicidade do Município de 

Leiria, com as necessárias adaptações. 

4 - A ocupação do espaço público com mobiliário urbano implica o pagamento das taxas previstas no 

Regulamento e Tabela de Taxas em vigor para o Município de Leiria. 

Artigo 42.º 

Condições de instalação e manutenção de floreiras 

1 - A instalação de uma floreira deve respeitar as seguintes condições cumulativas: 

a) Ser efetuada junto à fachada do edifício; 

b) Não exceder 1,00 metros de avanço, contado a partir do plano da fachada do edifício; 

c) Deixar livre um corredor no passeio com uma largura não inferior a 1,20 metros; 

d) As plantas utilizadas nas floreiras não podem ter espinhos, folhas cortantes, elevada toxicidade 

ou propriedades alergénicas significativas, nem ser de espécies exóticas com mecanismos de 

dispersão por vente ou de espécies classificadas por lei como invasoras ou de dimensão que 

provoque diminuição dos espaços de circulação envolventes. 

2 - O proprietário da floreira deverá proceder à sua limpeza, rega e substituição das plantas, sempre 

que necessário. 

Artigo 43.º 

Condições de instalação e manutenção de um contentor para recolha de materiais diversos 

1 - A instalação de um contentor para recolha de materiais diversos deve respeitar o local para o qual 

foi autorizada bem como o fim a que se destina. 

2 - Sempre que o contentor se encontre cheio deve ser imediatamente limpo ou substituído. 

3 - A instalação de um contentor no espaço público não pode causar qualquer perigo para a higiene e 

limpeza do espaço. 

4 - O contentor para resíduos deve estar sempre em bom estado de conservação, nomeadamente no 

que respeita a pintura, higiene e limpeza. 
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CAPÍTULO V 

Ocupação do espaço público no Núcleo Histórico e em Zonas de Proteção a Monumentos Nacionais  

e Imóveis de Interesse Público  

Artigo 44.º 

Núcleo Histórico da cidade de Leiria 

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por Núcleo Histórico da cidade de Leiria a área como 

tal delimitada no Anexo II do presente regulamento. 

Artigo 45.º 

Zonas de proteção a Monumentos Nacionais e Imóveis de Interesse Público  

Para efeitos do presente Regulamento entendem-se por Zonas de Proteção a Monumentos Nacionais e 

Imóveis de Interesse Público, as zonas de 50,00 metros contados a partir dos limites externos do imóvel 

classificado ou em vias de classificação, as assinaladas nas plantas que fazem parte integrante do 

presente regulamento como Anexo III, bem como as zonas especiais de proteção fixadas nos termos 

das disposições conjugadas da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro e do Decreto-Lei n.º 308/2009, de 23 

de outubro.  

Artigo 46.º 

Condicionamentos à ocupação  

1 - A ocupação do espaço público nas áreas definidas nos artigos 44.º e 45.º obedece aos 

condicionamentos previstos nos números seguintes, sem prejuízo dos demais critérios previstos no 

presente regulamento, nomeadamente no artigo 20.º, bem como em planos de pormenor, urbanização 

ou outros instrumentos de gestão territorial ou legislação em vigor para as áreas mencionadas. 

2 - Será indeferido todo o pedido que seja suscetível de: 

a) Ocultar, alterar, adulterar ou danificar elementos ou pormenores notáveis ou de interesse 

patrimonial das construções, tais como varandas de ferro, azulejos, padieiras, ombreiras, 

cornijas, cunhais, cantarias, brasões e gradeamentos; 

b) Afetar as características arquitetónicas do tecido urbano construído, designadamente 

prejudicar a beleza ou o enquadramento de edificações de especial interesse arquitetónico, 

urbanístico, patrimonial ou paisagístico; 

c) Desrespeitar os critérios específicos estabelecidos, relativamente à realização de operações 

urbanísticas, nos regulamentos dos planos municipais de ordenamento do território com 

incidência na área do Núcleo Histórico da cidade de Leiria e Zonas de Proteção a Monumentos 

Nacionais e Imóveis de Interesse Público. 

3 - Não é permitida a instalação de bandeiras, luminosas ou não, com exceção das referentes a 

farmácias, caixas de “Multibanco”, instalações de segurança ou de saúde pública, sem animação ou 

outras, ou se incluídas em estudo de conjunto que mereça parecer favorável das entidades com 

jurisdição sobre a zona.  

4 - Não é permitida a instalação de painéis ou bandeirolas, luminosas ou não, exceto se incluídos em 

estudo de conjunto que mereça parecer favorável das entidades com jurisdição sobre a zona. 

5 - Não é permitida a colocação de toldos fixos, sejam quais forem os seus materiais, natureza, 

características e processo construtivo, sem prejuízo do disposto no número seguinte. 
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6 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, é permitida a instalação de toldos como elementos 

de cobertura temporária e desde que respeitadas as condições estabelecidas no artigo 25º do presente 

regulamento. 

7 - Não é permitida a instalação de cartazes, exceto em situações especiais devidamente 

fundamentadas e em conformidade com as determinações constantes do ato de licenciamento. 

8 - Não é permitida a instalação de alpendres e palas, exceto se incluídos em projetos de arquitetura 

aprovados pelas entidades com jurisdição sobre a zona.  

9 - A instalação de placas, letras soltas ou símbolos é permitida com observância das seguintes 

condições: 

a) A sua espessura não exceda 0,10 metros em relação ao plano de fachada; 

b) A sua altura não exceda 0,40 metros; e 

c) O seu comprimento não exceda 1,20 metros. 

10 - Apenas é permitida a instalação de placas, letras soltas ou símbolos com dimensões que excedam 

as previstas no número anterior desde que devidamente fundamentada, adequada à composição das 

fachadas e incluída em estudo de conjunto que mereça parecer favorável das entidades com jurisdição 

sobre a zona. 

11 - No Núcleo Histórico, (área devidamente assinalada na planta que se junta como Anexo II), não é 

permitida a instalação de esplanadas fechadas. 

Artigo 47.º 

Consulta a entidade que tutela o património  

O licenciamento da ocupação do espaço público no Núcleo Histórico da cidade de Leiria ou em 

Monumentos Nacionais e Imóveis de Interesse Público, classificados ou em fase de instrução do 

processo de classificação, bem como nas respetivas Zonas de Proteção, é precedido, quando aplicável, 

de consulta a entidade que tutela o património cultural. 

CAPÍTULO VI 

Taxas 

Artigo 48.º 

Valor e pagamento das taxas 

1 - As taxas devidas são as estabelecidas no Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Leiria, 

para o ano em vigor, as quais serão divulgadas no portal do Município na Internet em www.cm-leiria.pt 

no «Balcão do empreendedor».  

2 - Quando esteja em causa a ocupação do espaço público sujeita a mera comunicação prévia ou a 

comunicação prévia com prazo, as taxas referidas no número anterior podem ser devidas pela 

utilização durante um determinado período de tempo, conforme estipulado no artigo 6.º do presente 

regulamento e no n.º 3 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 141/2012, de 11 de julho. 

3 - Nas situações sujeitas a licenciamento, o pagamento do valor das taxas é efetuado aquando do 

levantamento da licença ou, no caso de renovação ou mudança de titularidade, no prazo fixado para o 

efeito, sob pena de cobrança coerciva dos valores em dívida. 

http://www.cm-leiria.pt/�
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4 - No caso da mera comunicação prévia e da comunicação prévia com prazo a liquidação do valor das 

taxas é efetuada no «Balcão do empreendedor», exceto quando não resultar automaticamente do 

balcão, caso em que os elementos necessários à realização do pagamento via eletrónica podem lá ser 

disponibilizados no prazo de 5 dias após a comunicação ou pedido. 

CAPÍTULO VII 

Fiscalização e regime sancionatório 

Secção I 

Disposições gerais 

Artigo 49.º 

Fiscalização 

A fiscalização do cumprimento das regras estabelecidas no presente regulamento no âmbito da tutela 

do espaço público compete à Câmara Municipal, com a possibilidade de delegação no seu Presidente e 

deste nos Vereadores, sem prejuízo da competência fiscalizadora das demais entidades, nos termos da 

lei. 

Artigo 50.º 

Ocupação ilícita do espaço público 

1 - Em caso de ocupação ilícita do espaço público em desrespeito das normas previstas no presente 

regulamento, e sem prejuízo do regime contraordenacional, a Câmara Municipal deverá notificar o 

infrator para, no prazo de oito dias úteis contados da receção da notificação, proceder à remoção do 

mobiliário urbano identificado. 

2 -  Em caso de não acatamento da ordem de remoção, a Câmara Municipal poderá ainda determinar a 

posse administrativa dos bens do domínio privado instalados em espaços públicos ou, ainda que 

instalados em domínio privado, sobre aquele pendam ou balancem. 

3 - O ato administrativo que tiver determinado a posse administrativa é notificado ao proprietário do 

equipamento urbano ou demais titulares de direitos reais identificados, através de carta registada com 

aviso de receção.  

4 - A posse administrativa é realizada pelos trabalhadores municipais responsáveis pela fiscalização de 

licenciamentos, mediante a elaboração de um auto onde, para além de se identificar o ato referido no 

número anterior, é especificado o estado em que se encontra o equipamento a remover e o local do 

espaço público onde este se encontra instalado. 

5 - Por razões de interesse público devidamente fundamentadas e quando tal se afigure necessário, o 

Presidente da Câmara Municipal poderá proceder à remoção ou inutilização dos elementos que 

ocupem o espaço público, podendo solicitar a colaboração da autoridades policiais ou administrativas 

para o efeito, disso notificando o infrator. 

6 - Tratando-se de execução coerciva de uma ordem de remoção, esta deve ser executada no mesmo 

prazo que havia sido concedido para o efeito ao seu destinatário, contando-se aquele prazo a partir da 

data de início da posse administrativa. 

Artigo 51.º 

Custos da remoção 
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Os encargos com a remoção de elementos que ocupem o espaço público, ainda que efetuada por 

serviços públicos, são suportados pela entidade responsável pela ocupação ilícita. 

Secção II 

No âmbito do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril (Licenciamento Zero) 

Artigo 52.º 

Regime sancionatório 

1 - Sem prejuízo da punição pela prática de crime de falsas declarações e do disposto noutras 

disposições legais, constituem contraordenação: 

a) A emissão de uma declaração do titular da exploração do estabelecimento em como respeita 

integralmente as obrigações legais e regulamentares sobre a ocupação do espaço público, que 

não corresponda à verdade; 

b) A não realização das comunicações prévias para ocupação do espaço público para os fins 

previstos no n.º 4 do artigo 8.º do presente regulamento; 

c) A falta, não suprida em 10 dias após notificação eletrónica, de algum elemento essencial das 

meras comunicações prévias previstas no artigo 11.º do presente regulamento; 

d) A violação da obrigação do titular do estabelecimento manter atualizados todos os dados 

comunicados no “Balcão do empreendedor”, no prazo máximo de 60 dias após a ocorrência de 

qualquer modificação, salvo se esses dados já tiverem sido comunicados por força do regime 

aplicável à instalação e modificação dos estabelecimentos abrangidos pelo disposto no artigo 

2.º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de 

julho, conforme prevista no n.º 2 do artigo 10.º e n.º 6 do artigo 28.º do presente 

regulamento; 

e) O cumprimento fora do prazo da obrigação prevista na alínea anterior; 

f) A ocupação do espaço público sem o comprovativo eletrónico de entrega no “Balcão do 

empreendedor” acompanhado do comprovativo do pagamento das quantias eventualmente 

devidas, ao abrigo do disposto no artigo 13.º; 

g) A ocupação do espaço público com toldos, sanefas, esplanadas abertas, estrados e guarda-

ventos, vitrinas, expositores, suportes publicitários, arcas ou máquinas de gelados, brinquedos 

mecânicos ou similares, floreiras, contentores para resíduos, em desrespeito dos critérios 

estabelecidos no Anexo I; 

h) A ocupação do espaço público com unidades móveis ou amovíveis sem o comprovativo 

eletrónico de entrega no “Balcão do empreendedor” acompanhado do comprovativo do 

pagamento das quantias eventualmente devidas, ou fora das áreas permitidas para o efeito, ao 

abrigo do disposto no artigo 28.º; e 

i) A falta de higiene e limpeza nos espaços públicos ocupados e na faixa contígua de 3,00 metros; 

e 

j) O incumprimento das obrigações previstas nas alíneas c), e) e f) do n.º 1 do artigo 7.º . 

2 - A prática dos factos previstos no número anterior, conforme previsto no n.º 4 do artigo 28.º do 

Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de julho, constitui 

contraordenação punível nos seguintes termos: 
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a) A violação do disposto na alínea a) do n.º 1 é punível com coima de €500 a €3500, tratando-se 

de uma pessoa singular, ou de €1500 a €25000, no caso de se tratar de uma pessoa coletiva; 

b) A violação do disposto na alínea b) do n.º 1 é punível com coima de €350 a €2500, tratando-se 

de uma pessoa singular, ou de €1000 a €7500, no caso de se tratar de uma pessoa coletiva; 

c) A violação do disposto na alínea c) do n.º 1 é punível com coima de €200 a €1000, tratando-se 

de uma pessoa singular, ou de €500 a €2500, no caso de se tratar de uma pessoa coletiva; 

d) A violação do disposto na alínea d) do n.º 1 é punível com coima de €150 a €750, tratando-se 

de uma pessoa coletiva, ou de €400 a €2000, no caso de se tratar de uma pessoa coletiva; 

e) A violação do disposto na alínea e) do n.º 1 é punível com coima de €50 a €250, tratando-se de 

uma pessoa singular, ou de €200 a €1000, no caso de se tratar de uma pessoa coletiva; 

f) A violação do disposto na alínea f) do n.º 1 é punível com coima de €500 a €3500, tratando-se 

de uma pessoa singular, ou de €1500 a €25000, no caso de se tratar de uma pessoa coletiva; 

g) A violação do disposto na alínea g) do n.º 1 é punível com coima de €350 a €2500, tratando-se 

de uma pessoa singular, ou de €1000 a €7500, no caso de se tratar de uma pessoa coletiva; 

h) A violação do disposto na alínea h) do n.º 1 é punível com coima de €500 a €3500, tratando-se 

de uma pessoa singular, ou de €1500 a €25000, no caso de se tratar de uma pessoa coletiva; 

i) A violação do disposto na alínea i) do n.º 1 é punível com coima de €150 a €750, tratando-se 

de uma pessoa singular, ou de €400 a €2000, no caso de se tratar de uma pessoa coletiva. 

j) A violação do disposto na alínea j) do n.º 1 é punível com coima de €350 a €2500, tratando-se 

de uma pessoa singular, ou de €1000 a €7500, no caso de se tratar de uma pessoa coletiva; 

3 - A negligência é sempre punível, nos termos gerais. 

Artigo 53.º 

Competência 

1 - É apenas da competência da Câmara Municipal de Leiria a instrução dos processos de 

contraordenação com fundamento nas infrações previstas nas alíneas a) a e) do n.º 1 do artigo anterior. 

2 - A aplicação de coimas nos processos de contraordenação mencionados no número anterior cabe à 

Comissão de Aplicação de Coimas em Matéria Económica e de Publicidade (CACMEP), conforme 

previsto no n.º 3 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

141/2012, de 11 de julho. 

3 - O produto das coimas cobradas no âmbito dos processos de contraordenação previstos nas alíneas 

a) a e) do artigo anterior é repartido da seguinte forma: 

a) 60% para o Estado ou para as regiões autónomas, consoante o local de ocorrência da ação que 

consubstancia a infração; 

b) 30% para a autoridade administrativa que faz a instrução do processo; 

c) 10% para a CACMEP.  

4 - A competência para determinar a instrução dos processos de contraordenação, aplicar coimas e 

sanções acessórias, com fundamento nas infrações previstas nas alíneas f) a j) do n.º 1 do artigo 

anterior é do Presidente da Câmara Municipal de Leiria, com a faculdade de delegação nos Vereadores. 

5 - O produto das coimas cobradas no âmbito dos processos de contraordenação previstos nas alíneas 

f) a j) do n.º 1 do artigo anterior reverte na totalidade para o Município de Leiria. 
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Artigo 54.º 

Sanções acessórias 

1 - Em função da gravidade da infração e da culpa do agente, simultaneamente com a coima, podem 

ser aplicadas as sanções acessórias de encerramento de estabelecimento e de interdição do exercício 

de atividade, com os seguintes pressupostos de aplicação: 

a) A interdição do exercício de atividade apenas pode ser decretada se o agente praticar a 

contraordenação com flagrante e grave abuso da função que exerce ou com manifesta e grave 

violação dos deveres que lhe são inerentes; 

b) O encerramento do estabelecimento apenas pode ser decretado quando a contraordenação 

tenha sido praticada por causa do funcionamento do estabelecimento. 

2 - A duração da interdição do exercício de atividade e do encerramento do estabelecimento não pode 

exceder o período de dois anos. 

Secção III 

Ocupação do espaço público (fora do âmbito de aplicação do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de julho)  

Artigo 55.º 

Regime sancionatório 

1 - Sem prejuízo da punição pela prática de crime de falsas declarações, de outro tipo de ilícito e do 

disposto noutras disposições legais, constituem contraordenação: 

a) A ocupação do espaço público sem o alvará de licença, conforme disposto no artigo 17.º; 

b) A ocupação do espaço público fora dos limites e condições licenciadas; 

c) O incumprimento das obrigações previstas no n.º 1 do artigo 7.º; 

d) A falta de higiene e limpeza nos espaços públicos ocupados e na faixa contígua de 3,00 metros. 

2 - A prática dos factos previstos no número anterior é punível, nos seguintes termos: 

a) A violação do disposto na alínea a) do n.º 1 é punível com coima de €500 a €3500, tratando-se 

de uma pessoa singular, ou de €1500 a €25000, no caso de se tratar de uma pessoa coletiva; 

b) A violação do disposto na alínea b) do n.º 1 é punível com coima de €350 a €2500, tratando-se 

de uma pessoa singular, ou de €1000 a €7500, no caso de se tratar de uma pessoa coletiva; 

c) A violação do disposto na alínea c) do n.º 1 é punível com coima de €350 a €2500, tratando-se 

de uma pessoa singular, ou de €1000 a €7500, no caso de se tratar de uma pessoa coletiva; 

d) A violação do disposto na alínea d) do n.º 1 é punível com coima de €150 a €750, tratando-se 

de uma pessoa singular, ou de €400 a €2000, no caso de se tratar de uma pessoa coletiva. 

3 - A negligência é sempre punível nos termos gerais. 

Artigo 56.º 

Competência 

1 - A competência para determinar a instrução dos processos de contraordenação, aplicar coimas e 

sanções acessórias, com fundamento nas infrações previstas no n.º 1 do artigo anterior é do Presidente 

da Câmara Municipal de Leiria, com a faculdade de delegação nos Vereadores. 

2 - O produto das coimas cobradas no âmbito dos processos de contraordenação previstos no número 

anterior reverte na totalidade para o Município de Leiria. 
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Artigo 57.º 

Sanções acessórias 

1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 19.º do presente regulamento, em função da gravidade da 

infração e da culpa do agente, simultaneamente com a coima, pode ser aplicada a sanção acessória de 

revogação de licença de ocupação do espaço público, com os seguintes pressupostos de aplicação: 

a) O agente praticar a contraordenação com flagrante e grave abuso do direito que exerce ou 

com manifesta e grave violação dos deveres que lhe são inerentes; ou 

b) A violação reiterada das regras prescritas no presente regulamento. 

2 - A revogação do direito de ocupação do espaço público implica a não aceitação de novo pedido pelo 

mesmo requerente e para o mesmo fim e local durante o período de seis meses. 

CAPÍTULO VIII 

Disposições finais e transitórias 

Artigo 58.º 

Delegação de competências 

A Câmara Municipal de Leiria pode delegar no seu Presidente, com faculdade de subdelegação nos 

Vereadores ou nos trabalhadores dos serviços municipais, as competências que lhe são cometidas no 

presente regulamento. 

Artigo 59.º 

Regime transitório 

Os equipamentos ou quaisquer elementos que se encontrem instalados em espaço público, que não 

estejam em conformidade com as disposições do presente regulamento devem, no prazo de 60 dias a 

contar da sua entrada em vigor, ser removidos pelos seus proprietários ou, se for esse o caso, requerida 

a sua legalização, sem prejuízo de licenciamento anterior em sede de operação urbanística. 

Artigo 60.º 

Dúvidas e omissões 

As dúvidas e omissões suscitadas pelo presente regulamento serão resolvidas com recurso às leis 

aplicáveis sobre a matéria ou subsidiariamente por deliberação da Câmara Municipal de Leiria. 

Artigo 61.º 

Entrada em vigor e produção de efeitos 

1 - O presente regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação. 

2 - As disposições do presente regulamento que pressupõem a existência do “Balcão do 

empreendedor” só produzem efeitos à data da sua entrada em funcionamento no Município de Leiria.” 

A Câmara Municipal de Leiria, depois de analisar o Projeto de Regulamento de ocupação do 

Espaço Público do Município de Leiria, em cumprimento do disposto no artigo 241.º da Constituição da 

República Portuguesa, na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º, ambos da 

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, da Lei 

n.º 2/2007, de 15 de janeiro e no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-lei n.º 48/2011, de 1 de abril, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de julho, deliberou por unanimidade proceder à inclusão parcial 

das sugestões rececionadas, nos termos acima propostos e consequentemente, à alteração do projeto 

no que aos artigos mencionados diz respeito, na versão consolidada transcrita na íntegra, com o 
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respetivo preâmbulo, em substituição da inicial nota justificativa, em cumprimento do disposto nos n.os 

2 dos artigos 117.º e 118.º do Código do Procedimento Administrativo, considerando que as alterações 

propostas não contendem com o conteúdo do Projeto já submetido a audiência dos interessados e 

discussão pública. 

Mais deliberou por unanimidade submeter o presente projeto de regulamento, na versão 

consolidada, à Assembleia Municipal de Leiria, para que este órgão deliberativo, ao abrigo das 

competências que lhe são cometidas em matéria regulamentar, previstas na alínea a) do n.º 2 do artigo 

53.º da mesma Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de janeiro, proceda à sua aprovação, solicitando que a deliberação da Assembleia Municipal seja 

aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos 

n.os 3 e 4 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada. 

Deliberou ainda, caso o presente projeto seja aprovado pela Assembleia Municipal de Leiria, 

proceder à sua publicitação por edital a afixar nos lugares de estilo e no portal do Município de Leiria na 

internet em www.cm-leiria.pt, bem como no Diário da República e em dois jornais do concelho, por 

extrato ou aviso, considerando os elevados custos que a sua publicitação na íntegra acarretaria para o 

Município de Leiria, num momento de constrangimentos orçamentais atuais.  

 Mais deliberou dar conhecimento do teor da presente deliberação às entidades que, ao abrigo 

da audiência dos interessados prevista no artigo 117.º do Código do Procedimento Administrativo, se 

pronunciaram sobre o presente projeto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.1.3. Pedido de indemnização civil apresentado por Nuno José Crespo Rodrigues 

DLB N.º 1138/12 | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido em epígrafe, 

do qual consta a Informação Jurídica n.º 275/2012, prestada em 08.08.2012, pela Divisão Jurídica e 

Administrativa do Município de Leiria, que se anexa à presente ata, acompanhada do relatório do 

respetivo procedimento (ENT. 2012/9014), e da qual fazem parte integrante (ANEXO D). Esta informação 

contém a análise técnica e a proposta de indeferimento do pedido, com fundamento na não verificação 

em concreto dos pressupostos legais de imputação ao Município de Leiria de responsabilidade civil 

extracontratual pela prática de factos ilícitos e culposos, conforme o disposto nos artigos 7.º a 10.º da 

Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, e nos termos que abaixo se transcrevem: 

1. «Sempre que o Estado e as demais entidades públicas deixem de cumprir, de uma forma dolosa 

ou negligente, com as obrigações constitucionais, legais, regulamentares ou de ordem técnica que 

sobre eles impendem, no âmbito da sua atividade administrativa, constituem-se na obrigação de 

indemnizar os lesados, nos termos do disposto no Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro, alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho.  

2. A Rua Gândara dos Olivais, sita na Zona Industrial da Cova das Faias, freguesia de Marrazes, 

concelho de Leiria, está sob a jurisdição do Município de Leiria, sendo a Câmara Municipal de 

Leiria o órgão competente para proceder à fiscalização, conservação e sinalização daquela via 

pública municipal, conforme o preceituado na alínea a) do artigo 16.º, na alínea a) do n.º 1 do 

http://www.cm-leiria.pt/�
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artigo 18.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro e na alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, alterada. 

3. Na situação em análise, impõe-se determinar se os factos trazidos ao presente processo 

administrativo (p.a.) são suscetíveis de fazer pender sobre o Município de Leiria a 

responsabilidade de proceder à reparação dos danos que o requerente invoca no montante 

mínimo de €949,79 e máximo de €1.012,00, conforme orçamentos constantes de fls. 4 e 5 dos 

autos. 

4. Para que tal responsabilidade exista é necessário que se verifiquem de forma cumulativa os 

pressupostos da responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos e culposos. 

5. Integram os referidos pressupostos: 

− o facto praticado pelo titular de um órgão ou por um trabalhador da entidade pública que se 

traduza numa ação ou numa omissão; 

− a ilicitude do facto praticado decorrente da violação de princípios ou normas constitucionais, 

legais ou regulamentares, de regras de ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado ou 

prudência, ou resulte do funcionamento anormal do serviço, o qual cause a ofensa de direitos 

ou interesses legalmente protegidos (cfr. n.º 1 e 2 do artigo 9.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro, alterada); 

− a culpa, a título de dolo (culpa grave) ou negligência (culpa leve), consubstanciada na atuação 

menos diligente ou menos apta àquela que seria razoável exigir, na situação concreta, a um 

titular de órgão ou trabalhador medianamente zeloso e cumpridor. (cfr. n.º 1 do artigo 10.º 

da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada). A lei gradua a culpa de grave ou leve 

consoante a censura ou reprovação que a atuação do agente merecer, pela ligação entre o 

facto ocorrido e a vontade da sua produção, pela diligência e zelo usadas e as que estava 

obrigado a usar, pela possibilidade de ter agido de outra forma e pela intensidade do dever 

de o ter feito (cfr. n.º 2 do artigo 10.º do Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterado e n.º 1 

do artigo 493.º do Código Civil); 

− o dano, entendido como uma lesão, patrimonial ou moral, produzida ou que se poderá 

produzir na esfera jurídica de terceiro (cfr. n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro, alterada); 

−  o nexo de causalidade entre o facto ilícito e o dano, ou seja, é necessário que em termos 

abstratos o facto ilícito causador do dano seja apto a produzi-lo, e que este não tenha 

ocorrido por força de circunstâncias excecionais, anormais ou anómalas que tenham 

influenciado no caso concreto. 

6. A análise da participação de acidente elaborada pela PSP de Leiria [(cfr. fls. 16 a 20 do processo 

administrativo (p.a.)] permite confirmar o alegado pelo requerente quanto à realização de obras, 

existência de gravilha no pavimento da via e ocorrência de um acidente com a viatura de matrícula 

74-48-HF na Zona Industrial Cova das Faias, freguesia dos Marrazes, em 11.03.2012, contudo, 

aquela nada refere quanto aos danos resultantes do acidente, e, os demais documentos 

constantes dos autos são insuficientes para identificar e comprovar os danos provocados na 

viatura resultantes da derrapagem e embate no passeio da Rua Gândara dos Olivais. 
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7. Deste modo, a prova dos danos invocados pelo requerente fica prejudicada pela insuficiência de 

elementos juntos ao processo de responsabilidade civil extracontratual. 

8. No que se refere à existência de um facto ilícito consubstanciado na omissão do dever de 

sinalização de perigos suscetíveis de colocar em causa a segurança de bens e pessoas, 

consideramos que aquele não se verificou, porquanto, de acordo com as informações dos serviços 

técnicos da DIMC da Câmara Municipal de Leiria vertidas na etapa 6 do relatório de procedimento 

(cfr. fls. 21 do p.a.), a sinalização de perigo colocada no local e no sentido de marcha da viatura era 

adequada a alertar os condutores para a necessidade de adotarem uma condução prudente, 

informando da realização de trabalhos na via, da existência de outros perigos e de passagem 

estreita, conforme consta da descrição do acidente efetuada na participação de acidente 

elaborada pela PSP (cfr. fls. 17 do p.a.) 

9. Acresce referir que é possível a um condutor que circule num veículo a uma velocidade de 30km/h 

(velocidade indicada pelo requerente como sendo a de marcha da viatura aquando do acidente), 

numa reta com boa visibilidade, a qual também caracteriza a área envolvente ao local do acidente, 

aperceber-se atempadamente da sinalização de perigo existente na via e da necessidade de 

adotar uma condução prudente adequando-a aos perigos existentes.   

10. As considerações expostas permitem-nos concluir ainda, e, consequentemente, pela inexistência 

de um funcionamento anormal e culposos dos serviços municipais, nos termos e para os efeitos do 

disposto no n.º 4 do artigo 7.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada pela Lei n.º 

31/2008, de 17 de julho. 

11. Importa, agora, atentar no nexo de causalidade entre dano e facto ilícito. A este propósito 

recordamos as conclusões anteriores sobre a insuficiência de elementos de provas relativos aos 

danos invocados e inexistência de um facto ilícito praticado pelos serviços municipais e 

acrescentamos que a existência de gravilha no pavimento só será adequada a provocar danos se 

não se encontrar adequadamente sinalizada, o que não se verificou no caso em análise. 

12. Atendendo ao mencionado nos pontos 4 e 5, a não verificação cumulativa dos pressupostos da 

responsabilidade civil extracontratual impede a imputação de responsabilidades ao Município de 

Leiria pelos danos invocados pelo requerente.» 

A Câmara Municipal, depois de analisar o processo e o teor da Informação da Divisão Jurídica e 

Administrativa n.º 275/2012, deliberou por unanimidade concordar com a proposta de decisão 

apresentada naquela informação, e, com os fundamentos de facto e de direito dela constantes, 

manifestar a intenção de indeferir o pedido de indemnização civil apresentado por Nuno José Crespo 

Rodrigues. 

Mais deliberou mandar notificar o requerente do teor da presente deliberação, nos termos e 

para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 

concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis para, querendo, se pronunciar por escrito quanto ao projeto 

de decisão final, informando-o do horário e do local para consulta do processo e remetendo-lhe cópia 

da presente deliberação e da informação jurídica na qual a mesma se fundamenta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  
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3.1.4. Pedido de indemnização civil apresentado por Miguel Pedrosa Almeida 

DLB N.º 1139/12 | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido em epígrafe, 

do qual consta a Informação Jurídica n.º 274/2012, prestada em 30.07.2012, pela Divisão Jurídica e 

Administrativa do Município de Leiria, que se anexa à presente ata, acompanhada do relatório do 

respetivo procedimento (ENT. 2011/11005), e da qual fazem parte integrante (ANEXO E). Esta 

informação contém a análise técnica e a proposta de indeferimento do pedido, com fundamento na 

não verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação ao Município de Leiria de 

responsabilidade civil extracontratual pela prática de factos ilícitos e culposos, conforme o disposto nos 

artigos 7.º a 10.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, e nos termos que abaixo se transcrevem: 

1. «Sempre que o Estado e as demais entidades públicas deixem de cumprir, de uma forma dolosa 

ou negligente, com as obrigações constitucionais, legais, regulamentares ou de ordem técnica que 

sobre eles impendem, no âmbito da sua atividade administrativa, constituem-se na obrigação de 

indemnizar os lesados, nos termos do disposto no Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro, alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho.  

2. A Rua Coronel José Pereira Pascoal, sita no lugar de Praia do Pedrogão, freguesia de Coimbrão, 

está sob a jurisdição do Município de Leiria, sendo a Câmara Municipal de Leiria o órgão 

competente para proceder à fiscalização, conservação e sinalização daquela via pública municipal, 

conforme o preceituado na alínea a) do artigo 16.º, na alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 

159/99, de 14 de setembro e na alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, alterada. 

3. Impõe-se agora determinar se, na situação em análise, os factos trazidos ao presente processo 

administrativo (p.a.) são suscetíveis de fazer pender sobre o Município de Leiria a 

responsabilidade de proceder à reparação dos danos que o requerente invoca no montante de 

€686,59, conforme fatura constante de fls. 6 dos autos. 

4. Para que tal responsabilidade exista é necessário que se verifiquem de forma cumulativa os 

pressupostos da responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos e culposos. 

5. Integram os referidos pressupostos: 

− o facto praticado pelo titular de um órgão ou por um trabalhador da entidade pública que se 

traduza numa ação ou numa omissão; 

− a ilicitude do facto praticado decorrente da violação de princípios ou normas constitucionais, 

legais ou regulamentares, de regras de ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado ou 

prudência, ou resulte do funcionamento anormal do serviço, o qual cause a ofensa de direitos 

ou interesses legalmente protegidos (cfr. n.º 1 e 2 do artigo 9.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro, alterada); 

− a culpa, a título de dolo (culpa grave) ou negligência (culpa leve), consubstanciada na atuação 

menos diligente ou menos apta àquela que seria razoável exigir, na situação concreta, a um 

titular de órgão ou trabalhador medianamente zeloso e cumpridor. (cfr. n.º 1 do artigo 10.º 

da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada). A lei gradua a culpa de grave ou leve 
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consoante a censura ou reprovação que a atuação do agente merecer, pela ligação entre o 

facto ocorrido e a vontade da sua produção, pela diligência e zelo usadas e as que estava 

obrigado a usar, pela possibilidade de ter agido de outra forma e pela intensidade do dever 

de o ter feito (cfr. n.º 2 do artigo 10.º do Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterado e n.º 1 

do artigo 493.º do Código Civil); 

− o dano, entendido como uma lesão, patrimonial ou moral, produzida ou que se poderá 

produzir na esfera jurídica de terceiro (cfr. n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro, alterada); 

−  o nexo de causalidade entre o facto ilícito e o dano, ou seja, é necessário que em termos 

abstratos o facto ilícito causador do dano seja apto a produzi-lo, e que este não tenha 

ocorrido por força de circunstâncias excecionais, anormais ou anómalas que tenham 

influenciado no caso concreto. 

6. Da análise dos elementos constantes do processo administrativo (p.a.) resulta confirmada a 

existência de danos na esfera jurídica do requerente decorrentes do embate da viatura numa 

tampa de esgoto elevada em relação ao pavimento da via. 

7. Presumindo-se que o requerente adotou todas as medidas necessárias a evitar a ocorrência do 

acidente, importa averiguar da existência de culpa dos serviços municipais pelos danos ocorridos. 

8.  Sendo certo que a autarquia não dispõe dos meios técnicos e humanos que lhe permitam exercer 

uma vigilância e atuação permanentes sobre todas as vias da sua jurisdição, a ilicitude e a culpa 

daqueles serviços deverá ser aferida simultaneamente em função das obrigações legais que sobre 

eles recaem e da atuação dos respetivos serviços atentas as suas disponibilidades de intervenção, 

materiais e humanas, e o momento em que tiveram conhecimento dos factos. 

9. De acordo com as informações vertidas na etapa 5 do relatório do procedimento administrativo 

(cfr. fls. 18 dos autos), os serviços municipais tinham conhecimento que as obras de saneamento 

realizadas no local haviam provocado abatimentos no pavimento e, por esse facto, programaram 

intervenções na via. Contudo, aqueles serviços só tiveram disponibilidade para as executar algum 

tempo depois do acidente ter ocorrido. 

10. Face ao exposto, consideramos que atendendo às circunstâncias e a padrões médios de resultado 

não era razoável exigir dos serviços municipais uma atuação adequada a evitar os danos que se 

produziram, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 7.º da Lei n.º 67/2007, de 

31 de dezembro, alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho, inexistindo, deste modo, culpa e 

um funcionamento anormal daqueles serviços.  

11. As considerações anteriores permitem concluir pela falta de verificação cumulativa dos 

pressupostos da responsabilidade civil extracontratual, mais concretamente, culpa dos serviços 

municipais pelos danos invocados pelo requerente, facto que impede a imputação de 

responsabilidades ao Município de Leiria.» 

A Câmara Municipal, depois de analisar o processo e o teor da Informação da Divisão Jurídica e 

Administrativa n.º 274/2012, deliberou por unanimidade concordar com a proposta de decisão 

apresentada naquela informação, e, com os fundamentos de facto e de direito dela constantes, 
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manifestar a intenção de indeferir o pedido de indemnização civil apresentado por Miguel Pedrosa 

Almeida. 

Mais deliberou mandar notificar o requerente do teor da presente deliberação, nos termos e 

para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 

concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis para, querendo, se pronunciar por escrito quanto ao projeto 

de decisão final, informando-o do horário e do local para consulta do processo e remetendo-lhe cópia 

da presente deliberação e da informação jurídica na qual a mesma se fundamenta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

3.1.5. Pedido de indemnização civil apresentado por Elsa Catarina Pereira Casalinho 

DLB N.º 1140/12 | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido em epígrafe, 

do qual consta a Informação Jurídica n.º 273/2012, prestada em 01.08.2012, pela Divisão Jurídica e 

Administrativa do Município de Leiria, que se anexa à presente ata, acompanhada do relatório do 

respetivo procedimento (ENT. 2012/10196), e da qual fazem parte integrante (ANEXO F). Esta 

informação contém a análise técnica e a proposta de indeferimento do pedido, com fundamento na 

não verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação ao Município de Leiria de 

responsabilidade civil extracontratual pela prática de factos ilícitos e culposos, conforme o disposto nos 

artigos 7.º a 10.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, e nos termos que abaixo se transcrevem: 

1. «Sempre que o Estado e as demais entidades públicas deixem de cumprir, de uma forma dolosa 

ou negligente, com as obrigações constitucionais, legais, regulamentares ou de ordem técnica que 

sobre eles impendem, no âmbito da sua atividade administrativa, constituem-se na obrigação de 

indemnizar os lesados, nos termos do disposto no Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro, alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho.  

2. Na situação em análise cumpre averiguar se os factos trazidos ao presente processo são 

suscetíveis de fazer pender sobre o Município de Leiria a responsabilidade de proceder à 

reparação, no montante de €80,86 dos danos que a requerente invoca. 

3. Para que tal responsabilidade exista é necessário que se verifiquem de forma cumulativa os 

pressupostos da responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos e culposos. 

4. Integram os referidos pressupostos: 

− o facto praticado pelo titular de um órgão ou por um trabalhador da entidade pública que se 

traduza numa ação ou numa omissão; 

− a ilicitude do facto praticado decorrente da violação de princípios ou normas constitucionais, 

legais ou regulamentares, de regras de ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado ou 

prudência, ou resulte do funcionamento anormal do serviço, o qual cause a ofensa de direitos 

ou interesses legalmente protegidos (cfr. n.º 1 e 2 do artigo 9.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro, alterada); 

− a culpa, a título de dolo (culpa grave) ou negligência (culpa leve), consubstanciada na atuação 

menos diligente ou menos apta àquela que seria razoável exigir, na situação concreta, a um 

titular de órgão ou trabalhador medianamente zeloso e cumpridor. (cfr. n.º 1 do artigo 10.º 
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da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada). A lei gradua a culpa de grave ou leve 

consoante a censura ou reprovação que a atuação do agente merecer, pela ligação entre o 

facto ocorrido e a vontade da sua produção, pela diligência e zelo usadas e as que estava 

obrigado a usar, pela possibilidade de ter agido de outra forma e pela intensidade do dever 

de o ter feito (cfr. n.º 2 do artigo 10.º do Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterado e n.º 1 

do artigo 493.º do Código Civil); 

− o dano, entendido como uma lesão, patrimonial ou moral, produzida ou que se poderá 

produzir na esfera jurídica de terceiro (cfr. n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro, alterada); 

−  o nexo de causalidade entre o facto ilícito e o dano, ou seja, é necessário que em termos 

abstratos o facto ilícito causador do dano seja apto a produzi-lo, e que este não tenha 

ocorrido por força de circunstâncias excecionais, anormais ou anómalas que tenham 

influenciado no caso concreto. 

5. Os elementos constantes dos autos permitem concluir pela existência de danos na jante de uma 

viatura. No entanto, são insuficientes para comprovar os factos alegados pela requerente e 

concluir que os mesmos se repercutiram na sua esfera jurídica. 

6. Refere o n.º 1 do artigo 88.º do Código do Procedimento administrativo (CPA) que, sem prejuízo 

do órgão competente para a instrução do pedido procurar averiguar os factos cujo conhecimento 

seja conveniente para a justa e rápida decisão do procedimento, “cabe aos interessados provar os 

factos que tenham alegado…”, podendo juntar documentos e pareceres ou requerer diligências de 

prova úteis para o esclarecimento dos factos (cfr. n.º 2 do artigo 88.º do CPA). 

7. O órgão instrutor, dando cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 89.º e nos termos do n.º 1 

do artigo 90.º do CPA, procedeu à notificação da requerente para que juntasse ao processo 

administrativo os documentos e esclarecimentos considerados essenciais à análise do pedido. 

Contudo, esta, apesar de devidamente notificada em 17.07.2012, por carta registada com aviso de 

receção, não deu cumprimento ao solicitado através do ofício n.º 11227, datado de 13.07.2012. 

8. Ora, o órgão competente para a instrução do pedido não pode substituir-se à requerente na 

apresentação dos elementos em falta, pois é sobre esta que impende o ónus de alegação e prova 

da ocorrência do facto ilícito, conforme determina o artigo 342.º do Código Civil. 

9. Assim, atendendo à insuficiência de elementos nos autos que comprovem que os danos se 

repercutiram na esfera jurídica da requerente, não se impõe, por mera lógica, a análise dos 

demais pressupostos da responsabilidade civil extracontratual quando um destes não se verifique, 

pois estes são de verificação cumulativa.  

10. Face ao exposto, o pedido de indemnização civil apresentado por Elsa Catarina Perira Casalinho 

deverá ser indeferido com fundamento na não verificação cumulativa dos pressupostos da 

responsabilidade civil extracontratual.» 

A Câmara Municipal, depois de analisar o processo e o teor da Informação da Divisão Jurídica e 

Administrativa n.º 273/2012, deliberou por unanimidade concordar com a proposta de decisão 

apresentada naquela informação, e, com os fundamentos de facto e de direito dela constantes, 
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manifestar a intenção de indeferir o pedido de indemnização civil apresentado por Elsa Catarina Pereira 

Casalinho. 

Mais deliberou mandar notificar a requerente do teor da presente deliberação, nos termos e 

para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 

concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis para, querendo, se pronunciar por escrito quanto ao projeto 

de decisão final, informando-a do horário e do local para consulta do processo e remetendo-lhe cópia 

da presente deliberação e da informação jurídica na qual a mesma se fundamenta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

3.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Recursos Humanos 

Voto de pesar  

DLB N.º 1141/12 | Presente, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, uma proposta no sentido de 

ser concedido um voto de profundo pesar ao trabalhador Joaquim José Rodrigues Pereira, Assistente 

Operacional, do mapa de pessoal deste Município, pelo falecimento de seu pai. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade conceder um 

voto de profundo pesar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.3. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Financeira 

3.3.1. Pagamentos 

DLB N.º 1142/12 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa à presente ata e 

que dela faz parte integrante (ANEXO G). 

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal e pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, no período de 8 

de agosto a 4 de setembro de 2012, correspondente Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs 581 a 

592, às Ordens de Pagamento Gerais n.ºs 4768, 4842, 4843, 4853 a 4855, 4857 a 4861, 4895, 4913, 

4914, 4933, 4935 a 4946, 4950 a 4954, 4956, 4957, 4959, 4960, 4973, 4974, 4984 a 4998, 5020, 5038, 

5041 a 5043, às Ordens de Pagamento de Faturas n.ºs 2252, 2960, 2970, 3229, 3443 a 3446, 3453, 3511, 

3521, 3536, 3551, 3931, 3946, 4020, 4021, 4150, 4179, 4233, 4236, 4290, 4315, 4371, 4381, 4542, 

4622, 4633 a 4635, 4637, 4668, 4673, 4684 a 4686, 4698, 4711 a 4714, 4719, 4720, 4722 a 4724, 4727 a 

4733, 4735 a 4741, 4743 a 4746, 4748 a 4756, 4758, 4759, 4761, 4762, 4773, 4776, 4778 a 4786, 4788 a 

4801, 4803 a 4825, 4827 a 4841, 4844 a 4850, 4852, 4856, 4862 a 4894, 4896 a 4912, 4916, 4918 a 

4927, 4929 a 4932, 4934, 4955, 4958, 4963, 4970, 4972, 4979, 4981, 4999 a 5009, 5011, 5021, 5022, 

5025, 5026, 5031, 5035 a 5037, 5040, 5044, 5047, 5057 a 5059, 5079, 5098, 5210, no valor total de 

€3.553.573,61.  

O Senhor Vereador António Martinho questionou se o apoio financeiro concedido à Fundação 

Mário Soares caducava no final do ano, tendo o Senhor Presidente da Câmara Municipal respondido 

que o apoio financeiro referido caducava a 31 de Dezembro deste ano, de acordo com o Regulamento 

da Atribuição de Auxílios. 
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3.3.2. Resumos de tesouraria  

DLB N.º 1143/12 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 4 de setembro de 2012, 

apresentando um Total de Disponibilidades de €3.643.240,76 sendo de Operações Orçamentais 

€2.452.313,02 e de Operações de Tesouraria €1.190.927,74, apenso à presente ata e que dela faz parte 

integrante (ANEXO H). 

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

 

3.3.3. Empréstimo até ao montante de €1.630.011,00, nos termos do rateio de médio e longo prazo 

ao abrigo do previsto no n.º 2 e n.º 7 do artigo 66.º da lei do orçamento do estado para 2012 

DLB N.º 1144/12 | Nos termos do disposto no artigo 66.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro (Lei 

do Orçamento do Estado para 2012) os limites de endividamento líquido e de médio e longo prazo para 

cada Município em 2012, são apurados do seguinte modo: 

“1 — O valor do endividamento líquido de cada município em 31 de dezembro de 2012, calculado 

nos termos da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 22 -A/2007, de 29 de junho, 

67-A/2007, de 31 de dezembro, e n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, não pode ser superior ao observado 

a 31 de dezembro do ano anterior." 

“2 — No ano de 2012 e sem prejuízo do disposto nos n.os 1 e 5 a 7 do artigo 39.º da Lei n.º 

2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 22 -A/2007, de 29 de junho, n.º 67 -A/2007, de 

31 de dezembro, e 3 -B/2010, de 28 de abril, a celebração de novos contratos de empréstimo de 

médio e longo prazos é limitada ao valor resultante do rateio do montante global das 

amortizações efetuadas pelos municípios no ano de 2010, proporcional à capacidade de 

endividamento disponível para cada município,  

3 — O valor do montante global das amortizações efetuadas em 2010 é corrigido, até 30 de 

junho, pelo valor das amortizações efetuadas em 2011.” 

O n.º 7 do mesmo artigo que “O valor disponível para rateio nos termos dos n.os 1 e 2 (..) é 

reduzido em 150 milhões de euros para, em acumulação com as reduções previstas no artigo anterior, 

assegurar a diminuição do endividamento líquido dos municípios.” 

Face ao exposto, a Direção-Geral das Autarquias Locais apurou, para o Município de Leiria, um 

rateio de €1.630.011,00. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por maioria, com o voto contra 

da Senhora Vereadora Blandina Oliveira, autorizar a abertura de um procedimento de contratação de 

um empréstimo de longo prazo, pelo período de 15 anos, sem período de carência e pagamentos 

semestrais, até ao montante de €1.630.011,00 ao abrigo do previsto no n.º 2 e n.º 7 do artigo 66.º da 

Lei do Orçamento do Estado para 2012, para utilização do rateio para pagar dívidas a fornecedores que 

cabe ao Município de Leiria. 

Mais deliberou que sejam consultadas as seguintes instituições de crédito: Banco BPI, Banco 

Espírito Santo, Millennium BCP, Santander Totta, Caixa Geral de Depósitos, Caixa de Crédito Agrícola 

Mútuo de Leiria, Dexia Sabadell, SA – Sucursal em Portugal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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A Senhora Vereadora Blandina Oliveira apresentou uma justificação de voto, cujo teor se 

transcreve: 

«DECLARAÇÃO DE VOTO 

(ponto 3.3.3 da OT da reunião de 11.09.2012 da Câmara Municipal de Leiria) 

Na proposta apresentada no mencionado ponto da Ordem de Trabalhos, propõe-se que este 

Executivo Municipal, no ponto 3.3.3, Empréstimo de médio e longo prazo até ao montante de 

€1.630.011,00, nos termos do rateio do endividamento de médio e longo prazo ao abrigo do previsto 

no n.º 2 e n.º 7 do artigo 66.º do Orçamento do Estado para 2012, delibere autorizar a abertura de um 

procedimento de contratação de um empréstimo de longo prazo, pelo período de 15 anos, sem período 

de carência e pagamentos semestrais. 

Atendendo a que não é apresentada uma fundamentação que discrimine detalhadamente a 

que se destina o empréstimo, como não estou devidamente esclarecida, voto contra no ponto 3.3.3 e 

apresento a presente declaração de voto, designadamente, para os efeitos do n.º 2 do Art.º 28.ºdo 

CPA. 

Leiria, 11 de setembro de 2012 

A Vereadora 

Blandina Oliveira» 

O Senhor Vereador Carlos Vitorino questionou como era que o Município se podia endividar 

ainda mais, tendo sido esgotada a capacidade de endividamento. 

O Senhor Presidente esclareceu que o Município tem esta capacidade de endividamento, 

servindo este empréstimo para liquidar dívidas do Município. 

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira questionou a necessidade de um empréstimo desta 

natureza, uma vez que já haviam realizado um empréstimo de curto prazo. Lamentou não existir uma 

informação financeira a justificar, a proposta não estar devidamente fundamentada e não ser referido 

com detalhe no que vai ser utilizado. 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal esclareceu que o empréstimo de curto prazo era 

realizado no início do ano e seria amortizado por receita proveniente do IMI, e tinha que ser liquidado 

no próprio exercício e que quanto a este havia 15 anos para o pagar.  

 

3.3.4. Fixação das taxas do imposto municipal sobre os imóveis (IMI) para 2013 

DLB N.º 1145/12 | Presente pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal proposta de fixação das taxas 

do Imposto Municipal sobre Imóveis para aplicação no ano de 2013, bem como a lista de prédios 

urbanos degradados não devolutos e devolutos, em anexo à presente deliberação. 

Para efeitos do n.º 5 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal Sobre Imóveis (CIMI), a 

Câmara Municipal de Leiria, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e para efeitos do 

disposto na alínea f) do n.º 2 do artigo 53.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, deliberou por 

unanimidade propor à Assembleia Municipal que fixe as seguintes taxas do Imposto Municipal sobre 

Imóveis (IMI) para aplicação no ano de 2013 e que aprove a lista de prédios urbanos degradados não 

devolutos e devolutos: 
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1) prédios urbanos [alínea b) do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI, alterado pela Lei n.º 64-

B/2011, de 30/12] – 0,675%; 

2) prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI [alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do 

CIMI, alterado pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro] – 0,375%; 

3) para a área territorial definida pelo perímetro da zona declarada Área Crítica de 

Recuperação e Reconversão Urbanística do Centro Histórico da Cidade de Leiria, 

conforme delimitação estabelecida no Decreto n.º 15/2001, de 22 de março (Diário da 

República I Série B, n.º 69, pág. 1613) minoração de: 

3.1) 23% para a taxa da alínea b) do n.º 1, do artigo 112.º do CIMI, sendo a taxa efetiva 

de 0,52%; 

 3.2) 20% para a taxa da alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI, sendo a taxa efetiva 

de 0,30%. 

4) para a área territorial definida pelo perímetro da zona declarada Área Crítica de 

Recuperação e Reconversão Urbanística do Centro Histórico da Cidade de Leiria, 

conforme delimitação estabelecida no Decreto n.º 15/2001, de 22 de março (Diário da 

República I Série B, n.º 69, pág. 1613) majoração: 

4.1) de 30% para os prédios urbanos degradados não devolutos; 

4.2) para o triplo dos prédios urbanos devolutos nos termos do n.º 3 do artigo 112.º do 

CIMI, com a redação dada pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro; 

5) Listagem de prédios urbanos degradados não devolutos e devolutos em anexo, que faz 

parte integrante da presente deliberação. 

Mais deliberou, solicitar que a deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em minuta 

para produzir efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.os 3 e 4 do artigo 

92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

O Senhor Vereador Carlos Vitorino questionou o tinha sido realizado para a dinamização do 

Centro Histórico, uma vez que se recordava de isenção de taxas e de taxas de juro negociadas com a 

Caixa de Crédito Agrícola. No entanto, os edifícios estavam em ruína, considerando ser importante agir. 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que havia duas questões a ter em conta, 

uma de espaço público e outra de espaço privado. 

Mais referiu que foi adotada a isenção de taxas para recuperação de habitações, e elaborado o 

protocolo com a Caixa de Crédito Agrícola. Todavia, havia falta de uma Lei própria para intervir ao nível 

privado, nomeadamente à reabilitação urbana. 

 

3.3.5. Fixação da taxa da derrama para 2013 

DLB N.º 1146/12 | A Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) do 

n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e tendo em conta o disposto no n.º 1 do 

artigo 14.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro (Lei das Finanças Locais), deliberou por unanimidade 

propor o lançamento de uma derrama para o ano de 2013, sobre o lucro tributável sujeito e não isento 

de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), que corresponde à proporção do 

rendimento gerado na área geográfica do Município de Leiria por sujeitos passivos residentes em 
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território português que exerçam, a título principal, uma actividade de natureza comercial, industrial ou 

agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território, para reforço da capacidade 

financeira do Município nas seguintes taxas: 

 1,25% para um volume de negócios até €150.000,00; 

 1,5% para um volume de negócios superior a €150.000,00. 

Mais deliberou submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal na sua próxima 

sessão ordinária, solicitando que a deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em minuta para 

produzir efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.os 3 e 4 do artigo 92.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.4. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão de Património e Aprovisionamento 

3.4.1. Emissão de parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 26.º da Lei n.º 64 – B/2011, de 30 

de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2012 – LOE 2012). Ratificação de despacho  

DLB N.º 1147/12 | Presente o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria em 22 de 

agosto de 2012, na sequência de uma informação da Divisão de Aprovisionamento e Património (ANEXO 

I), cujo teor se transcreve: «Concordo com o teor da informação precedente, a qual passa a fazer parte 

integrante deste meu despacho e dou aqui por inteiramente reproduzida e dou parecer prévio 

favorável, ao abrigo do artigo 26.º da Lei n.º 64 – B/2011, de 30 de dezembro ao processo de aquisição 

de serviços supra mencionados, com vista à posterior contratação. Este meu despacho é proferido 

atentas as circunstâncias excecionais e urgentes que a situação em apreço reclama. Assim, este 

despacho deve ser sujeito a ratificação na próxima reunião de Câmara, sob pena de anulabilidade, 

conforme determina 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.» 

Refira-se que a emissão deste parecer prévio vinculativo tem em vista a aquisição do serviço 

para a confeção e fornecimento de refeições escolares - serviço a quente – Grupo B. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação e depois de analisar o assunto, ao 

abrigo 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/2002, de 11 de janeiro, deliberou por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores José 

Benzinho, Neusa Magalhães, Carlos Vitorino, Gastão Neves e Blandina Oliveira, ratificar o despacho do 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de 22 de agosto de 2012, nos termos do artigo 26.º da 

Lei n.º 64 – B/2011 de 30 dezembro, tendo em vista a aquisição do serviço para a confeção e 

fornecimento de refeições escolares - serviço a quente – Grupo B. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

Os Senhores Vereadores José Benzinho, Neusa Magalhães, Carlos Vitorino e Gastão Neves 

apresentaram uma justificação de voto cujo teor se transcreve: 

«DECLARAÇAO DE VOTO 

Na proposta apresentada no mencionado ponto da Ordem de Trabalhos, propõe-se que este 

Executivo Municipal aprove a ratificação da emissão do parecer prévio vinculativo para a adjudicação 

definitiva. 
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Considerando que a justificação apresentada não se encontra devidamente fundamentada, os 

Vereadores eleitos pelo PSD votam contra por possível viabilização da aquisição de bens e serviços com 

os quais não concordam, o que no âmbito do processo de apreciação da proposta de orçamento para 

2011 considerámos pouco justificadas o que se traduziu na sua não aprovação, apresentando a 

presente declaração de voto, designadamente, para os efeitos do n.º 2 do artigo 28.º do Código do 

Procedimento Administrativo. 

Câmara Municipal de Leiria, 11 de setembro 

José Benzinho 

Neusa Magalhães 

Carlos Vitorino 

Gastão Neves» 

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira apresentou uma justificação de voto, cujo teor se 

transcreve: 

«DECLARAÇÃO DE VOTO 

(ponto 3.4.1 da OT da reunião de 11.09.2012 da Câmara Municipal de Leiria) 

Na proposta apresentada no mencionado ponto da Ordem de Trabalhos, propõe-se que este 

Executivo Municipal, no ponto 3.4.1, ratifique o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

nos termos do artigo 26.º da Lei n.º 64 - B/2011, de 30 de dezembro. 

Relativamente aos contratos de aquisição de serviços dispõe o artigo 26º da Lei n.º 64 - 

B/2011, de 30 de dezembro, que carece de parecer prévio vinculativo a celebração ou a renovação de 

contratos de aquisição de serviços. Dispõe ainda o nº 8  do referido preceito que nas autarquias locais, 

o parecer previsto no n.º 4 é da competência do órgão executivo e depende da verificação dos 

requisitos previstos nas alíneas a) e c) do n.º 5, bem como da alínea b) do mesmo número com as 

devidas adaptações, sendo os seus termos e tramitação regulados pela portaria referida no n.º 1 do 

artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de 

abril. 

De acordo com o disposto na Portaria nº 4-A/2011 de 3 de janeiro, nomeadamente no nº 1 do 

artigo 3º, o parecer prévio vinculativo deverá ser pedido antes da decisão de contratar e de acordo com 

o nº2 do mesmo artigo instruído com vários elementos. Assim, pelo exposto entendo que sempre que 

estejamos face a uma renovação ou celebração de um contrato de aquisição de serviços, antes da 

decisão de contratar, o dirigente máximo do órgão ou serviço que necessita proceder à celebração ou 

renovação dos mesmos contratos, tem que solicitar ao órgão executivo o parecer prévio vinculativo, 

que deverá estar instruído de acordo com o disposto no nº2 do artigo 3º da Portaria 4-A/2011. 

Considerando o disposto no nº10 do artigoº 26 da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, são 

nulos os contratos de aquisição de serviços celebrados ou renovados sem o parecer prévio do orgão 

executivo previsto nos n.os 4 a 8 do referido preceito. Nos termos do artigo 133º do código do 

Procedimento (CPA) são nulos os actos para os quais a lei comine expressamente essa forma de 

invalidade (nº 10 do artigo 26º da lei 64-B/2011 de 30/12).  

Por outro lado, o DL n.º 32/2012 de 13 de fevereiro estabelece as disposições necessárias à 

execução do Orçamento do Estado para 2012, aprovado pela Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro. 
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Todavia, a deliberação apresentada para aprovação não faz qualquer referência em como se está a 

cumprir com o disposto no Decreto-Lei da execução orçamental.  

Adicionalmente, e de acordo com o disposto no artigo 5º da Lei 8/2012 de 21 de fevereiro não 

foi apresentada informação sobre os fundos disponíveis.  

Pelos motivos referidos, voto contra no ponto 3.4.1 e apresento a presente declaração de 

voto, designadamente, para os efeitos do n.º 2 do Art.º 28.ºdo CPA. 

 Leiria, 11 de setembro de 2012 

A Vereadora 

Blandina Oliveira» 

 

3.4.2. Contratação de serviços para a Confeção e Fornecimento de Refeições Escolares. Serviço a 

Quente para o ano letivo 2012-2013. AD n.º 43/2012. Aprovação da minuta do contrato. Ratificação 

de despacho  

DLB N.º 1148/12 | Presente o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria em 30 de 

agosto de 2012, na sequência da proposta da Divisão de Aprovisionamento e Património para 

aprovação da minuta do contrato, relativa ao procedimento supra referido (Anexo J), cujo teor se 

transcreve:  

«Concordo com o teor da informação precedente, a qual passa a fazer parte integrante deste 

meu despacho e decido aprovar a minuta do contrato, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CCP, 

referente ao procedimento por ajuste direto n.º 43/2012. Prestação de serviços de confeção e 

fornecimento de refeições escolares – Serviço a quente – Grupo A. 

Este meu despacho, atentas as circunstâncias excecionais e urgentes que a situação em apreço 

reclama, fica sujeito a ratificação na próxima reunião de Câmara Municipal, sob pena de anulabilidade, 

conforme determina 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.» 

A presente deliberação fica condicionada à existência de fundos disponíveis. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação e depois de analisar o assunto, ao 

abrigo 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/2002, de 11 de janeiro, deliberou por maioria, com o voto contra da Senhora Vereadora Blandina 

Oliveira, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de 30 de agosto de 

2012. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira apresentou uma justificação de voto, cujo teor se 

transcreve: 

«DECLARAÇÃO DE VOTO 

(ponto 3.4.2 da OT da reunião de 11.09.2012 da Câmara Municipal de Leiria) 

Na proposta apresentada no mencionado ponto da Ordem de Trabalhos, propõe-se que este 

Executivo Municipal, no ponto 3.4.2., Contratação de serviços para a Confeção e Fornecimento de 

Refeições Escolares – Serviço a Quente para o ano letivo 2012-2013. AD n.º 43/2012, Aprovação da 

minuta do contrato, Ratificação, delibere ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, datado de 30 de agosto de 2012. 
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Mesmo relevando a importância do objeto do contrato, Contratação de serviços para a 

Confeção e Fornecimento de Refeições Escolares – Serviço a Quente para o ano letivo 2012-2013, tenho 

dúvidas se a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso está a ser cumprida neste compromisso. 

Importa ainda salientar que não foi apresentada informação dos serviços municipais que demonstre a 

existência de fundos disponíveis para assumir o compromisso em causa. 

Face ao exposto, e como não estou devidamente esclarecida, voto contra no ponto 3.4.2 e 

apresento a presente declaração de voto, designadamente, para os efeitos do n.º 2 do Art.º 28.ºdo 

CPA. 

Leiria, 11 de setembro de 2012 

A Vereadora 

Blandina Oliveira» 

 

3.4.3. Energia elétrica – Concurso Público n.º 20/2011. Aprovação do relatório final e proposta de 

adjudicação  

DLB N.º 1149/12 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado dos 

relatórios preliminar e final elaborados pelo júri do procedimento, nos termos dos artigos 146.º e 148.º 

do Código dos Contratos Públicos (CCP). 

Presente a proposta da Divisão de Aprovisionamento e Património com o seguinte conteúdo: 

Considerando: 

A deliberação da Câmara Municipal de 29 de novembro de 2011, referente à abertura do 

procedimento mencionado em epígrafe, que no seu ponto 3 indica que o preço contratual não deverá 

exceder os €200.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

A deliberação da Assembleia Municipal de 17 de dezembro de 2011, que aprova a repartição 

de encargos por mais de um ano económico, condição imprescindível à prévia autorização para 

abertura do referido procedimento concursal, nos termos do n.º 1 e n.º 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei 

n.º 197/99, de 8 de junho, aplicável por força da alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro; 

Que o preço contratual estimado será de €237.153,89, calculado com base no histórico de 

consumos e nos preços apresentados pelo concorrente posicionado em 1.º lugar para efeitos de 

adjudicação, sendo este superior ao inicialmente estimado para abertura do procedimento; 

Propõe-se que a Câmara Municipal: 

a) Aprove o Relatório Final apresentado pelo júri do procedimento; 

b) Proceda à adjudicação, tendo por base o critério de adjudicação fixado no Programa de Concurso – 

o mais baixo preço, à entidade Galp Power, SA, pelos seguintes valores: 

Ponta Cheias Vazio 
Normal 

Super Vazio 

€0,080 €0,075 €0,069 €0,057 

c) Nos termos do artigo 147.º do CPA, altere o valor da deliberação da Câmara Municipal de 29 de 

novembro de 2011, para €237.153,89, em virtude de o preço contratual estimado, calculado com base 

no histórico de consumos e nos preços apresentados pelo concorrente posicionado em 1.º lugar para 

efeitos de adjudicação, ser superior ao inicialmente estimado para abertura do procedimento.  
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e concordando com o teor do Relatório Final 

apresentado pelo júri do procedimento e da proposta da Divisão de Aprovisionamento e Património, 

deliberou por maioria, com o voto contra da Senhora Vereadora Blandina Oliveira: 

a) Aprovar o Relatório Final; 

b) Proceder à adjudicação à entidade Galp Power, SA, nos termos acima expostos; 

c) Após confirmação da existência de fundos disponíveis para a assunção do compromisso, nos termos 

da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), proceder à notificação da decisão de 

adjudicação a todos os concorrentes e à do adjudicatário, conforme disposto no artigo 77.º Código 

dos Contratos Públicos (CCP), fixando aos últimos o prazo de 10 dias úteis, conforme decorre da 

Cláusula 17.ª do respetivo Programa de Concurso, para apresentação dos documentos de 

habilitação exigidos pelo artigo 81.º do CCP e para prestação da caução exigida nos termos do artigo 

88.º do CCP, conforme Cláusula 16.º do Programa de Concurso e artigos 89.º e 90.º do CCP. 

d) Alterar, nos termos do artigo 147.º do CPA, a deliberação da Câmara Municipal de 29 de novembro 

de 2011, conforme acima proposto; 

e) Submeter o processo à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação a alteração da deliberação 

acima mencionada, nos termos do n.º 1 e n.º 6 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99 , de 8 de 

junho, aplicável por força da alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 , de 29 de 

janeiro, solicitando-se que a deliberação da Assembleia Municipal seja aprov ada em minuta para 

produzir efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.os 3 e 4 do artigo 92.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. 

f) O mencionado nas alíneas de a) a d) fica condicionado à aprovação da Assembleia Municipal.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira apresentou uma justificação de voto, cujo teor se 

transcreve: 

«DECLARAÇÃO DE VOTO 

(ponto 3.4.3 da OT da reunião de 11.09.2012 da Câmara Municipal de Leiria) 

Na proposta apresentada no mencionado ponto da Ordem de Trabalhos, propõe-se que este 

Executivo Municipal, no ponto 3.4.3, Energia elétrica – Concurso Público n.º 20/2011, delibere: 

a)    Aprovar o Relatório Final; 

b)    Proceder à adjudicação à entidade Galp Power, SA, nos termos acima expostos; 

c)    Após confirmação da existência de fundos disponíveis para a assunção do compromisso, 

nos termos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), proceder à notificação da 

decisão de adjudicação a todos os concorrentes e à do adjudicatário, conforme disposto no artigo 77.º 

Código dos Contratos Públicos (CCP), fixando aos últimos o prazo de 10 dias úteis, conforme decorre da 

Cláusula 17.ª do respetivo Programa de Concurso, para apresentação dos documentos de habilitação 

exigidos pelo artigo 81.º do CCP e para prestação da caução exigida nos termos do artigo 88.º do CCP, 

conforme Cláusula 16.º do Programa de Concurso e artigos 89.º e 90.º do CCP. 

d)    Alterar, nos termos do artigo 147.º do CPA, a deliberação da Câmara Municipal de 29 de 

novembro de 2011, conforme acima proposto; 

e)    Submeter o processo à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação a alteração da 

deliberação acima mencionada, nos termos do n.º 1 e n.º 6 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99 de 
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8 de junho, aplicável por força da alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de 

janeiro, solicitando-se que a deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em minuta para 

produzir efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.os 3 e 4 do artigo 92.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. 

Considerando o disposto no Código dos Contratos Públicos não pode ser alterado o valor 

máximo definido em termos de preço contratual, como neste caso excede não pode ser feita qualquer 

adjudicação. Pelo motivo apresentado, voto contra no ponto 3.4.3 e apresento a presente declaração 

de voto, designadamente, para os efeitos do n.º 2 do Art.º 28.ºdo CPA. 

Leiria, 11 de setembro de 2012 

A Vereadora 

Blandina Oliveira» 

 

3.4.4. Procedimento concursal para aquisição dos serviços de recolha e transporte a destino final 

adequado de resíduos urbanos, resíduos de construção e demolição, da responsabilidade dos 

municípios, e prestação dos serviços de limpeza urbana no Concelho de Leiria. Alteração da 

deliberação da Câmara Municipal de 12 de junho 

DLB N.º 1150/12 | Presente a proposta da Divisão de Aprovisionamento e Património com o seguinte 

conteúdo: 

Considerando: 

A deliberação da Câmara Municipal de 12 de junho de 2012, relativa à prévia autorização da 

Assembleia Municipal nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, do 

procedimento mencionado em epígrafe, que: 

 no seu ponto 3 indica que o valor estimado da prestação do serviço seria de €35.000.000,00, 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

 no seu ponto 4 indica que a revisão de preços constará das peças do procedimento concursal 

e incidirá, nomeadamente, sobre o preço dos combustíveis e o Índice de Preços do 

Consumidor no Continente, publicado pelo INE; 

 no ponto 5 indica que nos termos do n.º 7 do artigo 42.º do Código da Contratação Pública, as 

peças do procedimento concursal devem prever a obrigação do adjudicatário elaborar, um ou 

vários projetos de investigação e desenvolvimento diretamente relacionados com as 

obrigações do contrato no valor de 1% do preço contratual. 

A deliberação da Câmara Municipal de 14 de agosto de 2012, relativa à autorização da 

realização da despesa, aprovação das peças do procedimento e abertura do procedimento mencionado 

em epígrafe, que no seu ponto 4 fixa o preço base em €34.500.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, sendo este inferior ao inicialmente estimado para efeitos de prévia autorização para abertura do 

referido procedimento concursal, nos termos do n.º 1 e n.º 6 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99 

de 8 de junho, aplicável por força da alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 

de janeiro; 

A alteração à fórmula de cálculo da revisão de preços, porquanto apenas ficou previsto no 

programa do concurso, aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 14 de agosto de 2012, o 
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cálculo com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor (I.P.C.), exceto habitação, no 

continente, publicado pelo Instituto Nacional de Estatística, verificada durante o ano anterior com 

referência a 1 de janeiro, contrariamente ao definido na deliberação da Câmara Municipal de 12 de 

junho de 2012, no seu ponto 4, o qual indicava que a revisão de preços incidiria também sobre o preço 

dos combustíveis. 

Que o Decreto-Lei n.º 149/12 de 12 de julho, aplicável aos procedimentos de formação de 

contratos públicos iniciados a partir de 11 de agosto de 2012, vem revogar o n.º 7 do artigo 42.º do 

Código da Contratação Pública, suprimindo-se desta forma o ponto 5 da deliberação da Câmara 

Municipal de 12 de junho de 2012. 

Propõe-se que a Câmara Municipal submeta o processo à Assembleia Municipal para efeitos de 

conhecimento das alterações à deliberação da Câmara Municipal de 12 de junho de 2012, nos termos 

do n.º 1 e n.º 6 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99 de 8 de junho, aplicável por força da alínea f) do 

n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e concordando com a proposta da Divisão de 

Aprovisionamento e Património: 

i. Tomou conhecimento do Decreto-Lei n.º 149/12 de 12 de julho, em especial o disposto nos 

artigos 2.º e 4.º, de acordo com os quais é revogado o n.º 7 do artigo 42.º do Código da 

Contratação Pública, ou seja, é revogada a obrigação do adjudicatário elaborar, um ou vários 

projetos de investigação e desenvolvimento diretamente relacionados com as obrigações do 

contrato no valor de 1% do preço contratual; 

ii. Deliberou por unanimidade submeter o processo à Assembleia Municipal para efeitos de 

conhecimento das alterações à deliberação acima mencionada, nos termos do n.º 1 e n.º 6 do 

artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99 de 8 de junho, aplicável por força da alínea f) do  n.º 1 do 

artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, solicitando-se que a deliberação da 

Assembleia Municipal seja aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos, nos termos e 

com os fundamentos previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães comentou que a consequência desta alteração era 

levar o assunto à Assembleia Municipal o que acabava por demonstrar que a reunião extraordinária de 

14 de agosto não tinha justificação, ao que o Senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu que o 

procedimento concursal continuou, não havendo qualquer reflexo das correções propostas, no que 

dizia respeito ao procedimento. 

*** 

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira, apresentando motivos válidos, retirou-se da reunião 

pelas dezoito horas e trinta minutos, após a análise e votação do assunto supra. 

*** 

3.4.5. Doação de equipamento para a EB1 de Machados 

DLB N.º 1151/12 | Presente uma declaração do Agrupamento de Escolas de Colmeias (ENT. 

2012/5778), na qual declaram ter adquirido, para instalar na escola EB1 de Machados, o seguinte 

equipamento: 
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I. Um projetor BENQ MP515, €349,00; 

II. Um Ecrã para projeção NS-SCREEN T-153, €89,99; 

III. Destruidora Fellows P -20, €29,90; 

IV. Impressora Multifunções Brother DCP-J315W, €78,01; 

V. Máquina fotográfica Olympus D-745, €89,90. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, e de acordo com a competência que lhe foi 

conferida pelo estipulado na alínea h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro 

deliberou por unanimidade aceitar a doação do referido equipamento, para instalar na EB1 de 

Machados, freguesia de Boa Vista. 

Mais deliberou agradecer ao Agrupamento de Escolas de Colmeias a doação de referido 

equipamento.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.4.6. Exercício do direito de preferência na alienação da casa n.º 9, na Rua N.ª Sr.ª de Fátima, Bairro 

das Almuinhas, Marrazes 

DLB N.º 1152/12 | Presente o requerimento (ENT. 13742/2012) de Pereira & Cardoso – 

Empreendimentos Imobiliários, Lda., na qualidade de proprietário da casa n.º 9, sita na Rua N.ª Sr.ª de 

Fátima, Bairro das Almuinhas, freguesia de Marrazes, na qual requer que a Câmara Municipal se 

pronuncie quanto ao exercício do direito de preferência, na alienação daquele imóvel, pelo valor de 

€42.000,00 (quarenta e dois mil euros). 

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

alienação do imóvel acima identificado, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 

310/88, de 5 de setembro, e não exercer o direito de preferência. 

Mais deliberou que seja notificado o requerente no sentido de informar a Câmara Municipal 

da identificação do adquirente, no prazo de 30 dias após a celebração da escritura, conforme previsto 

no artigo 20.º do citado diploma legal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.4.7. Aquisição, a título gratuito, de parcela de terreno onde se encontra implantada a estação 

elevatória da Barosa 

DLB N.º 1153/12 | Presente a proposta da Divisão de Aprovisionamento e Património com o seguinte 

conteúdo: 

Considerando que: 

O Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Leiria deliberou, conforme ata 

n.º 3, em 07/02/2012, propor à Câmara Municipal a aquisição, a título gratuito, à Fábrica da Igreja 

Paroquial da Barosa, a parcela de terreno com a área de 240m2, sito em Freixo, freguesia de Barosa, 

inscrita na matriz predial rústica sob o artigo 1820.º da referida freguesia, não descrita na competente 

Conservatória do Registo Predial a favor da pessoa supra citada, onde se encontra instalada a estação 

elevatória de Saneamento da Barosa; 

A autarquia, no desempenho normal das suas atribuições, designadamente no tocante à 

construção de equipamento rural e urbano previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 
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159/99, de 14 de setembro, pode adquirir bens que incorporem o património público ou privado, para 

realização dos seus fins. 

Propõe-se a aquisição, a título gratuito, à Fábrica da Igreja Paroquial da Barosa, da parcela de 

terreno com a área de 240m2, sito em Freixo, freguesia de Barosa, inscrita na matriz predial rústica sob 

o artigo 1820.º da referida freguesia. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, concordando com o teor da informação 

prestada pela Divisão de Aprovisionamento e Património e no uso da competência que lhe é conferida 

pela alínea h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de janeiro, deliberou por unanimidade aceitar a doação da referida parcela e remeter 

ao Cartório Notarial o processo para a celebração da respetiva escritura. 

Mais deliberou conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar a 

competente escritura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 
 
PONTO QUATRO 
GABINETE DE APOIO À SENHORA VEREADORA LURDES MACHADO 

 

Cemitério Municipal de Leiria, Sepultura 151P Cónego Dr. Sebastião da Costa Brites 

DLB N.º 1154/12 | Presente o requerimento de António José Brites Leitão Ritto (INT. 2011/7840), a 

solicitar o averbamento da sepultura n.º 151P do Cemitério Municipal de Leiria, em seu nome, de modo 

a poder preservá-la (Anexo L). 

Através da informação jurídica datada de 26/09/2011, foi dado parecer de “não pronúncia 

sobre o pedido de averbamento apresentado por António José Brites Leitão Ritto, uma vez que, este, 

face à caducidade da concessão da sepultura n.º 151P, não possui legitimidade procedimental para a 

apresentação de tal pedido”. 

Posteriormente, através do Registo INT. 2010/13499 (Anexo L), e atenta às conclusões do 

parecer jurídico datado de 30/05/2012, propõe a Senhora Vereadora Lurdes Machado que a Câmara 

Municipal de Leiria delibere no sentido de a Sepultura 151P se manter no mesmo local em que se 

encontra, bem como conferir poderes ao sobrinho do falecido Cónego Dr. Sebastião da Costa Brites, 

António José Brites Leitão Ritto, que a seu pedido, solicitou autorização para preservar a referida 

campa. 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere no sentido de autorizar António José Brites 

Leitão Ritto a manter e preservar a campa acima mencionada. 

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

Senhor António José Brites Leitão Ritto de manter e preservar a campa acima mencionada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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PONTO CINCO 
DIVISÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

 
5.1. Atribuição da casa n.º 1 do Bairro Social de Maceira 

DLB N.º 1155/12 | Presente proposta no sentido de ser atribuída a casa n.º 1, da Rua da Paz, Bairro 

Social de Maceira, sito na freguesia de Maceira, presentemente devoluta (ENT. 2012/8740), a Eliseu 

Pereira Branco, e seu agregado familiar, atualmente constituído pela sua companheira Irene da Silva 

Lindo e filha Tatiana Marisa Ferreira Branco, residentes na Travessa do Porto n.º 2/A, A-dos 

Pretos/Maceira, em habitação arrendada, conforme estudo de avaliação das carências habitacionais da 

freguesia de Maceira constante em anexo (Anexo M) e no processo administrativo com o número de 

registo INT. 2012/5744.  

No estudo de avaliação foram tidos em consideração os agregados familiares de dimensão 

adequada à tipologia da habitação devoluta (T2), procurando-se contudo que dela beneficiem o maior 

número possível de pessoas (casal com filho/a). 

O estudo de avaliação foi elaborado a partir da base de dados do ficheiro de procura de 

habitação social existente na DIAS, e dos contributos prestados pelas Técnicas que acompanham as 

famílias beneficiárias de Rendimento Social de Inserção, do Centro Distrital de Segurança Social de 

Leiria, pela Academia Cultural e Social de Maceira, e pela Junta de Freguesia de Maceira. 

Baseia-se a presente proposta de atribuição no facto de ser uma habitação adequada à 

dimensão do agregado familiar; um dos elementos do agregado familiar possuir incapacidade 

permanente global de 30%; deficientes condições de habitabilidade do alojamento arrendado em que 

vivem, e à dificuldade de arrendamento de uma habitação adequada no mercado privado de 

arrendamento, face aos atuais rendimentos do agregado familiar, segundo os critérios de atribuição de 

habitação social definidos no Decreto-Lei n.º 797/76, de 6 de novembro e o Decreto Regulamentar 

50/77, de 11 de agosto. 

A presente proposta de atribuição mereceu concordância por parte da Junta de Freguesia de 

Maceira, conforme documento em anexo (Anexo M) e constante no processo administrativo com o 

número de registo INT. 2012/5744.  

Face à composição do agregado familiar, e aos atuais rendimentos mensais que totalizam um 

valor médio mensal ilíquido de €926,96, (novecentos e vinte seis euros e noventa e seis cêntimos) e um 

rendimento “per capita” no valor de €308,98, (trezentos e oito euros e noventa e oito cêntimos), tendo 

por base o Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de maio, propõe a Divisão de Assuntos Sociais que o novo 

contrato de arrendamento a efetuar com Eliseu Pereira Branco, conforme Regulamento Municipal para 

a Gestão do Parque Habitacional de Arrendamento Social Propriedade do Município, estabeleça a renda 

apoiada no valor mensal €87,95 (oitenta e sete euros e noventa e cinco cêntimos). 

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

alínea i) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea d) do artigo 24.º todas da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, 

da alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, deliberou por unanimidade, 

concordar com a proposta nos termos acima descritos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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5.2. Estorno de verbas no âmbito de apoios concedidos a Instituições 

DLB N.º 1156/12 | Conforme deliberações de Câmara Municipal n.º 149/11, n.º 232/11, e n.º 651/11, 

de 25.01.2011, 08.02.2011, e 19.04.2011, respetivamente, foram atribuídos apoios financeiros ao 

Centro Social Paroquial da Caranguejeira – Lar São Cristóvão relativo a celebração de um Protocolo de 

Colaboração para a prática da atividade “Classes de Mobilidade”, Vida Plena – Associação de 

Solidariedade Social de Leiria, relativo a apoio para a 3.ª Edição da Grande Noite de Carnaval e Colégio 

D. Dinis – Internato Masculino, relativo a apoio para materiais e equipamentos. 

Informou a Divisão de Assuntos Sociais que, embora as Instituições, tenham sido informadas 

dos seus compromissos e dos documentos a apresentar, os mesmos não foram entregues até à 

presente data. 

Dando sequência ao procedimento administrativo, propõe a Divisão de Assuntos Sociais a 

anulação dos apoios, no valor total de €1.650,00, bem como o estorno das respetivas propostas de 

cabimento e requisições externas das despesas, conforme quadro abaixo: 

Organização Deliberação de 
Câmara 

Requisição  Proposta de 
Cabimento 

Valor a estornar Motivo 

Centro Social e 
Paroquial da 
Caranguejeira – Lar São 
Cristovão (ENT: 
2011/22752 

Ata n.º 3 de 
2011.02.08 

2404 442/2011 de 
1 de 
Fevereiro 

€900,00 Não foram 
entregues os 
documentos 
solicitados  

Vida Plena – Associação 
de Solidariedade Social 
de Leiria  (ENT: 
2011/1383) 

Ata n.º 2 de 
2011.01.25 

3462 159/2011 de 
19 de Janeiro 

€250,00 Não foram 
entregues os 
documentos 
solicitados 

Colégio D. Dinis – 
Internato Masculino 

Ata n.º 8 de 
2011.04.19 

 1847/2011, 
de 11 de 
Abril 

€500,00 Não foram 
entregues os 
documentos 
solicitados 

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

o estorno das verbas supracitadas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 
PONTO SEIS 
GABINETE DE APOIO AO SENHOR VEREADOR GONÇALO LOPES 

 
6.1. Relatório de execução orçamental do 2.º trimestre do Teatro José Lúcio da Silva de 2012 

DLB N.º 1157/12 | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, o Relatório de Execução Orçamental 

do 2.º trimestre, referente à atividade do Teatro José Lúcio da Silva (Anexo N). 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

O Senhor Vereador José Benzinho comentou que os resultados positivos apresentados 

(€23.211,26) devem-se, fundamentalmente, a receitas não repetíveis (indemnização do seguro). 

Acrescentou que, como se reconhece no relatório, o montante dos documentos de despesa que 

estavam por registar devia ser estimado e registado nas contas e o montante das depreciações e das 

imparidades (por exemplo, não se provisionam os clientes com dívidas em atraso) deixam muitas 
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dúvidas aos vereadores do PSD e parecem ser baixos. Acrescentou que valores mais elevados 

conduziriam a outros resultados, certamente negativos. 

Ainda em matéria de gestão corrente, os vereadores do PSD consideram inaceitável que o TJLS 

suporte e pague o IVA das cedências gratuitas decididas pela Câmara Municipal. 

Acrescentou que continuam preocupados com a programação cultural e com o futuro do TJLS, 

tanto mais que a estrutura de custos não parece ser a que resulta da leitura do documento presente e 

ao facto de terem terminado os apoios comunitários ao abrigo dos quais muitas das iniciativas culturais 

tinham sido concretizadas. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes comentou que os resultados eram positivos, existia um 

esforço de redução da despesa, o Teatro José Lúcio da Silva tem uma política de contenção e de 

controlo de despesa não só nos serviços externos como também a nível dos recursos humanos que tem 

uma tendência para diminuir. Naturalmente, as preocupações que foram apresentadas foram legítimas 

mas com o cuidado que estavam a ter, o Teatro José Lúcio da Silva gozava de uma sustentabilidade 

razoável comparada com outras empresas municipais, consegue gerar um conjunto de receitas 

suficientes que superavam os 50% aliviando o orçamento municipal, naquilo que era o seu 

financiamento de programação.  

Mais referiu que as preocupações apresentadas iriam ser transmitidas ao Diretor do Teatro 

José Lúcio da Silva. 

Relativamente ao IVA das cedências gratuitas aprovadas em sede de reunião da Câmara 

Municipal, quem o suportava era o Teatro. Contudo, no âmbito do contrato de gestão celebrado entre 

a Câmara Municipal e o Teatro, a Câmara Municipal transferia mensalmente o valor estipulado e o 

Teatro José Lúcio da Silva conseguia pagar esse IVA. 

O Senhor Vereador José Benzinho lembrou que ainda não lhes tinha sido facultado o relatório 

detalhado do revisor oficial de contas, porque, segundo, o Diretor Municipal informou em 31 de julho, o 

revisor, apenas disponibilizou o relatório de fiscalização nessa data remetido e que estava subscrito 

pela empresa contratada para auditar/fiscalizar as contas do TJLS no exercício de 2011. Mesmo tendo 

presente que o Diretor do TJLS informara que esta era a única informação/documentação que tinham 

sobre este assunto, não se compreendia a sua inexistência. Lembrou, por fim, que a diferença entre o 

primeiro e o segundo classificado tinha sido de escassos trinta ou quarenta euros e que tal relatório 

estaria incluído na componente do serviço a prestar pelos restantes concorrentes, tanto mais que isso 

seguia as recomendações da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. 

 

6.2. Protocolo de colaboração entre o Município de Leiria e a “ASSOCIAÇÃO FAZER AVANÇAR” 

DLB N.º 1158/12 | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, uma proposta de minuta de 

protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Leiria e a “ASSOCIAÇÃO FAZER AVANÇAR”, 

tendo como objeto potenciar atividades formativas a desenvolver no Centro Cívico e respetiva Praça 

Pública. 

 “PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
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Considerando a crescente exigência de satisfação das necessidades sociais cometidas aos 

Municípios, mormente, no que concerne à ocupação dos tempos livres, com as suas inegáveis funções 

educativas, culturais, de melhoria de saúde e qualidade de vida das populações. 

Considerando o importante contributo das atividades de âmbito cultural na formação e 

desenvolvimento dos indivíduos, como fator insubstituível de desenvolvimento físico, mental e 

integração sociocultural. 

Considerando o paralelismo entre a execução de funções cometidas ao Município de Leiria no 

âmbito cultural e as atividades desenvolvidas por agentes associativos do Concelho de Leiria, que 

respondem a necessidades base e estimulam a participação cívica da comunidade, é pretensão deste 

Município estreitar essas ligações, de forma a desenvolver e pôr em prática uma política social e 

cultural que promova o relacionamento duradouro e profícuo entre entidades, permitindo desenvolver 

de forma eficaz a realização de projetos de reconhecido interesse para a comunidade local, melhorando 

a capacidade de gestão e qualidade dos serviços prestados à população da cidade e do concelho. 

Considerando que a construção do edifício do Centro Cívico foi cofinanciada pelo QREN, no 

âmbito do Programa Operacional Regional do Centro, através do Fundo Europeu do Desenvolvimento 

Regional (FEDER), candidatura âncora ao Programa de Ação Local para a Regeneração do Centro 

Histórico de Leiria (PALOR), sustentado no pilar base da promoção do diálogo intergeracional.  

Considerando que a “ASSOCIAÇÃO FAZER AVANÇAR”, associação sem fins lucrativos, de acordo 

com o artigo 1 do n.º 1 do seu ato de constituição é uma associação que tem como fim promover a 

integração de cidadãos através da partilha de conhecimentos linguísticos e culturais; promover a 

oportunidade de encontro cultural; ajudar a criar cidadãos do mundo com uma mente aberta a novas 

culturas e costumes. 

Considerando que a zona de localização do Centro Cívico – Edifício Praça Eça de Queiroz, tem 

na sua génese histórica o ponto de convergência multicultural. 

Considerando que a “ASSOCIAÇÃO FAZER AVANÇAR”, tem desenvolvido a sua ação junto de 

públicos preferencialmente jovens. 

Considerando que a “ASSOCIAÇÃO FAZER AVANÇAR ” poderá, em estreita ligação com o 

Município de Leiria, contribuir valiosamente para uma utilização eficaz do equipamento e responde ao 

objetivo nuclear da candidatura que assenta na promoção do diálogo intergeracional. 

Considerando as atuais limitações dos recursos financeiras, materiais e humanos da autarquia, 

o modelo de gestão preconizado para o Centro Cívico, permite a sustentabilidade financeira e cultural 

deste espaço. 

Considerando que, nos termos das alíneas d) a f) do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

setembro, a educação, património, cultura e ciência e tempos livres fazem parte das atribuições dos 

municípios. 

Considerando que o interesse público e bem-estar cultural e social da população de Leiria, 

também são os interesses do Município de Leiria. 

Entre o MUNICÍPIO DE LEIRIA, com sede no Largo da República, na cidade de Leiria, N.I.P.C. 505 181 

266, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Raul Miguel de Castro, casado, 

natural da freguesia de S. João, concelho de Abrantes, no uso dos poderes conferidos por deliberação 
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camarária de 11/09/2012, doravante designado por Primeiro Outorgante, e a “ASSOCIAÇÃO FAZER 

AVANÇAR”, com sede na Rua Senhora do monte, vale da Fogaça-Abadia, freguesia de Cortes, aqui 

representada por Hugo Miguel Menino Aguiar na qualidade de Presidente, qualidade e poderes 

verificados pela exibição da ata da Assembleia Geral 1/12/2008 e da tomada de posse de 1/12/2008, 

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, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, conjugada com as disposições do 

artigo é celebrado o presente Protocolo de Colaboração, que se rege pelas cláusulas seguintes:  

Cláusula Primeira 

Objeto do protocolo 

No quadro de uma regular colaboração institucional, constitui objeto do presente protocolo a definição 

de responsabilidades e estratégias a assumir e a implementar em relação aos projetos de colaboração 

entre o Município de Leiria e a “ASSOCIAÇÃO FAZER AVANÇAR”, no sentido de potenciar atividades 

culturais, formativas e recreativas a desenvolver no Centro Cívico e respetiva Praça Pública, na cidade 

de Leiria. 

Cláusula Segunda 

Objetivo do protocolo 

Constitui objetivo primordial do presente protocolo a promoção e participação em ações conjuntas de 

natureza cultural, formativa e recreativa destinada ao público em geral e em especial à população 

juvenil.  

Cláusula Terceira 

Obrigações das partes 

1. O primeiro outorgante compromete-se a: 

a) Ceder à segunda outorgante, entre 1 de outubro de 2012 e 31 de março de 2013, o espaço 

designado em planta por “D”, onde funcionará a “Sala Polivalente” do Centro Cívico, 

devidamente assinalada em planta anexa a este protocolo e que dele passa a fazer parte 

integrante; 

b) Acompanhar a execução das ações a realizar pela segunda outorgante. 

2. A segunda outorgante compromete-se a: 

a) Desenvolver ações de caráter cultural e formativo destinadas preferencialmente ao público 

jovem, de domingo a sexta-feira das 16h00 às 24h00; 

b) Colaborar, através dos seus voluntários, na promoção da vida e obra de Eça de Queiroz na 

tradução e gravação fonética em vários idiomas da informação que for produzida sobre este 

escritor; 

c) Colaborar na promoção dos vários escritores leirienses ou que se inspiraram em Leiria 

através da tradução e gravação fonética em vários idiomas da informação que for produzida 

sobre os vários escritores; 

d) Garantir dez vagas nas várias formações ministradas em várias línguas estrangeiras para 

funcionários ao serviço do Primeiro Outorgante, em especial aos que têm como missão o 

atendimento ao público e em particular os afetos à Divisão de Ação Cultural Museus e 

Biblioteca; 
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e) Colaborar na divulgação do Centro Cívico e da Rota dos Escritores em Leiria, nomeadamente 

através da Internet; 

f) Garantir a limpeza e preservação do espaço cedido, bem como dos consumíveis 

indispensáveis ao bom funcionamento da instalação sanitária afeta; 

g) Publicitar o auxílio recebido através da menção expressa “Com o apoio do Município de 

Leiria”, bem como da inserção do respetivo brasão ou logótipo em todos os suportes gráficos 

usados para a promoção e/ou divulgação das atividades apoiadas e na informação difundida 

nos diversos meios de comunicação; 

h) Atender na sua atuação aos critérios de economia, eficácia e eficiência na utilização dos 

espaços cedidos; 

i) Articular e informar o Município de Leiria e a ASSOCIAÇÃO SEMPRE AUDAZ das atividades a 

desenvolver, bem como o seu calendário e horário. 

Cláusula Quarta 

Auditoria 

As atividades apoiadas nos termos do presente Protocolo de Colaboração podem ser submetidas a 

auditoria, a realizar pela Divisão de Auditoria da Câmara Municipal de Leiria, devendo a Segunda 

Outorgante disponibilizar toda a documentação julgada adequada e oportuna para o efeito. 

Cláusula Quinta 

Denúncia 

Este protocolo poderá ser denunciado a todo o tempo por qualquer uma das partes, mediante o envio 

de carta registada, com aviso de receção, com a antecedência mínima de sessenta dias de calendário, 

sem prejuízo das atividades ou ações em curso à data da cessação, que deverão continuar nos termos e 

prazos estabelecidos até à sua integral conclusão.  

Cláusula Sexta  

Rescisão 

O incumprimento pela Segunda Outorgante de uma ou mais condições estabelecidas no presente 

protocolo constitui motivo para a rescisão imediata do mesmo, por parte do primeiro outorgante e 

implica a reversão imediata dos bens cedidos à posse do Município de Leiria, bem como a 

impossibilidade de candidatura a novos auxílios durante dois anos. 

Cláusula Sétima 

Dúvidas e omissões 

1. Qualquer dúvida ou omissão relativa à interpretação e aplicação do presente protocolo será resolvida 

pela aplicação subsidiária das disposições do Regulamento de Atribuição de Auxílios do Município de 

Leiria e demais legislação especial aplicável. 

2. Em caso de impossibilidade de aplicação subsidiária das disposições do Regulamento de Atribuição 

de Auxílios do Município de Leiria e demais legislação especial aplicável, qualquer dúvida ou omissão 

relativa à interpretação e aplicação do presente protocolo será resolvida por acordo entre as partes, 

reduzido a escrito, sob a forma de adenda, a qual passará sempre a fazer parte integrante do mesmo. 

Cláusula Oitava 

Vigência e entrada em vigor 
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O presente protocolo é válido por um período de seis meses, entrando em vigor no dia 1 de outubro de 

2012, podendo ser renovado por igual período. 

Cláusula Nona 

Alterações do protocolo 

1. O presente Protocolo poderá ser objeto de alterações por acordo entre as partes, reduzido a escrito, 

sob a forma de adenda, a qual passará sempre a fazer parte integrante do mesmo, ficando sujeitas a 

prévia autorização da Câmara Municipal de Leiria. 

2. O primeiro outorgante poderá alterar unilateralmente o presente protocolo devido a imposição legal 

ou ponderoso interesse público, ficando as alterações sujeitas a prévia autorização da Câmara 

Municipal de Leiria. 

Este protocolo está isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) do artigo 6.º, 

conjugado com o preceituado na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º do Código do Imposto 

do Selo. 

O presente Protocolo é feito em duplicado, valendo a cópia como original, composto por 

______ páginas e um anexo, e devidamente assinado pelas partes, depois de declararem ter lido, 

compreendido e aceite todas as suas cláusulas. 

Feito em duplicado, em …………..aos …….do mês de ……………….de 2012. 

Pelo Município de Leiria | Raul Castro 

O Presidente da ASSOCIAÇÃO FAZER AVANÇAR | _________________» 

A Câmara Municipal, 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 de protocolo e autorizar o Senhor Presidente da Câmara Municipal a outorgar o protocolo 

referido. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

O Senhor Vereador Carlos Vitorino questionou se o edifício se encontrava esgotado, 

comentando que a Câmara Municipal de Leiria parecia ter alguma incapacidade quanto ao projeto do 

Centro Cívico, pois o edifício carecia de recuperação e de limpeza, tendo em conta que era frequentado 

por pessoas sem-abrigo que lá iam dormir durante a noite. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes salientou que a “ASSOCIAÇÃO FAZER AVANÇAR” tinha um 

projeto de atuação que abrangia várias camadas sociais, entre jovens e idosos. No entanto, o Centro 

Cívico tinha espaço para mais projetos. Quanto à situação dos sem-abrigo e das limpezas que teriam de 

ser realizadas tinha conhecimento, esperava que se resolvesse com a ocupação do edifício. 

 

6.3. Projeto de Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Leiria 

DLB N.º 1159/12 | Presente o processo relativo ao projeto de Regulamento do Conselho Municipal de 

Juventude de Leiria publicado através do Edital n.º 339/20112 do Diário da República, 2.ª Série, n.º 68, 

de 04 de abril de 2012, pp. 12335 a 12338, e publicitado pelo Edital n.º 43/2012, de 23 de março de 

2012. 

A Câmara Municipal, decorrido o período de audiência de interessados e apreciação pública 

sem que tenham sido apresentadas quaisquer sugestões, deliberou por unanimidade concordar com a 

proposta de Regulamento apresentada e, em conformidade com o disposto na alínea a) do n.º 6 do 
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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, e com 

o disposto no artigo 25.º da Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, alterada, submetê-la à aprovação da 

Assembleia Municipal, no âmbito das suas competências em matéria regulamentar fixadas na alínea a) 

do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada, com o seguinte Preâmbulo, em 

substituição da inicial nota justificativa: 

“Preâmbulo 

Considerando que, no âmbito do desenvolvimento económico, social e cultural, as políticas a 

adotar devem ser adequadas às necessidades que se fazem sentir nos grupos a que se destinam; 

Considerando que os jovens detêm um papel fulcral na nossa sociedade e contribuem de 

forma indelével para o seu desenvolvimento; 

Considerando a importância de conhecer os anseios, aspirações, prioridades e preferências dos 

jovens para a definição de objetivos estratégicos que facilitem a sua integração na vida em sociedade; 

Considerando que os problemas e desafios que hoje se colocam aos jovens são cada vez mais 

complexos e diversificados, como emprego, educação e formação, saúde, habitação, ocupação de 

tempos livres e ambiente; 

Considerando que a Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 6/2012, de 10 de 

fevereiro, cria o regime jurídico dos conselhos municipais da juventude e que a implementação e 

funcionamento destes órgãos poderão contribuir de forma decisiva para estimular a participação 

juvenil nas políticas que lhes dizem respeito aumentando a eficácia das mesmas. 

Assim, no exercício das competências que lhe estão conferidas pelo disposto na alínea a) do 

n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada, conjugada com o disposto no artigo 

25.º da Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 6/2012, de 10 de fevereiro, a Câmara 

Municipal de Leiria elaborou o projeto de Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Leiria, 

que, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 117.º e 118.º do Código do Procedimento 

Administrativo, foi objeto de audiência e apreciação públicas, por um período de 30 dias seguidos 

contados da sua publicação no Diário da República.  

Sobre o projeto foram consultadas as entidades referidas no artigo 5.º do projeto de 

Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Leiria. 

O presente Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Leiria foi aprovado pela 

Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.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.» 

Deliberou por último, solicitar que a deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em 

minuta para produzir efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.os 3 e 4 do 

artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 
PONTO SETE 
DIVISÃO DE JUVENTUDE E EDUCAÇÃO 

 
7.1. Agrupamento de Escolas Caranguejeira – Santa Catarina da Serra. Transferência de verbas 

DLB N.º 1160/12 | Presente, proposta do Senhor Vereador Gonçalo Lopes, que se apresenta: 
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Considerando que em resultado do processo de agregação de Unidades de Gestão nos termos 

do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, foi criado o Agrupamento de Escolas 

Caranguejeira – Santa Catarina da Serra, com sede na Escola Básica Dr. Correia Alexandre, englobando o 

ex-Agrupamento de Escolas Dr. Correia Alexandre, Caranguejeira, Leiria e o ex-Agrupamento de Escolas 

e Jardins da Serra; 

Considerando que, no decurso do ano letivo 2011/2012, foram estabelecidos acordos de 

colaboração com os agrupamentos mencionados, relativamente ao Programa de Generalização do 

Fornecimento de Refeições Escolares do 1.º Ciclo, Componente de Apoio à Família do Pré-Escolar ou 

outros; 

Considerando que algumas das verbas atribuídas no âmbito dos diversos programas ainda não 

foram transferidas; 

Propõe-se seja dada autorização para que os serviços financeiros procedam à transferência de 

verbas atribuídas aos ex-Agrupamentos de Escolas Dr. Correia Alexandre e Agrupamento de Escolas e 

Jardins da Serra para a nova unidade orgânica Agrupamento de Escolas Caranguejeira, Santa Catarina 

da Serra, com o NIF 600 080 633. 

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

com a proposta e autorizar os serviços financeiros a proceder à transferência de verbas dos ex 

Agrupamentos de Escolas Dr. Correia Alexandre e Agrupamento de Escolas e Jardins da Serra para a 

nova unidade orgânica Agrupamento de Escolas Caranguejeira, Santa Catarina da Serra, com o NIF 600 

080 633. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2. Concurso "Pedala pela tua Escola" promovido pela EDP, vencedor Escola EB1 Marrazes 

DLB N.º 1161/12 | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, carta de agradecimento e 

resultados do Concurso "Pedala pela tua Escola", promovido pela EDP, conforme se transcreve: 

«Considerando que as escolas do Concelho de Leiria estiveram envolvidas no Concurso "Pedala 

pela tua Escola", promovido pela EDP, durante a 74.º Volta a Portugal em Bicicleta; 

Considerando que a ação visa distribuir gratuitamente pelas escolas vencedoras, kits de 

material escolar a todos os alunos do 1.º ciclo inscritos no ano letivo 2012/2013; 

Considerando que as escolas vencedoras foram as mais votadas pelos participantes da ação, 

nos três concelhos vencedores: Leiria, Castelo Branco e Trofa, conforme ilustra quadro seguinte: 

 
Considerando que no concelho de Leiria as escolas com mais votos foram: a EB1 de Marrazes, 

EB1 de Chãs e EB1 de Gândara dos Olivais, sendo a vencedora a EB1 de Marrazes; 
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A organização do concurso felicita e agradece ao Município de Leiria a participação no evento e 

irá distribuir kits de material escolar por todos os alunos daquele estabelecimento de ensino. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor da carta de carta de agradecimento e 

resultados do Concurso "Pedala pela tua Escola", promovido pela EDP, cuja escola vencedora foi a 

Escola EB1 Marrazes. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.3. Minuta de adenda ao Acordo de Colaboração – Componente de Apoio à Família - Pré-Escolar 

2012/2013 

DLB N.º 1162/12 | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, uma proposta do seguinte teor: 

O Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, na vertente da 

Componente de Apoio à Família, está enquadrado pelo disposto no Protocolo de Cooperação tripartido 

de 8 de julho de 1998, cujo financiamento se encontra regulado pelo Despacho n.º 13503/2009, de 9 de 

junho, atualizado pelo Despacho n.º 11476/2010, de 14 de julho. 

À semelhança de anos anteriores, em 2009/2010, o Município de Leiria celebrou acordos de 

colaboração com as entidades gestoras dos programas (Junta de Freguesia, Agrupamentos de Escolas, 

Associações de Pais e outras instituições de utilidade pública e de solidariedade social), com vista à boa 

colaboração dos respetivos outorgantes na realização dos objetivos do programa. 

No sentido de dar continuidade aos respetivos programas, e tendo presente os dados do novo 

ano letivo 2012/2013, propõe-se a celebração de adendas aos acordos de colaboração celebrados 

anteriormente, respeitando a minuta de adenda que se transcreve, bem como os valores que constam 

na lista que se anexa à presente ata, da qual faz parte integrante, e que depois de devidamente 

outorgada será remetida aos serviços do Ministério da Educação. 

“ADENDA 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Entre o: 

Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 505 181 266, representado pelo Presidente da Câmara 

Municipal, Raul Miguel de Castro, adiante designado como primeiro outorgante; 

_______________________, com sede em ____________, ___________, Freguesia de __________, 

contribuinte fiscal n.º _____________, representado pelo seu Presidente, ___________, adiante 

designado como segundo outorgante; 

e 

o Agrupamento de Escolas de ____________, com sede em __________, ______________de 

_____________, Freguesia de ______________contribuinte fiscal n.º ___________, representado pelo 

seu Diretor, __________, adiante designado como terceiro outorgante, é celebrada a presente Adenda 

ao Acordo de Colaboração de __/__/____, que se rege pela Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro, conjugada 

com o Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de junho e o Acordo de Colaboração tripartido, celebrado em 28 

de julho de 1998, entre os Ministérios da Educação, do Trabalho e Solidariedade e a Associação 

Nacional de Municípios Portugueses.  

Cláusula I 

A cláusula segunda, no contexto do ano letivo de 2012/2013, passa a ter a seguinte redação: 
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(…) 

2. As atividades a que se refere o número anterior serão exercidas no(s) Jardim(ns) de Infância de: 

______________________ e/ou noutros espaços alternativos, julgados convenientes à prática das 

atividades de animação socioeducativa.  

Cláusula II 

A cláusula quarta, no contexto do ano letivo de 2012/2013, passa a ter a seguinte redação: 

(…)  

d) Transferir mensalmente para a entidade parceira ________________, as verbas relativas à 

componente das refeições e animação socioeducativa, após receção e confirmação dos mapas de 

pedido de pagamento e respetivos documentos de despesa, de acordo com os valores aprovados 

em reunião de Câmara Municipal de 11 de setembro, tendo em conta os seguintes parâmetros: 

- Valor unitário da Refeição: _____ 

- Transporte Refeição/Alunos: _____ 

- Matéria-prima não Alimentar: _____ 

- Recursos Humanos: _______ 

- Atividades educativas complementares: _____ 

- Serviços Administrativos: ______” 

Os valores implicados nestas transferências foram já objeto de proposta de cabimento, 

aprovado em reunião de Câmara Municipal de 30 de agosto, e cuja tabela se anexa à referida lista 

(Anexo__). 

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

conjugadas da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 

14 de setembro e das alíneas l) do n.º 1, e d) do n.º 4, ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, com a redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, deliberou por unanimidade 

aprovar a proposta de minuta e os respetivos valores, e autorizar o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal a proceder à outorga das adendas com as entidades parceiras envolvidas na gestão dos 

Programas da Componente de Apoio à Família do Pré-escolar.  

Mais deliberou que os valores agora aprovados produzam efeito ao início do ano escolar 

2012/2013, após confirmação da existência de fundos disponíveis para a assunção do compromisso, 

nos termos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.4. Minuta de adenda ao Acordo de Colaboração. Programa de Fornecimento de Refeições Escolares. 

Ano Letivo 2012/2013 

DLB N.º 1163/12 | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, uma proposta do seguinte teor: 

O Programa "Serviço de Refeições – 1.º CEB" existe no Concelho de Leiria desde o ano letivo 

2001/2002, aprovado por deliberação camarária de 24 de outubro de 2001. 

À semelhança de anos anteriores, em 2008/2009, o Município de Leiria celebrou acordos de 

colaboração com as entidades gestoras dos programas (Junta de Freguesia, Agrupamentos de Escolas, 

Associações de Pais e outras instituições de utilidade pública e de solidariedade social), com vista à boa 

colaboração e concretização do Programa. 
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O Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico é regulamentado pelo despacho n.º 18987/2009, de 17 de agosto. 

No sentido de dar continuidade aos respetivos programas, e tendo presente os dados do novo 

ano letivo 2012/2013, propõe-se a celebração de adendas aos acordos de colaboração celebrados 

anteriormente, respeitando a minuta de adenda que se transcreve, bem como os valores que constam 

na lista que se anexa à presente ata, da qual faz parte integrante, e que depois de devidamente 

outorgada será remetida aos serviços do Ministério da Educação: 

“ADENDA 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Entre: 

Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 505 181 266, representado pelo Presidente da Câmara 

Municipal, Raul Miguel de Castro, adiante designado como primeiro outorgante; 

e 

______________________, com sede em ____________, ___________, Freguesia de __________, 

contribuinte fiscal n.º _____________, representado pelo seu Presidente, ___________, adiante 

designado como segundo outorgante, e o Agrupamento de Escolas de ____________, com sede em 

__________, ______________de _____________, Freguesia de ______________contribuinte fiscal n.º 

___________, representado pelo seu Diretor, __________, adiante designado como terceiro 

outorgante, é celebrada a presente Adenda ao Acordo de Colaboração celebrado a _____de _________ 

de ________, que se rege pelo disposto no regulamento de acesso ao funcionamento do Programa de 

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

n.º 18987/2009, de 17 de agosto. 

Cláusula I 

A cláusula primeira, no contexto do ano letivo de 2012/2013, passa a ter a seguinte redação: 

O presente Acordo tem por objetivo estabelecer um conjunto de regras destinadas à boa colaboração 

entre os respetivos outorgantes, com vista ao cumprimento do Programa de Generalização do 

Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º Ciclo, nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

de _____________, Agrupamento de Escolas de _____________, num total aproximado de ____ 

alunos, no ano letivo de 2012/2013. 

Cláusula II 

A cláusula segunda, no contexto do ano letivo de 2012/2013, passa a ter a seguinte redação: 

(…)  

c) transferir para _____________________, a título de comparticipação ou apoio, as verbas relativas ao 

referido Programa, após receção e confirmação dos mapas de pedido de pagamento e respetivos 

documentos de despesa, de acordo com os valores aprovados em reunião de Câmara Municipal de 11 

de setembro de 2012, tendo em conta os seguintes parâmetros: 

- Valor unitário da Refeição _______ 

- Transporte Refeição/Alunos ______ 

- Matéria-prima não Alimentar _____ 

- Recursos Humanos ______ 
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- Serviços Administrativos _____” 

Os valores implicados nestas transferências foram já objeto de proposta de cabimento, 

aprovado em reunião de Câmara Municipal de 10 de agosto, e cuja tabela se anexa à referida lista 

(Anexo O). 

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

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro 

e das alíneas l) do n.º 1, e d) do n.º 4, ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a 

redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, deliberou por unanimidade aprovar a proposta 

de minuta e os respetivos valores, e autorizar o Senhor Presidente da Câmara Municipal a proceder à 

outorga das adendas com as entidades parceiras envolvidas na gestão do Programa de Fornecimento 

de Refeições Escolares ao 1.º Ciclo, após confirmação da existência de fundos disponíveis para a 

assunção do compromisso, nos termos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.5. Minuta de Acordo de Colaboração. Programa de Fornecimento de Refeições Escolares. 

Agrupamento de Escolas Caranguejeira-Santa Catarina da Serra e Agrupamento de Escolas Dr. Correia 

Mateus. Ano Letivo 2012/2013 

DLB N.º 1164/12 | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, uma minuta de Acordo de 

Colaboração relativamente ao Programa de Fornecimento de Refeições Escolares nas Escolas do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico, do seguinte teor: 

No sentido de dar continuidade aos programas de fornecimento de refeições escolares aos 

alunos das escolas do 1.º ciclo de Paulo VI e das escolas da Freguesia de Santa Catarina da Serra, em 

virtude da alteração das entidades parceiras dos respetivos programas, propõe-se a celebração de 

novos acordos de colaboração, respeitando a Minuta de Acordo que se transcreve, bem como os 

valores que constam na lista que se anexa à presente ata e da qual faz parte integrante. 

«ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Considerando que, por força do disposto na Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, as refeições 

escolares dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico constituem matéria da competência das autarquias 

locais; 

Considerando que o “Programa Serviço de Refeições – 1.º CEB”, existente no Concelho desde o 

ano letivo 2001/2002, e aprovado por deliberação camarária de 24 de outubro de 2001, tem 

possibilitado o acesso às refeições a milhares de alunos, a custo igual ao praticado nos refeitórios 

escolares dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico; 

Considerando o acordo relativo a refeições escolares para alunos do 1.º ciclo, assinado entre o 

Ministério da Educação e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, em 25 de outubro de 2005; 

Considerando o Despacho n.º 20956/2008, publicado a 11 de agosto, que regulamenta o 

programa referido; 

Considerando a experiência enriquecedora em matéria de educação, do trabalho que vem 

sendo realizado com os parceiros locais neste domínio. 

Entre o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 505181266, representado pelo seu 

Presidente, Raul Miguel de Castro, adiante designado como primeiro outorgante, e (Entidade Parceira) 
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_________________________________, com sede em _________________, contribuinte fiscal n.º 

___________ representado pelo(a) seu/sua Presidente, ___________________, como segundo 

outorgante, e o Agrupamento de Escolas de ___________________, com sede em 

_________________, ____-______ Leiria, Freguesia de _________, contribuinte fiscal n.º 

________________, representado pelo(a) seu/sua Diretor(a), ________________ como terceiro 

outorgante, é celebrado o presente acordo o qual passará a reger-se pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objetivo 

O presente acordo tem por objetivo estabelecer um conjunto de regras destinadas à boa 

colaboração entre os respetivos outorgantes, com vista ao cumprimento do Programa de Generalização 

do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo, nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico de _____________, Agrupamento de Escolas de _____________, num total aproximado de ____ 

alunos, no ano letivo 2012/2013. 

Cláusula Segunda 

Obrigações do Município de Leiria 

1 - O Município de Leiria, com os fundamentos constantes dos considerandos a este acordo, 

compromete-se a:  

a) proceder ao apetrechamento dos refeitórios, com vista ao bom funcionamento do serviço de 

refeições; 

b) garantir a monitorização do Programa de Refeições, em particular o funcionamento do serviço e o 

cumprimento das normas de segurança e higiene aplicáveis, no que diz respeito à confeção e 

transporte das refeições, através dos meios que considere adequados; 

c) transferir para _____________________, a título de comparticipação ou apoio, as verbas relativas 

ao referido Programa, após receção e confirmação dos mapas de pedido de pagamento e respetivos 

documentos de despesa, de acordo com os valores aprovados em reunião de Câmara Municipal de 

11 de setembro de 2012, tendo em conta os seguintes parâmetros: 

- Valor unitário da Refeição _______ 

- Transporte da Refeição ________ 

- Transporte dos Alunos ______ 

- Matéria-prima não Alimentar _____ 

- Recursos Humanos ______ 

- Espaços _____ 

2 - O Município de Leiria não responderá por quaisquer danos ou prejuízos sofridos pelos restantes 

Outorgantes, salvo culpa comprovada dos funcionários, agentes e/ou contratados por este no exercício 

das respetivas funções. 

Cláusula Terceira 

Obrigações da Entidade Gestora 

1. A __________________________ compromete-se a: 
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a) assegurar a gestão do serviço de refeições aos alunos das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico de 

_____________, Agrupamento de Escolas de _________________, garantindo os recursos 

materiais e humanos necessários, em estreita articulação com o Agrupamento de Escolas; 

b) assegurar que as refeições servidas cumprem todos os requisitos de qualidade e que são 

utilizados equipamentos adequados na sua distribuição, de acordo com a legislação em vigor; 

c) garantir o cumprimento das normas emanadas pelo Ministério de Educação e demais entidades, 

no que se refere à gestão de refeitórios, elaboração de ementas e aplicação do sistema HACCP 

(Higiene e Segurança Alimentar);  

d) enviar ao Município, até ao 10.º dia do mês seguinte, os mapas de pedido de pagamento com 

indicação do número das refeições servidas, alunos beneficiários, alunos apoiados no âmbito da 

ação social escolar, número de dias letivos, e documentos comprovativos de despesa; 

e) fornecer toda a informação complementar, quando solicitada pela Câmara Municipal de Leiria. 

2. A Entidade Gestora compromete-se ainda a solicitar parecer prévio à Câmara Municipal de Leiria, 

sempre que seja aconselhável qualquer alteração do funcionamento do Programa. 

Cláusula Quarta 

Obrigações do Agrupamento de Escolas 

1. O Agrupamento de Escolas _________________ compromete-se a: 

a) colaborar com as entidades parceiras na criação de condições para o bom funcionamento do 

programa; 

b) comunicar, mensalmente, ao Município o número de refeições servidas nos vários estabelecimentos 

de ensino; 

c) supervisionar a componente organizativa do serviço de refeições, nomeadamente no que diz respeito 

aos horários e divulgação das ementas disponibilizadas pelos organismos do Ministério da 

Educação; 

d) enviar parecer sobre o funcionamento do serviço de refeições até final do 1º período e sempre que 

se considere pertinente. 

Cláusula Quinta 

Duração do Acordo 

O presente acordo de colaboração produz efeitos ao início do ano letivo e será válido por um 

ano, podendo ser revisto por consenso entre as partes. 

Cláusula Sexta 

Renovação do Acordo 

1 - O acordo será automaticamente renovado, por igual período, se nenhuma das partes o denunciar 

com pelo menos sessenta dias (60 dias) de antecedência; 

2 - A rescisão do presente Acordo será comunicada aos Outorgantes por carta registada, com aviso de 

receção, e produzirá os seus efeitos no 10.º dia útil posterior. 

Cláusula Sétima 

Imposto do Selo 

O presente Acordo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do artigo 6.º, 

conjugada com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1 do artigo 3.º do Código do Imposto do Selo.» 
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Os valores implicados nestas transferências foram já objeto de proposta de cabimento, 

aprovado em reunião de Câmara Municipal de 10 de agosto. 

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

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro 

e das alíneas l) do n.º 1, e d) do n.º 4, ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a 

redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, deliberou por unanimidade aprovar a minuta de 

Acordo de Colaboração e os respetivos valores, e autorizar o Senhor Presidente da Câmara Municipal a 

proceder à outorga dos novos acordos com as entidades parceiras envolvidas na gestão do Programa de 

Fornecimento de Refeições Escolares ao 1.º Ciclo, após confirmação da existência de fundos disponíveis 

para a assunção do compromisso, nos termos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso 

(LCPA). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.6. Estorno de verbas  

DLB N.º 1165/12 | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, uma proposta com o seguinte teor: 

Após análise do plano de atividades, no âmbito da Divisão de Juventude e Educação (DIJE), 

constata-se a possibilidade de realizar alguns estornos, em resultado do saldo existente entre os 

montantes cabimentados e os efetivamente despendidos, conforme se apresenta: 

EDUCAÇÃO 

Entidade Designação Deliberação 
de Câmara 

Proposta Cabimento Verba a 
estornar 

Observações 

Os Malmequeres Férias Criativas 06-03-2012 proposta de 
cabimento n.º 
814/2012, de 24 de 
fevereiro 

€275,00 Realização da oficina 
sem custos para o 
Município 

Freguesia de 
Carvide 

Apoio à 
alimentação Pré- 
Escolar  

14/09/2010 
 

Reg. Int. 
11228/2010 
– Delib. 
14/09/2010 

€2.000,00 Orçamentado com 
base em estimativas 

Agrupamento 
Vertical de Escolas 
de Marrazes 

Internet nos 
Jardins de Infância 
- PROGRAMA DE 
APOIO 2011/2012  

10-01-12 

Proposta de 
cabimento n.º 6 e 
7/2012, de 3 de 
janeiro. Rubrica: 
2012-I-226 
(Agrupamentos 
€4.140,00) 

€990.00 
O agrupamento 
desistiu do 
programa) 

Assim, propõe-se que seja efetivado o respetivo estorno de verbas no montante de €3.265,00. 

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

proposta de estorno de verbas apresentada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.7. III Fórum “Educação e Responsabilidade Social” 

DLB N.º 1166/12 | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, o programa do III Fórum de 

Educação, a realizar no próximo dia 12 de setembro de 2012, no Teatro José Lúcio da Silva, dedicado à 

temática “Educação e Responsabilidade Social” e promovido em parceria com a Associação para o 

Desenvolvimento de Leiria (ADLEI). 

PROGRAMA: 
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14h15 - Receção 

14h30 - Sessão de abertura 

 Presidente da Câmara Municipal de Leiria - Dr. Raul Castro 

 Presidente da ADLEI – Arq. José Charters Monteiro 

15h00 – Entrega de Prémios de Mérito aos alunos dos 1.º e 2.º ciclos do concelho de Leiria 

15h30 – “Educação, Integração e Cidadania” 

 Professor Doutor Adelino Antunes  

 Dra. Lúcia Bértolo – (Presidente da CPCJ de Leiria) 

 Moderador- Professor Doutor Pedro Silva (ESECS - Instituto Politécnico de Leiria) 

16h30 - Entrega de Prémios de Mérito aos alunos do 3.º ciclo do concelho de Leiria 

16h45 – “Escola Solidária” 

 Dra. Helena Vasconcelos (Representante da Associação de Cooperação para o 

Desenvolvimento - ATLAS) 

 Dr. Pedro Biscaia – Diretor da ESALV (Escola Secundária Afonso Lopes Vieira) 

 Moderador - Mestre Fernando Elias (Diretor do Agrupamento de Escolas de Colmeias) 

17h45 - Entrega de Prémios de Mérito aos alunos do ensino secundário do Concelho de Leiria 

18h00 – Encerramento 

A iniciativa assinala a abertura do Ano Letivo em Leiria e, para além de dar as «boas vindas» 

aos educadores e professores que neste ano letivo vão trabalhar com as crianças e jovens do Concelho, 

procura ser um espaço formativo de debate e partilha de experiências, face às problemáticas e desafios 

atuais. Está aberto à participação de todos os agentes educativos: professores, pais e encarregados de 

educação, autarcas. 

Com contributos ao nível da divulgação, apoiam o III Fórum as seguintes entidades: Arquivo 

Livraria, Centro de Formação LEIRIMAR (Marinha Grande), Centro de Formação da Rede de Cooperação 

e Aprendizagem (Batalha) e Jornal de Leiria. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aceitar os contributos 

e agradecer às entidades mencionadas na divulgação do III Fórum. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.8. Utilização de Pavilhões Desportivos Municipais para a prática da Educação física e desporto 

escolar. Apoio a Agrupamentos de Escolas e Escolas – janeiro a junho de 2012 

DLB N.º 1167/12 | Retirado. 

 

7.9. Atividades de Enriquecimento Curricular da EB1 Quinta do Alçada. Acordo de Colaboração. Salão 

Paroquial da Quinta do Alçada 

DLB N.º 1168/12 | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, a minuta de Acordo de Colaboração 

relativamente à cedência de espaços para o desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento 

Curricular dos alunos da EB1 Quinta do Alçada. 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
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Considerando o Despacho n.º 14460/2008, de 26 de maio, que regulamenta as Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC); 

Considerando que compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar no apoio às 

atividades complementares de projetos educativos, conforme preceitua a alínea l) do n.º 1 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; 

Considerando os acordos de colaboração celebrados com os Agrupamentos de Escolas no 

âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular;  

Considerando a necessidade de criação de condições favoráveis para o programa, 

nomeadamente espaços complementares para o desenvolvimento das atividades; 

Considerando a experiência enriquecedora do trabalho que vem sendo realizado com os 

parceiros locais, em matéria de educação; 

Entre o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 505181266, representado pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Leiria, Raul Castro, e a Fábrica da Igreja Paroquial dos Marrazes, com sede em Marrazes, 

freguesia de Marrazes, contribuinte fiscal n.º 501 222 987, representado pelo seu Presidente, Padre 

Augusto Gomes Gonçalves, é celebrado o presente acordo de colaboração que se rege pelas cláusulas 

seguintes: 

1.ª 

A Fábrica da Igreja Paroquial dos Marrazes disponibiliza, ao Município de Leiria, os espaços necessárias 

para o desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular da Escola da Escola Básica do 1.º 

ciclo de Quinta do Alçada, freguesia de Marrazes, durante o ano letivo 2012/2013. 

2.ª 

Os espaços cedidos pela Fábrica da Igreja Paroquial dos Marrazes, ao Município de Leiria, dizem 

respeito a 4 salas, polivalente para a prática desportiva e sanitários do Centro Pastoral da Quinta do 

Alçada. 

3.ª 

As referidas instalações devem encontrar-se apetrechadas com sistemas de abastecimento de água e 

de energia elétrica. 

4.ª 

O Município de Leiria compromete-se a comparticipar nas despesas inerentes ao consumo de água, 

energia elétrica, aquecimento e limpeza dos espaços cedidos. 

5.ª 

O Município de Leiria, para fazer face às despesas referidas nas cláusulas anteriores, transfere, 

mensalmente, a partir de setembro de 2012, inclusive, para a Fábrica da Igreja Paroquial de Marrazes, a 

verba de €770,00 e equipa as instalações com o mobiliário e recursos didáticos necessários ao 

funcionamento das atividades. 

6.ª 

O Município de Leiria recebe as instalações no estado em que se encontram no momento da entrega e 

obriga-se, durante o tempo em que as mesmas forem utilizadas, a mantê-las em bom estado de 

conservação. 
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7.ª 

O presente acordo de colaboração é válido para o ano letivo 2012/2013, no período de 10 meses 

(setembro 2012 a junho de 2013), e é renovado automaticamente, por igual período, nos anos letivos 

seguintes, se nenhuma das partes o denunciar com pelo menos 60 dias de antecedência; 

8.ª 

O presente acordo de colaboração 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. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e, em conformidade com o disposto nas 

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea b) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, 

conjugadas com a alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º e artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

com a redação dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de janeiro, deliberou por unanimidade aprovar o Acordo 

de Colaboração acima transcrito e autorizar o Senhor Presidente da Câmara Municipal a proceder à sua 

assinatura com as entidades parceiras envolvidas, após confirmação da existência de fundos disponíveis 

para a assunção do compromisso, nos termos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso 

(LCPA). 

O valor implicado nesta despesa – RUBRICA 2012 A 297 - foi objeto da proposta de cabimento 

n.º 1715/2012, de 6 de setembro, e OBM 556.12.A4.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.10. Atividades de Enriquecimento Curricular. Minuta de Acordo de Colaboração. Ano letivo 

2012/2013 

DLB N.º 1169/12 | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, a minuta de Acordo de Colaboração 

a celebrar entre o Município de Leiria, Associações de Pais/Juntas de Freguesia/Coletividades e os 

Agrupamentos de Escolas do concelho de Leiria, relativamente ao acompanhamento de alunos para o 

desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular, no âmbito do Despacho n.º 14460/2008, 

de 26 de maio, com as alterações do Despacho n.º 8683/2011, de 28 junho, e cujo teor de transcreve: 

«(MINUTA DE) ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Considerando o Despacho n.º 14460/2008, de 26 de maio com a redação dada pelo Despacho 

n.º 8683/2011, de 28 junho, que regulamenta as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC); 

Considerando que compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar no apoio às 

atividades complementares de projetos educativos, conforme preceitua a alínea l) do n.º 1 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; 

Considerando os acordos de colaboração, celebrados a 16 de agosto de 2011 com os 

Agrupamentos de Escolas, no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular, renovados para o 

ano letivo 2012/2013; 

Considerando a necessidade de criação de condições favoráveis para a implementação do 

programa, nomeadamente transporte dos alunos e respetivo acompanhamento nos espaços onde 

decorrem as atividades; 



1696 (104) 
 

CMLeiria/Ata n.º 19, de 2012.09.11 

Im-DA-15-09_A0 

 

Considerando a experiência enriquecedora do trabalho que vem sendo realizado com os 

parceiros locais, bem como o papel que desempenham ao nível da promoção de respostas 

diversificadas; 

Entre o Município de Leiria, pessoa coletiva n.º 505181266, representado pelo Presidente da 

Câmara Municipal de Leiria, Raul Miguel de Castro, com poderes para o ato, conforme deliberação 

tomada pela Câmara Municipal de Leiria, em sua reunião de 11 de setembro de 2012, como primeiro 

outorgante, a (Associação de Pais/Junta de Freguesia/Coletividade) ___________________, com sede 

em _________________, pessoa coletiva n.º ___________ representado pelo (a) seu (sua) Presidente, 

___________________, como segundo outorgante, e o (Agrupamento de Escolas) 

___________________, com sede em _________________, pessoa coletiva n.º 

___________representado pelo(a) seu/sua Diretor(a), ___________________, como terceiro 

outorgante, é celebrado, o presente acordo, o qual passará a reger-se pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objetivo 

O presente acordo tem por objetivo a criação de condições de funcionamento do Programa das 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), determinado pelo Despacho n.º 14460/2008, de 26 de 

maio com a redação dada pelo Despacho n.º 8683/2011, de 28 junho nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico do Agrupamento de Escolas, conforme discriminado no Anexo 1.  

Cláusula Segunda 

Finalidade  

Este acordo tem por objeto estabelecer um conjunto de regras destinadas à boa colaboração entre os 

respetivos outorgantes, com vista ao cumprimento do seu objetivo. 

Cláusula Terceira 

Obrigações do Município de Leiria 

1 - O Município de Leiria, com os fundamentos constantes dos considerandos a este acordo, 

compromete-se a:  

d) Transferir para as entidades parceiras, as verbas discriminadas no Anexo 1, a definir anualmente, 

de acordo com as necessidades subjacentes ao bom desenvolvimento do programa;  

b) Analisar situações de funcionamento que possam comportar eventual acréscimo de despesas, 

decorrentes da alteração de espaços ou número de alunos, assim como outros encargos indispensáveis 

ao bom funcionamento das atividades. 

Cláusula Quarta 

Obrigações das Entidades Parceiras 

As entidades signatárias comprometem-se a colaborar com o Município de Leiria e com os restantes 

parceiros, no sentido de serem criadas as condições para o desenvolvimento do programa, de acordo 

com as competências definidas no Anexo 1. 
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Cláusula Quinta 

Acompanhamento do Programa 

A coordenação e acompanhamento do desenvolvimento do programa, nos espaços onde ele decorre, 

competem ao Agrupamento de Escolas, em estreita colaboração com o Município e com as restantes 

entidades parceiras. 

Cláusula Sexta 

Duração do Acordo 

O acordo de colaboração produz efeitos ao início do ano letivo e será válido até ao final das atividades 

letivas, podendo ser revisto anualmente por consenso entre as partes e em função das necessidades de 

implementação do programa. 

Cláusula Sétima 

Renovação do Acordo 

O acordo será automaticamente renovado, por igual período (ano letivo), se nenhuma das partes o 

denunciar com pelo menos sessenta dias (60 dias) de antecedência. 

Cláusula Oitava 

Imposto de Selo 

O presente acordo está isento do Imposto de Selo por força do disposto na alínea a) do artigo 6.º, 

conjugada com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1 do artigo 3.º do Código do Imposto do Selo.» 

Anexo 1 – Acordo de Colaboração 

Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB 

Envolvimento das entidades parceiras e apoio do Município 2012-2013 

Escolas Agrupamento Entidade Parceira Função Comparticipação 
anual 12/13 

EB 1 Quintas do Sirol, 
Souto de Cima, 

Caldelas, 
Caranguejeira, 

Caxieira e Palmeiria, 
Santa Catarina, 

Loureira, Vale Sumo 
e Chainça 

Caranguejeira – 
Santa Catarina 

da Serra 

Agrupamento de 
Escolas de 

Caranguejeira – Santa 
Catarina da Serra 

Acompanhamento de alunos  12.852,00€ 

EB 1 Santa Catarina, 
Loureira, Vale Sumo 

e Chainça 

União Desportiva da 
Serra 

Cedência de espaços 7.920,00 € 

EB1 Pinheiros  
 
 

Marrazes 
 
 

AMITEI Acompanhamento de alunos 2.677,50 € 

EB1 Marinheiros Associação de Pais da 
Escola do 1.º ciclo de 

Marinheiros 

Acompanhamento de alunos 3.213,00 € 

EB 1 Marrazes Sport Clube Leiria e 
Marrazes 

Acompanhamento de alunos 2.142,00 € 

EB 1 Quinta do 
Alçada  

APEQA - Associação 
Pais da Escola do 1.º 

CEB da Quinta do 
Alçada 

Acompanhamento de alunos 2.142,00 € 

EB 1 Sismaria da 
Gândara 

Associação de Pais da 
Escola do 1.º CEB da 
Sismaria da Gândara 

Acompanhamento de alunos 2.142,00 € 
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EB 1 Gândara dos 
Olivais 

Associação de Pais da 
Escola do 1.º CEB da 
Gândara dos Olivais 

Acompanhamento de alunos 2.142,00 € 

EB 1 Regueira de 
Pontes, Coucinheira, 

Casal Novo, Chãs, 
Amor, Barreiros, 

Casal dos Claros e 
Gândara dos Olivais 

Agrupamento de 
Escolas de 
Marrazes 

Acompanhamento de alunos 7.497,00 € 

EB1 Marinheiros Freguesia de Marrazes Cedência de espaços 4.860,00 € 

Tabela de Transferências 

Entidade Parceira Dez-2012 Mar-2013 Maio-2013 Comparticipação total 
2012/13 

Agrupamento de Escolas de 
Caranguejeira – Santa Catarina da 

Serra 

3.327,00 € 4.962,50 € 4.562,50 € 12.852,00 € 

União Desportiva da Serra 1.340,00 € 3.640,00 € 2.940,00 € 7.920,00 € 

Agrupamento de Escolas de 
Marrazes 

2.074,00 € 2.911,50 € 2.511,50 € 7.497,00 € 

APEQA - Associação Pais da Escola 
do 1.º CEB da Quinta do Alçada 

707,00 € 717,50 € 717,50 € 2.142,00 € 

Associação Pais e Encarregados de 
Educação da EB 1 da Gândara dos 

Olivais 

707,00 € 717,50 € 717,50 € 2.142,00 € 

Associação de Pais da Escola do 1.º 
CEB da Sismaria da Gândara 

707,00 € 717,50 € 717,50 € 2.142,00 € 

Associação de Pais da Escola do 1.º 
ciclo de Marinheiros 

1.071,00 € 1.071,00 € 1.071,00 € 3.213,00 € 

AMITEI 892,50 € 892,50 € 892,50 € 2.677,50 € 

Sport Clube Leiria e Marrazes 707,00 € 717,50 € 717,50 € 2.142,00 € 

Freguesia de Marrazes 1.620,00 € 1.620,00 € 1.620,00 € 4.860,00 € 

TOTAL 11.532,50 € 16.347,50 € 14.847,50 € 42.727,50 € 

 

 
 

Valor a 
cabimentar 

2012 

Proposta de 
cabimento  

Valor a 
contemplar para 

2013 

Classificação Económica 
2012-A-332 

Associação de Pais, 
Agrupamentos de 

Escolas, Outros 

11.532,50 € 1710/2012 31.195,00 € 

Freguesias 1.620,00 € 1711/2012 3.240,00 € 

 

Agrupamentos de Escolas OBM 

Marrazes 59.12-4 

Caranguejeira/Santa Catarina da Serra 66.12-3 

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

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro 

e das alíneas l) do n.º 1, e d) do n.º 4, ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a 

redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, deliberou por unanimidade aprovar a Minuta de 

Acordo de Colaboração e os respetivos valores, e autorizar o Senhor Presidente da Câmara Municipal a 

proceder à outorga dos novos acordos com as entidades parceiras envolvidas na gestão do Programa de 

Fornecimento de Refeições Escolares ao 1.º Ciclo, após confirmação da existência de fundos disponíveis 
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para a assunção do compromisso, nos termos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso 

(LCPA). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.11. Atividades de Enriquecimento Curricular. Alteração ao anexo 1 do acordo de Colaboração – Ano 

letivo 2012/2013. Acompanhamento de alunos 

DLB N.º 1170/12 | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, uma proposta de alteração ao 

Acordo de Colaboração celebrado entre o Município de Leiria, Associações de Pais/Juntas de 

Freguesia/Coletividades e os Agrupamentos de Escolas do concelho de Leiria, a 4 de outubro de 2011, 

relativamente ao acompanhamento de alunos para o desenvolvimento das Atividades de 

Enriquecimento Curricular. 

Considerando o Despacho n.º 14460/2008, de 26 de maio, com a redação dada pelo Despacho 

n.º 8683/2011, de 28 junho, que regulamenta as Atividades de Enriquecimento Curricular; 

Considerando que compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar no apoio às 

atividades complementares de projetos educativos, conforme preceitua a alínea l) do n.º 1 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; 

Considerando o acordo de colaboração celebrado com Agrupamentos de Escolas e outras 

entidades parceiras em 4 de outubro de 2011; 

Considerando que de acordo com a alínea a) do ponto 1, da cláusula 3.ª do referido acordo de 

colaboração se prevê que as verbas a transferir para as entidades parceiras sejam definidas 

anualmente, de acordo com as necessidades subjacentes ao bom desenvolvimento do programa; 

 Após análise das condições de funcionamento do programa para este ano letivo 2012-2013, 

propõe-se que o anexo 1 ao acordo de colaboração seja alterado, conforme se apresenta: 

Anexo 1 – Acordo de Colaboração celebrado a 4 de outubro de 2011 

Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB 

Envolvimento das entidades parceiras e apoio do Município para o ano letivo 2012-2013 

Escolas Agrupamento Entidade Parceira Função Comparticipação 
anual 12/13 

EB 1 Alcaidaria, Casal 
da Quinta, Figueiras 
Centro e Milagres 

Colmeias Freguesia de Milagres Acompanhamento de alunos 4.284,00 € 

EB 1 Raposeira Freguesia de Colmeias Acompanhamento de alunos  1.071,00 € 

EB1 Bouça APEB - Associação de 
Pais (…) Bouça 

Acompanhamento de alunos 1.071,00 € 

Escola Básica Dr. 
Correia Mateus, 
Touria, Arrabal, 

Martinela, Várzea, 
Courelas e Vidigal 

Correia Mateus Agrupamento de 
Escolas Dr. Correia 

Mateus 

Acompanhamento de alunos 8.568,00 € 

EB 1 Capuchos e 
Amarela  

(Pólo 1 e 2) 

D. Dinis Agrupamento de 
Escolas D. Dinis 

Acompanhamento de alunos  1.606,50 € 

EB 1 Vale do Horto e 
Azoia 

 
José Saraiva 

Freguesia de Azoia Acompanhamento de alunos  1.606,50 € 
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EB 1 Andreus, 
Marvila, Cruz D`Areia 

e Telheiro 

Freguesia de Barreira Acompanhamento de alunos  4.284,00 € 

EB1 Reixida Freguesia de Cortes Acompanhamento de alunos  1.071,00 € 

EB1 Parceiros e 
Pernelhas 

Freguesia de Parceiros Acompanhamento de alunos  1.071,00 € 

EB 1 Arnal, Porto 
Carro, A-do-Barbas, 

A-dos-Pretos, 
Cavalinhos, 

Maceirinha, Costas, 
Maceira 2 e Pocariça 

Maceira Agrupamento de 
Escolas de Maceira 

Acompanhamento de alunos  8.032,50 € 

EB 1 Lavegadas e 
Sismaria 

Rainha Santa 
Isabel 

Freguesia de Monte 
Redondo 

Acompanhamento de alunos 2.142,00€ 

EB 1 Várzeas Freguesia de Souto 
Carpalhosa 

Acompanhamento de alunos 1.071,00€ 

EB 1 Lameira  Freguesia de Ortigosa Acompanhamento de alunos 1.071,00€ 

EB1 Bajouca Freguesia de Bajouca Acompanhamento de alunos 1.071,00€ 

EB 1 Moinhos 
Carvide e Outeiro da 

Fonte 

Freguesia de Carvide Acompanhamento de alunos 2.142,00€ 

EB 1 Serra do Porto 
de Urso 

Freguesia de Monte 
Real 

Acompanhamento de alunos 1.071,00€ 

 

Tabela de Transferências 

Entidade Parceira Dez-2012 Mar-2013 Maio-2013 Comparticipação 
total 2012/13 

Agrupamento de Escolas D. Dinis 535,50 € 535,50 € 535,50 € 1.606,50 € 

Agrupamento de Escolas de 
Maceira 

2.077,50 € 2.977,50 € 2.977,50 € 8.032,50 € 

Agrupamento de Escolas Dr. 
Correia Mateus 

2.056,00 € 3.256,00 € 3.256,00 € 8.568,00 € 

APEB - Associação de Pais da 
Escola do 1.º Ciclo de Bouça 

357,00 € 357,00 € 357,00 € 1.071,00 € 

TOTAL 5.026,00 € 7.126,00 € 7.126,00 € 19.278,00 € 

Freguesia de Azoia 535,50 € 535,50 € 535,50 € 1.606,50 € 

Freguesia de Bajouca 357,00 € 357,00 € 357,00 € 1.071,00 € 

Freguesia de Barreira 1.428,00 € 1.428,00 € 1.428,00 € 4.284,00 € 

Freguesia de Carvide 714,00 € 714,00 € 714,00 € 2.142,00 € 

Freguesia de Colmeias 357,00 € 357,00 € 357,00 € 1.071,00 € 

Freguesia de Cortes 357,00 € 357,00 € 357,00 € 1.071,00 € 

Freguesia de Milagres 1.428,00 € 1.428,00 € 1.428,00 € 4.284,00 € 

Freguesia de Monte Real 357,00 € 357,00 € 357,00 € 1.071,00 € 

Freguesia de Monte Redondo 714,00 € 714,00 € 714,00 € 2.142,00 € 

Freguesia de Ortigosa 357,00 € 357,00 € 357,00 € 1.071,00 € 

Freguesia de Parceiros 357,00 € 357,00 € 357,00 € 1.071,00 € 

Freguesia de Souto Carpalhosa 357,00 € 357,00 € 357,00 € 1.071,00 € 

TOTAL 7.318,50 € 7.318,50 € 7.318,50 € 21.955,50 € 

 

Classificação Económica 
2012-A-332 

Valor a 
cabimentar 

2012 

Proposta de 
cabimento 

Valor a 
contemplar para 

2013 
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04050109 Juntas de Freguesia 7.318,50 € 1714/2012 14.637,00 € 

0909/040701 Associação de Pais, 
Agrupamentos de Escolas, Outros 

5.026,00 € 1713/2012 14.252,00 € 

 

Agrupamentos de Escolas OBM 

D. Dinis 64.12-3 

Colmeias 63.12-4 

Maceira 65.12-2 

Correia Mateus 60.12-3 

José Saraiva 61.12-4 

Rainha Santa Isabel 62.12-4 

A  Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 

1 do artigo 13.º e alínea e) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, conjugadas 

com a alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º e com o artigo 67.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

com a redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, conjugado com o n.º 15 do Despacho n.º 

8683/2011, de 28 de junho, que altera e republica o Despacho n.º 14460/2008, de 26 de maio, 

deliberou por unanimidade aprovar a alteração ao anexo 1 do referido acordo e os respetivos valores, 

e autorizar o Presidente da Câmara Municipal a proceder à outorga do anexo com as entidades 

parceiras envolvidas na implementação das atividades.  

Mais deliberou que, após a assinatura do anexo, as verbas sejam transferidas conforme 

proposto, após confirmação da existência de fundos disponíveis para a assunção do compromisso, nos 

termos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.12. Atividades de Enriquecimento Curricular. Alteração ao anexo 1 do Acordo de Colaboração. Ano 

letivo 2012/2013. Cedência de espaços 

DLB N.º 1171/12 | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, proposta de alteração ao Anexo 1 

do Acordo de Colaboração celebrado com os Agrupamentos de Escolas e outras entidades parceiras, 

em 6 de outubro de 2010, tendo em vista a cedência de espaços para o desenvolvimento das Atividades 

de Enriquecimento Curricular, para o ano letivo 2012/13. 

ALTERAÇÃO AO ANEXO 1 DO ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Considerando o acordo de colaboração celebrado com os Agrupamentos de Escolas e outras 

entidades parceiras em 6 de outubro de 2010; 

Considerando que de acordo com o ponto 1 da cláusula 3.ª se prevê que as verbas a transferir 

para as entidades parceiras sejam definidas anualmente, de acordo com as necessidades subjacentes 

ao bom desenvolvimento do programa; 

Após análise das condições de funcionamento do programa para este ano letivo 2012-2013, 

propõe-se que o Anexo 1 ao acordo de colaboração seja alterado, conforme se apresenta: 

Anexo 1 – Acordo de Colaboração celebrado em 6 de outubro de 2010 

Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB 

Envolvimento das entidades parceiras e apoio do Município para o ano letivo 2012/2013 
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Escolas Agrupamento Entidade Parceira Função Comparticipação 
anual 12/13 

EB 1 Gândara dos 
Olivais  

Marrazes Associação de Pais da 
Gândara dos Olivais 

Cedência de Espaços € 4.500,00 

EB 1 de Marrazes Sport Clube Leiria e 
Marrazes 

Cedência de Espaços € 7.500,00 

EB 1 Sismaria da 
Gândara 

Associação de pais da 
Sismaria da Gândara 

Cedência de Espaços € 15.525,00 

Tabela de transferências 

 

Classificação Económica 
2012-A-332 

Valor a cabimentar 
2012 

Proposta de 
cabimento 

Valor a contemplar 
para 2013 

0909/040701 Associação de Pais, Outros   € 10.972,00 1712/2012 € 16.553,00 

 

Agrupamentos de Escolas OBM 

Marrazes 59.12-5 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 

do artigo 13.º e alínea b) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, conjugadas com 

o artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

janeiro, deliberou por unanimidade aprovar a alteração ao Anexo 1 do Acordo de Colaboração acima 

referido e autorizar o Senhor Presidente da Câmara Municipal a proceder à sua assinatura com as 

entidades parceiras envolvidas.  

Mais deliberou que, após a assinatura do anexo 1, as verbas sejam transferidas conforme se 

indica, após confirmação da existência de fundos disponíveis para a assunção do compromisso, nos 

termos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 
PONTO OITO 
DIVISÃO DA AÇÃO CULTURAL, MUSEUS E BIBLIOTECA 

 

8.1. Cedência do Centro Cultural Mercado Sant’Ana a favor da Associação Fazer Avançar. Ratificação 

de despacho 

DLB N.º 1172/12 | Presente o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de 31 de 

agosto de 2012, na sequência da apresentação de um pedido de cedência do Centro Cultural Mercado 

Sant’Ana, pela Associação Fazer Avançar (ENTFE. 2012/7100), a propósito da apresentação do projeto 

“SPEAK Leiria”, no dia 1 de setembro, das 17h00 às 20h00. 

Considerando que a Associação Fazer Avançar tem por finalidade apoiar, promover e fomentar 

entre os jovens, o seu desenvolvimento harmonioso, atuando ativamente no apoio à multideficiência e 

na luta contra a discriminação, a pobreza e a exclusão, rejeitando sempre quaisquer compromissos 

raciais, políticos ou confessionais, sem prejuízo do direito de opinião, cooperação e intervenção; 

Entidades Dez. 2012 Mar. 2013 Maio. 2013 Total 

Ass. Pais Gândara dos Olivais € 2.000,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 4.500,00 

Sport Club Leiria e Marrazes € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 7.500,00 

Ass. Pais Sismaria da Gândara € 6.472,00 € 5.175,00 € 3.878,00 € 15.525,00 
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Considerando que o projeto “SPEAK Leiria” tem por objetivo promover a integração através da 

partilha de conhecimentos linguísticos e culturais, promover oportunidades de encontro cultural, bem 

como ajudar a criar cidadãos do Mundo com uma mente aberta a novas culturas e costumes; 

Atendendo ainda, ao manifesto interesse municipal que tem sempre a projeção da cidade e do 

concelho de Leiria a nível nacional, propõe-se a cedência solicitada, assegurando o apoio logístico 

necessário, designadamente: 

a) Reserva de espaço público para o dia 1 de setembro; 

b) Disponibilização de quadro elétrico, incluindo os respetivos consumos, com um custo estimado de 

€10,00; 

c) Disponibilização de 100 cadeiras, 10 mesas escolares, 1 extensão elétrica de 50m; 

d) Fornecimento de sistema de som (PA + 2 microfones); 

e) Abertura dos sanitários públicos, sendo necessário assegurar a sua limpeza e os respetivos 

consumíveis, durante o período e horário da iniciativa. 

Prevê-se um custo total estimado em €26,54 dos trabalhos a prestar pelos serviços municipais 

envolvidos, referentes a montagens e desmontagens da logística envolvida e consumo de energia 

elétrica.  

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para a reunião de 

Câmara Municipal anterior à iniciativa, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, após analisar o 

assunto, concedeu despacho de autorização da cedência em apreço, datado de 31 de agosto de 2012, 

carecendo o mesmo de ratificação, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro. 

A atividade “Apresentação do projeto SPEAK Leiria” mereceu o Centro de Custo n.º 

O886.12A13. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, e, considerando que a iniciativa se reveste 

de grande importância, porquanto contribui para a promoção cultural do Concelho, deliberou por 

unanimidade ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de 31 de agosto 

de 2012, que autorizou a realização da iniciativa, ao abrigo do 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/2002, de 11 de janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Cedência do Centro Cultural Mercado Sant’Ana a favor de SODICENTRO Leiria 

DLB N.º 1173/12 | Presente um pedido da SODICENTRO Leiria – Concessionário Oficial Mercedes-Benz 

e Smart, entidade coletada em nome coletivo (ENTFE. 2012/7141), a solicitar a cedência do Centro 

Cultural Mercado Sant’Ana, para realização de um evento de lançamento do Novo Classe A, a decorrer 

de 12 a 16 de setembro. 

O evento contempla ainda, e durante este período, diversas ações de divulgação/exposição de 

viaturas estáticas no Largo de Sant’Ana, Jardim Luís de Camões e zona de estacionamento na Avenida 

Combatentes da Grande Guerra, contígua ao Centro Cultural Mercado de Sant’Ana. Neste último, 

pretende-se colocar 2 viaturas destinadas a test-drive. 
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Pelo alcance e interesse da atividade, propõe-se que o Município de Leiria autorize a cedência 

do Centro Cultural Mercado Sant’Ana, para o período de 12 a 16 de setembro, devendo pagar licença 

de ocupação de via pública 

Ficará da responsabilidade da entidade promotora todos e quaisquer encargos adstritos à 

emissão das licenças necessárias, nomeadamente licença de ruído, publicidade e o pagamento das 

despesas de direitos pela utilização de obras musicais à SPA – Sociedade Portuguesa de Autores, ou 

outras que se considerem legalmente exigíveis. 

De referir que deverão ser respeitadas as normas de cumprimento dos limites fixados no n.º 5 

do artigo 15.º do Regulamento Geral do Ruído, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 9/07, de 17 de 

janeiro, por força da aplicação da alínea a) do n.º 7 do citado artigo 15.º do mesmo diploma legal, no 

que respeita às atividades de animação agendadas para o período entre as 21h00 e as 24h00. 

A atividade “Evento de Lançamento do Novo Classe A” tem o Centro de Custo n.º O886.12A14. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, e ao abrigo das disposições conjugadas na 

alínea n) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, conjugada com a alínea a) do n.º 

4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, deliberou por unanimidade autorizar a cedência 

das instalações do Centro Cultural Mercado de Sant’Ana para a realização da iniciativa em apreço, 

assegurando o apoio logístico indicado. 

O processo inerente a este apoio municipal está devidamente instruído, conforme os 

pressupostos enunciados no Regulamento de Atribuição de Auxílios do Município de Leiria, aplicáveis à 

empresa SODICENTRO Leiria – Concessionário Oficial Mercedes-Benz e Smart. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.3. Festival de Cultura Popular. Ratificação de despacho 

DLB N.º 1174/12 | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, uma informação do seguinte teor: 

“A Câmara Municipal de Leiria promoverá em conjunto com a Associação de Filarmónicas do 

Concelho de Leiria, a Agência de Leiria da Fundação INATEL e a Associação Folclórica da Região de Leiria 

e Alta Estremadura, o Festival de Cultura Popular, iniciativa a decorrer durante o mês de setembro, no 

Centro Cultural Mercado Sant’Ana. 

O projeto pretende promover a cultura e as tradições da região, com espaços de animação 

musical abertos a toda a comunidade, criando momentos de diversão e de dança, que se traduzem nos 

seguintes eventos: 

- Mostra de Traje da Alta Estremadura, promovido pela Associação Folclórica da Região de Leiria 

e Alta Estremadura, no dia 8 de setembro, das 21h00 às 24h00; 

- Desfile de Filarmónicas, promovido pela Associação de Filarmónicas do Concelho de Leiria, no 

dia 22 de setembro, das 16h00 às 21h00; 

- 1.º Festival de Música Popular, promovido pela Fundação INATEL – Agência de Leiria nos dias 

28, 29 e 30 de setembro, das 16h00 às 24h00. 

Considerando que a iniciativa em apreço engloba um conjunto de atividades, nomeadamente 

feira de produtos artesanais, música, dança e mercadinho artesanal, com o propósito de contribuir para 

o entretenimento e bem-estar de todos os participantes; 
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Tendo em conta que a iniciativa está aberta à população em geral e considerando ser de 

interesse municipal o valor que iniciativas deste género trazem ao Concelho, movimentando as forças 

culturais das freguesias e fomentando a divulgação das tradições locais, nomeadamente através da 

captação de visitantes; 

Propõe-se que o Município de Leiria, enquanto entidade coorganizadora do evento, assegure os 

seguintes aspetos: 

I. Para o evento promovido pela Associação Folclórica da Região de Leiria e Alta Estremadura 

i. Reserva do espaço público; 

ii. Acesso a energia elétrica, incluindo os respetivos consumos, que se estima em €10,00; 

iii. Garantir a abertura dos sanitários públicos do Centro Cultural Mercado de Sant’Ana, 

durante o horário da iniciativa;  

iv. Colocação de vasos e plantas para embelezamento do espaço, através da colaboração da 

DIMC; 

v. Disponibilização dos 12 praticáveis do Castelo, para servir de palco para o desfile; 

vi. Fornecimento de 200 cadeiras brancas para assistência, 1 mesa escolar e reforço de 

caixotes de lixo; 

vii. Disponibilização de sistema de som do Município; 

viii. Divulgação do evento, através dos meios de que a Câmara Municipal tiver disponíveis; 

ix. Disponibilização de um espaço interior Centro Cultural Mercado Sant’Ana, para apoio 

logístico da organização. 

II. Para o evento promovido pela Associação de Filarmónicas do Concelho de Leiria 

i. Reserva do espaço público; 

ii. Acesso a energia elétrica, incluindo os respetivos consumos, que se estima em €10,00; 

iii. Garantir a abertura dos sanitários públicos do Centro Cultural Mercado de Sant’Ana, 

durante o horário da iniciativa;  

iv. Divulgação do evento, através dos meios de que a Câmara Municipal tiver disponíveis; 

v. Disponibilização de uma loja desocupada do Centro Cultural Mercado Sant’Ana, para 

apoio logístico da organização; 

vi. Oferta de lembranças, através da execução interna de 11 certificados, com um custo 

estimado de €0,72; 

vii. Fornecimento de 6 mesas do Castelo, 100 cadeiras brancas, 5 chapéus-de-sol com bases e 

reforço de caixotes do lixo; 

viii. Disponibilização de sistema de som, constituído por PA, para realizar som ambiente; 

ix. Colocação de vasos e plantas para embelezamento do espaço, através da colaboração da 

DIMC; 

x. Interrupção do trânsito na Avenida Heróis de Angola para a realização do desfile com a 

colaboração de agentes da PSP, no período de uma hora (entre as 16h00 e as 17h00), sem 

quaisquer custos inerentes para o Município, através da colaboração da DIEM e DIMC; 

xi. Disponibilização de 12 grades metálicas na véspera do evento (dia 21/09) para dar apoio 

ao corte do trânsito, distribuídas da seguinte forma: 6 grades metálicas na Praça do 
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Emigrante, 6 grades metálicas no entroncamento da Rotunda do Estádio com a Rua 

Mouzinho de Albuquerque. Colaboração da DIMC que contará com o apoio da entidade 

promotora; 

xii. Reserva da Zona de Cargas e Descargas junto ao Centro Cultural Mercado de Sant’Ana, 

através da colaboração da DIEM e da DIMC na disponibilização de 4 grades para isolar a 

zona uma hora antes do início do evento, com o apoio da entidade promotora. 

III. Para o evento promovido pela Fundação INATEL – Agência de Leiria 

i. Reserva do espaço público; 

ii. Fornecimento de alcatifa vermelha, 150 cadeiras brancas, 4 chapéus-de-sol, 4 cavaletes e 

ardósias para sinalética no local; 

iii. Disponibilização dos 12 praticáveis do Castelo para funcionar como palco para as 

atuações musicais; 

iv. Apoio de serviço de eletricista para colocação de 3 pontos de luz (triplas/220v) perto das 

bancas e trifásica de 63 amperes, junto ao palco;  

v. Garantir a abertura dos sanitários públicos do Centro Cultural Mercado de Sant’Ana, 

durante o horário e período da iniciativa;  

vi. Acesso a energia elétrica, incluindo os respetivos consumos, que se estima em €20,00; 

vii. Colocação de vasos e plantas para embelezamento do espaço, através da colaboração da 

DIMC; 

viii. Disponibilização de 1 loja desocupada do Centro Cultural Mercado Sant’Ana, para apoio 

logístico da organização; 

ix. Divulgação do evento, através dos meios de que a Câmara Municipal tiver disponíveis; 

x. Realização de mercadinho artesanal durante o período da iniciativa, à semelhança do 

Mercadinho de Sant’Ana, que decorreu no âmbito do evento municipal Praça Viva 2012.” 

De referir que deverão ser respeitadas as normas de cumprimento dos limites fixados no n.º 5 

do artigo 15.º do Regulamento Geral do Ruído, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 9/07, de 17 de 

janeiro, por força da aplicação da alínea a) do n.º 7 do citado artigo 15.º do mesmo diploma legal, no 

que respeita às atividades de animação agendadas para o período entre as 21h00 e as 24h00. 

Prevê-se um custo total de €1.488,64 dos trabalhos a prestar pelos serviços municipais 

envolvidos, incluindo as montagens e as desmontagens da logística envolvida e o acompanhamento das 

iniciativas de €1.447,92.  

Atendendo, ainda, ao manifesto interesse municipal que tem sempre a projeção da cidade e 

do Concelho de Leiria a nível nacional, autorizou o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal a 

realização da iniciativa e despesas inerentes, através de despacho datado de 22 de agosto, de acordo 

com a competência que lhe confere o n.º 3 do artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

importa agora ratificar.  

A atividade “Festival de Cultura Popular” tem os Centros de Custo n.ºs O252.12A3, O252.12A4 

e O252.12A5. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e, considerando que estas iniciativas se 

revestem de grande importância, porquanto contribuem para a promoção cultural do Concelho, ao 
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abrigo do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, conjugada 

com a alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º e o n.º 3 do artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.4. Apoio ao IV Congresso Internacional de Ciências Jurídico-Empresariais 

DLB N.º 1175/12 | Presente um pedido do Departamento de Ciências Jurídicas da ESTG/IPL (ENTFE. 

2012/4349), para o IV Congresso Internacional de Ciências Jurídico-Empresariais a realizar nos dias 22 e 

23 de novembro. 

Trata-se de um espaço de encontro da comunidade científica, nacional e internacional onde 

serão abordados temas atuais relativos a aspetos jurídicos relevantes na vida empresarial. O evento 

estará aberto à participação empresarial e de toda a comunidade académica. 

Propõe-se a representação do Município de Leiria através da oferta de lembranças 

institucionais aos oradores do Congresso disponibilizando 10 catálogos do Moinho do Papel, 10 sacos 

de plástico do Município, 10 Leiriagendas, 10 postais dos museus e 10 flyers dos Museus (m|i|mo, 

Castelo e Moinho do Papel). O valor destas ofertas estima-se em €78,75 + IVA. 

Esta processo tem o centro de custo n.º O245.12A114. 

A Câmara Municipal, concordando com a informação da Divisão de Ação Cultural, Museus e 

Biblioteca acima referida e, atendendo aos fundamentos apresentados na mesma, ao abrigo das suas 

disposições conjugadas na alínea e) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, 

conjugada com a alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, deliberou por 

unanimidade autorizar a entrega das referidas ofertas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.5. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva à APPDA-L – Associação Portuguesa para as Perturbações 

do Desenvolvimento e Autismo de Leiria 

DLB N.º 1176/12 | Presente um pedido (ENTFE.2012/6746), da APPDA-L - Associação Portuguesa para 

as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo de Leiria, a solicitar a cedência gratuita das instalações 

do Teatro José Lúcio da Silva, para levar a efeito um espetáculo intitulado “Prata da Casa” no dia 31 de 

outubro, cuja finalidade é a de angariação de fundos. 

O espetáculo proposto congrega cerca de 10 atuações, nos domínios da música e da dança de 

artistas leirienses que, graciosamente, se juntam à iniciativa solidária.  

Tratando-se de uma Instituição Particular de Solidariedade Social, fundada em 2009, que tem 

como missão ajudar as crianças e jovens com autismo e suas famílias, promovendo os seus direitos e 

qualidade de vida. 

Atenta ao facto de a referida entidade não prosseguir a finalidade lucrativa, revestindo a 

presente iniciativa uma ação de solidariedade, cujo objetivo principal se destina a requalificar um 

edifício, sediado no lugar de Arrabal, enquanto futuro local de acolhimento residencial temporário, 

Centro Residencial Permanente, Centro de Atividades Ocupacionais e Centro de Atividades de Tempos 

Livres da referida entidade, propõe-se que o Município de Leiria ceda gratuitamente, a sala de 

espetáculos do Teatro José Lúcio da Silva, que importa no valor de €1.200,00, a fim de aí se realizar um 



1708 (116) 
 

CMLeiria/Ata n.º 19, de 2012.09.11 

Im-DA-15-09_A0 

 

espetáculo intitulado “Prata da Casa”, ao abrigo da Norma de Funcionamento e Utilização deste espaço, 

e que já foram transmitidas com a devida antecedência à entidade requerente. 

Tendo em consideração que a Divisão de Assuntos Sociais comunicou ser detentora de todos 

os documentos legalmente exigidos, estando assim cumpridas as condicionantes impostas pela Norma 

de Controlo Interno, tendo sido posteriormente, também, apresentadas as certidões das Finanças e da 

Segurança Social comprovativas da regularização da situação tributária e contributiva das Finanças, da 

Segurança Social e ao Município de Leiria, estando assim cumpridas as formalidades exigidas pelo 

RAAML. 

Fica a entidade requerente por sua vez, obrigada a assumir todos e quaisquer encargos 

adstritos à SPA. 

Esta atividade tem o centro de custo n.º O887/12A21 do programa de Gestão de Atividades 

OBM – Contabilidade Analítica. 

A Câmara Municipal, concordando com a informação da Divisão de Ação Cultural, Museus e 

Biblioteca acima referida e, atendendo aos fundamentos apresentados na mesma, ao abrigo do 

disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, conjugada com a 

alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, deliberou por unanimidade 

conceder a utilização gratuita das instalações do Teatro José Lúcio da Silva à APPDA-L – Associação 

Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo de Leiria, para a realização de um 

espetáculo intitulado “Prata da Casa”, cuja finalidade é a de angariação de fundos, a ter lugar no dia 31 

de outubro de 2012, nos termos da referida informação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.6. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva à Associação de Futebol de Leiria 

DLB N.º 1177/12 | Presente um pedido (ENTFE. 2012/1006), a solicitar a cedência gratuita das 

instalações do Teatro José Lúcio da Silva, a propósito da realização da V Gala de Futebol Distrital de 

Leiria, para o dia 14 de setembro de 2012. 

Considerando que estamos perante uma entidade que integra a Federação Portuguesa de 

Futebol. 

Tratando-se de uma prática desportiva com elevada repercussão no panorama da cultura 

desportiva contemporânea e considerando-se de interesse municipal apoiar a realização da V Gala de 

Futebol Distrital de Leiria, propõe-se que o Município de Leiria ceda gratuitamente a sala de 

espetáculos do Teatro José Lúcio da Silva, que importa no valor de €1.200,00, a fim de aí se realizar a 

referida Gala, ao abrigo da Norma de Funcionamento e Utilização deste espaço, e que já foi transmitida 

com a devida antecedência à entidade requerente. 

Ficará a entidade requerente por sua vez, obrigada a assumir todos e quaisquer encargos 

adstritos à SPA e respetivas licenças. 

Esta atividade tem o centro de custo n.º O887/12A20 do programa de Gestão de Atividades 

OBM – Contabilidade Analítica. 

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

de Ação Cultural, Museus e Biblioteca acima referida e, atendendo aos fundamentos apresentados na 

mesma, ao abrigo do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, 
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conjugada com a alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, deliberou por 

unanimidade conceder a utilização gratuita das instalações do Teatro José Lúcio da Silva à Associação 

de Futebol de Leiria, a fim de aí se realizar a V Gala de Futebol Distrital de Leiria, a ter lugar no dia 14 de 

setembro de 2012, nos termos da referida informação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.7. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva à Associação de Solidariedade Sorrisos de Julinha 

DLB N.º 1178/12 | Presente um pedido (ENT. 2012/9301) da Associação de Solidariedade Sorrisos de 

Julinha, solicitando a cedência gratuita das instalações do Teatro José Lúcio da Silva, para levar a efeito 

um espetáculo musical de angariação de fundos, no dia 27 de setembro de 2012. 

Tratando-se de uma Associação de Solidariedade Social, direcionada para o apoio a crianças 

com necessidades especiais e suas famílias, resultado do movimento “Tampinhas e Companhia”, cujo 

objetivo principal foi captar recursos financeiros destinados a apoiar uma criança do Concelho de Leiria, 

vítima de doença rara. 

Atenta ao facto de a referida Associação não prosseguir a finalidade lucrativa, revestindo a 

presente iniciativa uma ação de solidariedade, cujo objetivo principal se destina a angariar fundos 

destinados a elevar a ajuda a um universo de crianças com necessidades especiais, propõe-se que o 

Município de Leiria ceda, gratuitamente, a sala de espetáculos do Teatro José Lúcio da Silva, que 

importa no valor de €1.200,00, a fim de aí se realizar um espetáculo musical, ao abrigo da Norma de 

Funcionamento e Utilização deste espaço, e que já foram transmitidas com a devida antecedência à 

entidade requerente. 

Fica a entidade requerente por sua vez, obrigada a assumir todos e quaisquer encargos 

adstritos à SPA. 

Esta cedência tem o centro de custo n.º 887/12A22 do programa de Gestão de Atividades OBM 

– Contabilidade Analítica. 

A Câmara Municipal, concordando com a informação da Divisão de Ação Cultural, Museus e 

Biblioteca acima referida e, atendendo aos fundamentos apresentados na mesma, ao abrigo do 

disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, conjugada com a 

alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, deliberou por unanimidade 

conceder a utilização gratuita das instalações do Teatro José Lúcio da Silva à Associação de 

Solidariedade Sorrisos de Julinha, para a realização de um espetáculo musical, cuja finalidade é a de 

angariação de fundos, a ter lugar no dia 27 de setembro de 2012, nos termos da referida informação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.8. Cedência da sala de espetáculos do Teatro Miguel Franco ao Rotary Club de Leiria 

DLB N.º 1179/12 | Presente um pedido do Rotary Club de Leiria, através da ENTFE.2012/7072, para a 

cedência da sala de espetáculos do Teatro Miguel Franco, para a realização do quinquagésimo 

aniversário da referida Organização, para o dia 9 de outubro de 2012, a fim de aí realizar o lançamento 

de monografia alusiva à história do Rotary Club de Leiria, obra esta da autoria do Dr. Acácio Sousa. 



1710 (118) 
 

CMLeiria/Ata n.º 19, de 2012.09.11 

Im-DA-15-09_A0 

 

Entre outros eventos comemorativos, intenta, por sua vez, a entidade requerente promover a 

realização de Exposição documental, no foyer do Teatro Miguel Franco, destinada a divulgar o 

movimento rotário. 

Atenta ao facto de o Rotary Club de Leiria ter como missão a prestação de serviços 

humanitários, designadamente nas áreas da saúde, educação básica e alfabetização e desenvolvimento 

económico e comunitário; 

Tendo em conta o trabalho desenvolvido pela coletividade a nível local, considera-se de 

interesse municipal apoiar a entidade em apreço, mediante a cedência solicitada, ao abrigo do ponto 

15.2 das Normas de Funcionamento e Utilização deste espaço, Normas estas, oportunamente, 

comunicadas junto desta, para o dia 9 de outubro de 2012, importando a mesma em €168,00. 

Ficará a entidade requerente, por sua vez, obrigada a assumir todos e quaisquer encargos 

adstritos à SPA e respetivas Licenças. 

Esta cedência tem o centro de custo n.º O249/12A44 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e, considerando o interesse municipal deste 

espetáculo, ao abrigo do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

setembro, conjugada com a alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

deliberou por unanimidade autorizar a cedência das instalações do Teatro Miguel Franco ao Rotary 

Club de Leiria, para o dia 9 de outubro de 2012, a fim de aí realizar o lançamento de monografia alusiva 

à história do Rotary Club de Leiria e integrada no quinquagésimo aniversário da referida Organização, 

em conformidade com a informação prestada pela Divisão de Ação Cultural, Museus e Biblioteca. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 
PONTO NOVE 
GABINETE DE APOIO À SENHORA VEREADORA ISABEL GONÇALVES 

 
MUS Portugal. Ratificação de despacho  

DLB N.º 1180/12 | Presente o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria em 

21 de agosto de 2012, na sequência de uma informação do Gabinete de Apoio à Vereadora Isabel 

Gonçalves, cujo teor se transcreve:  

“O MUS Portugal é uma prova aberta a todos os que gostam de actividade ao ar livre e a todos 

os que ainda não gostam. Homens ou mulheres, podem participar todas as pessoas que se queiram 

divertir e que queiram divertir, organizada pela marca de calçado outdoor Merrell, vem solicitar a 

cedência de 9m2 de espaço na Praça Rodrigues Lobo, para o dia 8 de setembro, no período 

compreendido entre as 08h30 e 13h30, para realização de uma prova similar a um peddy-paper, 

(ENTFE. 2012/6970), pelo que e segundo informações do responsável, Bruno Costa (926950343) não 

implica quaisquer constrangimentos à circulação pedonal e automóvel. 

Solicitam ainda a possibilidade de colocação de posters nos mupis e a divulgação do evento na 

agenda municipal e nos meios on-line. 

Considerando que se trata de uma prova de cariz cultural associada ao exercício físico e 

consequente bem-estar dos participantes; 
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Considerando que a organização do MUS assumirá a colocação do logotipo da Câmara 

Municipal de Leiria em toda a comunicação local, no site oficial e nos comunicados de imprensa locais; 

Considerando ainda que não será possível adiar esta prova para o dia 22 de setembro, e 

promovê-la como atividade do DESC (por atividades já assumidas noutros pontos do país), e não 

obstante o facto da Praça Rodrigues Lobo estar reservada para atividades do CBL (REG ENT 

2012/13432) é possível a realização desta prova no período da manhã; 

Proponho que a Câmara Municipal de Leiria adira a esta iniciativa, cedendo para o efeito, o 

espaço na Praça Rodrigues Lobo, e a divulgação do evento nos meios considerados os adequados.  

Remeto ao assunto à consideração superior.” 

Tendo o assunto merecido o despacho favorável do Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal em 21 de agosto de 2012, relativo ao apoio da Câmara Municipal, foram encetadas as 

diligências necessárias à promoção do evento, tendo sido emitidas as licenças de ocupação de via 

pública e licença especial de ruído. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação e depois de analisar o assunto, ao 

abrigo do 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/2002, de 11 de janeiro, deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente 

da Câmara, datado de 21 de agosto de 2012. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 
PONTO DEZ 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E AMBIENTE  

 
10.1. Publicidade. Anulação de guias de recebimento  

DLB N.º 1181/12 | Na sequência de pedidos de licenciamento de publicidade, os quais foram deferidos, 

os requerentes não procederam ao pagamento da taxa devida, propondo-se a sua anulação conforme 

mapa infra: 

Proc. Ent.  Entidades Guia de Recebimento Montante (€) Motivos de Anulação 

Ent.2010/13895 Ana Rita Orfão Ramos 7815/2011 
 
7816/2011 

€236,36 
 
€177,28 

O requerente não efetuou o 
pagamento do licenciamento 
da publicidade dentro do 
prazo legalmente previsto, 
pelo que o despacho de 
deferimento caducou, nos 
termos do n.º 3, do artigo 13.º 
do RPML. 

Ent. 2011/22151 Mestre Maco - 
Materiais de 
Construção, S.A. 

9424/2012 
 
 
9426/2012 

€269,60 
 
 
€1.318,24 

O requerente não efetuou o 
pagamento do licenciamento 
da publicidade dentro do 
prazo legalmente previsto, 
pelo que o despacho de 
deferimento caducou, nos 
termos do n.º 3, do artigo 13.º 
do RPML. 

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

de recebimento mencionadas no mapa supra, conforme motivo invocado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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10.2. Publicidade (Intenção de remoção)  

DLB N.º 1182/12 | No seguimento do processo de licenciamento de publicidade foram os locais de 

afixação visitados pelos Fiscais Municipais, tendo estes constatado que a publicidade permanecia 

afixada, sem o licenciamento concedido por este Município. 

Assim, propõe-se que a Câmara delibere no sentido de ordenar a intenção de remoção, no 

prazo de 8 dias, nos termos da alínea a) do n.º 2, n.ºs 3, 4, 5 e 6 do artigo 21.º do Regulamento da 

Publicidade do Município de Leiria, com audiência de interessados em conformidade com os artigos 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA) de acordo com a tabela seguinte: 

Registo Entidade Tipo de Publicidade Localização da Publicidade 

Ent. 2011/22151 Mestre Maco - Materiais de 
Construção, S.A 

Um anúncio luminoso com as 
dimensões de 7,49 m x 2,85 m; 
Um anúncio tipo placa com as 
dimensões de 7,49m x 0,60m 

Rua das Olhalvas, Olhalvas Park 
loja 2, freguesia de Pousos 

Ent.2010/6368 Restaurante Café Pinto, Lda. Anúncio luminoso biface tipo 
Mupi 

IC2/EN1 – Barracão - Colmeias 

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

intenção da remoção da publicidade supra mencionada, no prazo de 8 dias, em cumprimento da alínea 

a) do n.º 2 e, 3, do artigo 21.º do Regulamento da Publicidade do Município de Leiria, uma vez que a 

mesma está afixada e não se encontra licenciada.  

O não cumprimento dentro do prazo legalmente fixado, implicará que seja a Câmara a 

promover a remoção dos mesmos, sendo os infratores responsáveis pelo pagamento de todas as 

despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4, 5 e 6 do mesmo artigo. 

Mais deliberou notificar o requerente do teor da presente deliberação, nos termos e para os 

efeitos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.3. Remoção de publicidade (Decisão final)  

DLB N.º 1183/12 | No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal a manifestar 

intenção de ordenar a remoção de publicidade afixada sem prévio licenciamento, foram os 

responsáveis pela mesma publicidade notificados do teor dessa deliberação para exercerem o direito 

de audição, nos termos dos artigo 100.º e 101.º do CPA. Não tendo exercido esse direito de audição é 

de novo presente o processo a seguir indicado, propondo-se que a Câmara, ao abrigo do disposto no 

artigo 21.º, n.º 2, alínea a), e nos n.ºs 3, 4, 5 e 6 do Regulamento da Publicidade do Município de Leiria, 

delibere ordenar a remoção da publicidade afixada sem prévio licenciamento, no prazo de 8 dias, pelos 

mesmos motivos constantes da deliberação anterior: 

Registo Entidade 
responsável 

Delib. da 
int. de 
remoção 
(data) 

Data de 
visita ao 
local 

Tipo de 
Publicidade 

Localização da 
Publicidade 

Observ. 
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Ent.2011/4371 Modelo 
Continente 
Hipermercados 
SA 

2012/08/07 2012/07/12 
(Fiscais 
Municipais) 
 

Quatro placas 
indicadoras de 
várias 
dimensões na 
zona urbana de 
Leiria 

- Rua das Olhalvas; 
- Rotunda Melvin 
Jones; 
- Rotunda dos 
Plásticos; 
- Rotunda da Cruz 
d’Areia 

O requerente 
exerceu o direito 
de audição, mas os 
argumentos 
apresentados em 
nada alteram a 
anterior decisão, 
pelo que será de 
deliberar a ordem 
de remoção pelos 
mesmos motivos 
invocados. 

Ent.2001/17342 José António 
Oliveira 
Ferreira 

2012/06/12  Na frente do 
estabelecimento: 
- Uma placa 
biface rotativa;  
- Uma lona 
Atrás do 
estabelecimento: 
- Uma placa 
biface rotativa 

Rua de Santa 
Catarina, Casal das 
Figueiras, 
freguesia de Santa 
Catarina da Serra. 
O anúncio atrás do 
estabelecimento é 
visível da 
Autoestrada A1 

O requerente não 
exerceu o direito 
de audição, pelo 
que será de 
deliberar a ordem 
de remoção pelos 
mesmos motivos 
invocados na 
anterior decisão. 

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

remoção da publicidade e respetivo suporte supra mencionado, no prazo de oito dias, em cumprimento 

do artigo 21.º, n.º 2, alínea a) e nos n.ºs 3, 4, 5 e 6 do Regulamento da Publicidade do Município de 

Leiria, pelos mesmos motivos constantes da anterior deliberação da intenção de ordenar a remoção, 

uma vez que se mantêm afixado sem prévio licenciamento. O não cumprimento dentro do prazo fixado, 

implicará que seja a Câmara Municipal a promover a remoção dos mesmos, sendo os infratores 

responsáveis pelo pagamento de todas as despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4, 5 e 6 do citado 

artigo 21.º, do mesmo Regulamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.4. Hasta pública para adjudicação do direito ao arrendamento dos espaços para fins não 

habitacionais do Centro Cultural Mercado de Sant’Ana. Adjudicação dos espaços e aprovação da 

minuta de contrato de arrendamento 

DLB N.º 1184/12 | Considerando que a Câmara Municipal de Leiria, na sua reunião de 24 de julho de 

2012, deliberou autorizar a realização da hasta pública para adjudicação do direito ao arrendamento 

dos espaços para fins não habitacionais do Centro Cultural Mercado de Sant’Ana, designadamente, a 

Loja 1.9.1/1.9.3, com área total de 126,37 m2, a Loja 1.9.2/1.9.4/1.9.4A, com a área de 109,98 m2 e de 

26,52 m2, a loja 1.6, com a área de 38,87 m2, a loja 0.14 com a área de 19,32 m2, a loja 0.15 com área de 

19,5 m2 e a Loja 0.16, com área de 20,4 m2, e aprovar o respetivo Regulamento de Hasta Pública. 

Considerando que, no âmbito do procedimento de hasta pública, realizado no dia 28 de agosto 

de 2012, foi manifestado por todos os presentes não possuírem interesse na adjudicação do direito ao 

arredamento da loja 1.9.1/1.9.3, com área total de 126,37 m2, da Loja 1.9.2/1.9.4/1.9.4A, com a área de 

109,98 m2 e de 26,52 m2, e da loja 1.6, com a área de 38,87 m2, pelo que entendeu a Comissão ser 

desnecessário proceder à sua licitação.  

Considerando que Maria de Fátima Marques Ascensão Veras Leitão, na qualidade de sócia 

gerente da firma Ondagulosa, Lda., arrematou as lojas 0.14, pelo valor de €2.650,00 (dois mil seiscentos 
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e cinquenta euros), a loja 0.15 pelo valor de €3.050,00 (três mil e cinquenta euros) e a loja 0.16 pelo 

valor de €3.300,00 (três mil e trezentos euros). 

Face ao exposto e de modo a dar seguimento aos trâmites processuais necessários à efetiva 

adjudicação do direito de arrendamento para fins não habitacionais de espaços comerciais, propõe-se, 

sob proposta da Comissão da hasta pública, em cumprimento e para os efeitos do disposto no n.º 1 do 

artigo 19.º do Regulamento de Hasta Pública, que a Câmara Municipal delibere sobre a adjudicação do 

direito ao arrendamento dos espaços supra descritos, conforme consta da ata do procedimento da 

Hasta Pública apensa à presente deliberação. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das competências previstas na 

alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de janeiro, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 19.º do Regulamento de Hasta Pública 

para adjudicação do direito de arrendamento de espaços para fins não habitacionais do Centro Cultural 

Mercado de Sant’Ana, deliberou por unanimidade adjudicar o direito de arrendamento da loja 0.14, 

pelo valor de €2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta euros), da loja 0.15 pelo valor de €3.050,00 

(três mil e cinquenta euros) e da loja 0.16 pelo valor de €3.300,00 (três mil e trezentos euros), à 

sociedade comercial Ondagulosa, Lda., concordando com a proposta apresentada pela Comissão da 

hasta pública exarada na ata do procedimento que se encontra anexada à presente deliberação, nos 

termos, condições e duração previstos no Regulamento da Hasta Pública e demais legislação aplicável. 

Mais deliberou aprovar a minuta do contrato de arrendamento, em anexo (Anexo P), e 

conferir poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para a outorga dos mesmos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 
PONTO ONZE 
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  

 
Apoio a freguesias e entidades durante o período de junho a agosto de 2012. Ratificação de 

despachos 

DLB N.º 1185/12 | Considerando os vários pedidos de juntas de freguesia e entidades entre o período 

de junho a agosto de 2012; 

Considerando que um dos objetivos do Município é apoiar ou comparticipar pelos meios 

adequados, entidades e organismo, legalmente existentes, nomeadamente com vista à prossecução de 

obras ou eventos de interesse Municipal, melhorando o nível de qualidade de vida local. O incentivo ao 

contacto com a natureza através de ações de plantação de espécies bem adaptadas ao nosso clima e o 

contacto com a terra e o ambiente que o envolve, com a criação dos equipamentos de fruição em 

tempo de lazer, é uma medida que nos permite melhorar o meio ambiente e a qualidade de vida dos 

residentes, estimando-se um custo total de €142,00. 

Considerando que não houve tempo necessário para agendar a proposta para a reunião de 

Câmara Municipal anterior, foi proferido despacho favorável do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, datado de 29 de agosto de 2012, a autorizar a cedência das seguintes plantas e árvores: 

Espécies Arbóreas Valor estimado Entidade 

Empréstimo de vasos - 25  €30.00 Rancho Folclórico de Freixial (Arrabal) 
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ENTFE-2012/5456 

Empréstimos de vasos - 20  €90.00 Freguesia de Monte Real – 
Aniversário da Vila de Monte Real 
ENT - 2012/10076  

Cedência de 2 árvores: 
Carvalho - 1 
Sobreiro - 1 

 
€10.00 
€12.00 

Paróquia de Parceiros – Parque de 
Merendas  
ENTFE-2012/5259 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas n.º 3 

do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, conjugada da alínea a) do artigo 16.º da Lei n.º 

159/99, de 14 de setembro, da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro e 

da alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro alterada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de janeiro, deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, datado de 29 de agosto de 2012, a autorizar a cedência das plantas e árvores. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 
PONTO DOZE 
SERVIÇO DE MOBILIDADE E TRÂNSITO 

 

12.1. Alterações aos trânsitos decorrentes de pedidos de licenciamento de realização de espetáculos 

desportivos e divertimentos públicos ao ar livre 

DLB N.º 1186/12 | Presente, pelo Senhor Diretor de Departamento de Infraestruturas e Manutenção, 

os pedidos de licenciamento de realização de espetáculos desportivos e divertimentos públicos ao ar 

livre descritos na tabela seguinte, tendo sido, no decorrer dos processos relativos ao licenciamento ou 

autorização de espetáculos de natureza desportiva para provas ou passeios, solicitados os pareceres 

necessários, cumprindo-se o disposto no n.º 2 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de 

dezembro: 

Entidade Atividade Registos 
Entrada 

Pareceres Data 
/Horário 

Freguesias Alterações ao Trânsito 

Clube 
Recreativo 
de Chãs 

Passeio de 
Motorizadas 
Antigas 

Ent. 
10928/12 

GNR (entfe. 
5890/12),  
PSP (entfe. 
5891/12),  
EP (entfe. 
5996/12) 
Freguesias de: 
Regueira de 
Pontes (entfe. 
5820/12); 
Ortigosa 
(entfe. 
5819/12) e 
Amor (entfe. 
5892/12) 

16 de 
setembro 

Regueira de 
Pontes, 
Ortigosa, 
Souto da 
Carpalhosa, 
Milagres, 
Marrazes, 
Leiria, Barosa 
e Amor 

Interrupções de trânsito 
inerentes ao percurso do 
passeio 

Associação 
Tuning 
Brothers 
 

Convívio 
Tuning 
Brothers- X.º 
Aniversário 
da 
Associação 

Ent. 
10783/12 

PSP (entfe. 
6205/12); 
EP (entfe. 
6204/12) e 
freguesia de 
Marrazes 
(entfe. 
6511/12) 
 

13 e 14 
de 
outubro  

Marrazes e 
Leiria 

Corte de trânsito da rua 
paralela e confinante com o 
mercado do Falcão, no dia 13 
entre as 09H e as 24H e dia 
14 entre as 00H e as 02H e as 
08H e as 20H. 
Interrupção de trânsito 
inerente ao passeio no dia 
13, entre as 22 e as 23H, 
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condicionado ao 
acompanhamento policial. 

A Câmara Municipal, 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, e considerando que o n.º 1 do artigo 8.º do Código 

da Estrada refere que a utilização da via pública para a realização de atividades de caráter desportivo, 

festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal só é permitida desde que autorizada pelas 

entidades competentes e que se entende por entidade gestora das vias em causa a Câmara Municipal, 

de acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, deliberou por 

unanimidade autorizar as alterações ao trânsito acima descritas. 

Mais deliberou que os serviços devem dar conhecimento às forças de segurança, à Rodoviária 

do Tejo, aos taxistas, entidade coordenadora de emergência médica e empresas concessionárias de 

serviços públicos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

12.2. Alterações ao trânsito decorrentes da realização de obras e/ou ocupações da via pública. 

Ratificação de despachos 

DLB N.º 1187/12 | Presentes os despachos do Senhor Presidente da Câmara Municipal, referentes a 

pedidos de realização de obras e/ou ocupações da via pública, de acordo com a tabela seguinte: 

Entidade Atividade Registo 
Entrada 

Data do 
despacho 
do Senhor 
Presidente 
e Vice-
Presidente
da C. 
Municipal 

Data das 
alterações 

Pareceres Alterações ao Trânsito 

Fábrica da 
Igreja 
Paroquial de 
Santa Catarina 
da Serra 

Festa do 
Sagrado 
Coração de 
Jesus 

Entfe. 
6786/12 

10 de 
agosto 

11 a 13 de 
agosto 

 Corte de trânsito de parte da 
Rua de Santa Catarina, na 
freguesia de Santa Catarina 
da Serra, entre as 14H00 e as 
00H00 

Fábrica da 
Igreja 
Paroquial de 
Souto da 
Carpalhosa  

Passeio de 
Ciclomotores  

Ent. 
13030/12 

17 de 
agosto 

19 de 
agosto 

GNR (Entfe. 
6872/12) 

Corte/interrupção de trânsito 
no percurso do passeio, nas 
freguesias de Souto da 
Carpalhosa, Bidoeira de Cima e 
Milagres, entre as 09H00 e as 
12H30 

Fábrica da 
Igreja 
Paroquial de 
Amor 

Festa em 
Honra de S. 
Paulo 

Entfe. 
6719/12 

17 de 
agosto 

17, 18 e 
19 de 
agosto 

GNR (Entfe. 
6873/12) 

Corte de trânsito da Rua do 
Lavrador, Largo Padre Joaquim 
Gonçalves Margalhau e Rua da 
Serrada, na freguesia de Amor, 
entre as 10H00 e as 00H30. 

Fábrica da 
Igreja 
Paroquial de 
Souto da 
Carpalhosa 

Festa em 
Honra de Nª Sª 
da Saúde 

Ent. 
13360/12 

22 de 
agosto 
(Vice-
Presidente) 

De 31 de 
agosto a 3 
de 
setembro 

GNR (Entfe. 
6980/12) 

Corte de trânsito da Rua da 
Capela e Rua Principal, no 
lugar de Moita da Roda, 
freguesia de Souto da 
Carpalhosa, entre as 12H00 e 
as 00H00 
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Fábrica da 
Igreja 
Paroquial de 
Barosa 

Festa em 
Honra de S. 
Mateus e 
Corrida de 
Carrinhos de 
Rolamentos 

Ent. 
13508/12 

24 de 
agosto 
(Vice-
Presidente) 

31 de 
agosto a 2 
de 
setembro 

PSP (Entfe. 
7032/12) 

Para a festa: 
Corte de trânsito da Estrada da 
Barosa, na freguesia de Barosa, 
entre as 20H00 e as 04H00. 
Para a corrida: 
Corte de transito da Estrada da 
Barosa no dia 01/09, entre as 
14H30 e as 18H00. 

Rancho 
Folclórico do 
Freixial 

4.º Passeio 
BTT – 
Caminhos de 
Cultura 

Entfe. 
6496/12 

24 de 
agosto 
(Vice-
Presidente) 

9 de 
setembro 

GNR (Entfe. 
7035/12),  
EP (Entfe. 
6869/12), 
Freguesia de 
Chainça 
(Entfe. 
6791/12) e 
Freguesia de 
Arrabal (Entfe 
6723/12). 

Corte de trânsito inerente ao 
percurso do passeio que se 
realiza pelas freguesias de 
Arrabal, Chainça e Santa 
Catarina da Serra, entre as 
09H00 e as 12H00. 

Freguesia de 
Cortes 

10.ª Regata de 

Jangadas no 
Rio Lis 

Entfe. 
7063/12 

29 de 
Agosto 

6 a 9 de 
Setembro 

Freguesia de 
Cortes (Entfe 
7063/2012) 

Corte de trânsito na Rua da 
Filarmónica, em Cortes entre 
as 09H00 e as 24H00 e 
alteração do sentido do 
trânsito no Largo José Marques 
da Cruz. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar as propostas para a reunião de 

Câmara Municipal anterior à implementação das alterações ao trânsito, o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, após analisar os assuntos, concedeu os despachos de autorização de alterações ao trânsito 

referidos na tabela anterior, a serem ratificados em reunião de Câmara Municipal, nos termos do n.º 3 

do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. 

A Câmara Municipal, 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, deliberou por maioria, com o voto de abstenção do Senhor Vereador 

António Martinho, ratificar os despachos do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

12.3. Colocação de sinalização de trânsito em vias da rede viária municipal 

DLB N.º 1188/12 | Presente, pelo Senhor Diretor de Departamento de Infraestruturas e Manutenção, o 

pedido para colocação de sinalização de trânsito em vias da rede viária municipal, devidamente 

analisada pelos Serviços: 

Entidade / 
Munícipe 

Registo 
Entrada Local/lugar Freguesia Proposta de sinalização 

Freguesia 
de 
Coimbrão 

Entfe. 
6724/12 

Entroncamento da Rua da 
Salgueira com a Rua da 
Feteira, em Coimbrão 

Coimbrão 
Colocação do sinal de cedência de 
passagem B2 – paragem obrigatória em 
cruzamentos ou entroncamentos 

Entroncamento da Rua dos 
Alves com a Rua do Cardal, 
em Coimbrão 

Coimbrão 
Colocação do sinal de cedência de 
passagem B2 – paragem obrigatória em 
cruzamentos ou entroncamentos 

Entroncamento da Rua do 
Enguinho com a Rua 
Principal, em Fontainhas 

Coimbrão 
Colocação do sinal de cedência de 
passagem B2 – paragem obrigatória em 
cruzamentos ou entroncamentos 

Freguesia 
de Cortes 

Entfe. 
5243/12 

Rua Nova da Fonte, no 
lugar de Famalicão Cortes Colocação de 1 sinal de informação H4 – via 

pública sem saída 
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Freguesia 
de Santa 
Catarina 
da Serra 
 

Entfe. 
6891/12 

Cruzamento da Magueigia 
com a EM 357 Santa Catarina 

de Serra 

Colocação de sinais de direção J2 com 
inscrição “MUSEU ETNOGRÁFICO” 
(duas placas por local) 

Cruzamento da capela da 
Magueigia Santa Catarina 

de Serra 

Colocação de sinais de direção J2 com 
inscrição “MUSEU ETNOGRÁFICO” 
(duas placas por local) 

Cruzamento da Rua 
Principal (CM 1253) com a 
Rua da Padaria 

Santa Catarina 
de Serra 

Colocação de sinais de direção J2 com 
inscrição “MUSEU ETNOGRÁFICO” 
(duas placas por local) 

Nesta sequência, o Senhor Diretor de Departamento de Infraestruturas e Manutenção, propôs 

a colocação da sinalização supra mencionada, de acordo com o Regulamento de Sinalização do Trânsito, 

aprovado através do Decreto-Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, alterado pelos DR 41/2000, 

de 20 de agosto, e 13/2003, de 26 de junho. 

Propôs ainda que fosse retirada toda a sinalização existente nos locais que contrarie as 

sinalizações que agora são propostas. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo como previsto nos n.os 1 e 2 do 

artigo 6.º conjugado com o n.º 1 do artigo 7.º, ambos do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, 

deliberou por unanimidade concordar com a colocação das sinalizações supra mencionadas, devendo 

os serviços dar conhecimento às forças de segurança locais. 

 Mais deliberou que os serviços do Município procedam às diligências necessárias para a 

implementação das sinalizações acima referenciadas e remoção da sinalização existente nos locais que 

contrarie as sinalizações agora propostas.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 
PONTO TREZE 
DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA 

 

13.1. Processo de obras particulares n.º 728/07 – BANCO SANTANDER TOTTA, SA 

DLB N.º 1189/12 | Presente o requerimento n.º 8719/07, a solicitar o licenciamento da operação 

urbanística consubstanciada na regularização de obras de ampliação e alteração de um edifício 

destinado a indústria (tipo 2 - manutenção de carroçaria, reboques e semirreboques, manutenção), 

oficina de veículos, armazém, escritórios de apoio e exposição de veículos novos e muros confinantes 

com a via pública, a levar a efeito em Alto Vieiro, freguesia de Parceiros. 

O projeto prevê ainda alterações por forma a melhorar as condições de acessibilidade de 

pessoas com mobilidade condicionada e medidas de segurança contra riscos de incêndio. 

A parcela de terreno insere-se em área de terciário (artigo 53.º do Regulamento do Plano 

Diretor Municipal) e encontra-se abrangida por: 

a) Zona de proteção de linhas elétricas; 

b) Zona de proteção da estrada (EN1 – IC 2). 

Foram consultadas as seguintes entidades: 

No âmbito da localização: 

a) O requerente apresenta Alvará de Licença referente ao Licenciamento de Acesso emitido 

pela EP – Estradas de Portugal (folhas 227 a 248); 
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b) EDP – parecer favorável (folha 150). 

No âmbito da utilização: 

a) Autoridade de Saúde, parecer favorável (folha 96); 

b) Autoridade Nacional de Proteção Civil, parecer favorável (folhas 152 e 143). 

Em conformidade com a informação técnica prestada em 4 de setembro de 2012, sobre a qual 

recaiu o despacho da Diretora do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística em 4 de 

setembro de 2012, a pretensão está em condições de merecer a aprovação. 

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

pelo Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística em 4 de setembro de 2012, constante do 

respetivo processo, a folhas 420, 421 e 421 verso, face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, e tendo 

como base o plano municipal de ordenamento do território, enquadramento urbanístico e as normas 

técnicas gerais e específicas da construção, nomeadamente as discriminadas nos termos de 

responsabilidade dos técnicos autores dos projetos, e constantes no presente processo de obras, 

deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura da operação urbanística consubstanciada 

na regularização de obras de ampliação e alteração de um edifício destinado a indústria (tipo 2 - 

manutenção de carroçaria, reboques e semirreboques, manutenção), oficina de veículos, armazém, 

escritórios de apoio e exposição de veículos novos e muros confinantes com a via pública, condicionado 

ao seguinte: 

i. Cumprir com as disposições presentes no Código Civil relativamente às propriedades 

confinantes; 

ii. Previamente à emissão da autorização de utilização deverá apresentar auto de vistoria 

favorável emitido pelo Autoridade Nacional de Proteção Civil. 

Deliberou ainda informar o requerente que deverá, para efeitos de licenciamento e no prazo 

de seis meses, apresentar o seguinte: 

i. Projeto de estabilidade. 

ii. Projeto de drenagem de águas pluviais.  

iii. Termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador do projeto que ateste a 

compatibilidade entre os vários projetos de especialidade com o projeto de arquitetura, 

elaborado nos termos do previsto no n.º 1 do artigo 10º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de 

março; 

Mais deliberou informar o requerente do seguinte: 

i. Deverá, no prazo acima indicado, seis meses, apresentar comprovativo da decisão 

favorável, ou favorável condicionada sobre o pedido de autorização ou sobre a declaração 

prévia de atividade industrial, ou certidão comprovativa do respetivo deferimento tácito, 

nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 18.º do REAI (Regime de Exercício da Atividade 

Industrial); 
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ii. Os termos de responsabilidade devem indicar, a conformidade com as normas de 

segurança contra incêndios conforme ponto 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 

12 de novembro; 

iii. Dispensar a audiência prévia dos interessados, de acordo com o previsto na alínea b) do n.º 

2 do artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

13.2. Processo de obras particulares n.º 227/11 – António Maria Augusto 

DLB N.º 1190/12 | Presente o requerimento n.º 3974/11, subscrito por António Maria Augusto, NIF 

121909395, residente na Rua da Cooperativa, n.º 58, freguesia de Pousos, a solicitar o licenciamento da 

operação urbanística consubstanciada na execução de obras de alteração de edifício destinado a 

habitação e estabelecimento de bebidas -legalização, a levar a efeito na Rua da Cooperativa, n.º 58, na 

localidade de São Romão, freguesia de Pousos. 

A parcela de terreno onde se insere a operação urbanística, encontra-se em espaço definido 

como áreas habitacionais ou residenciais de baixa densidade, sujeita a plano de pormenor sem outras 

condicionantes ao nível do RPDM-Regulamento do Plano Diretor Municipal. 

No âmbito do presente processo foram consultadas as seguintes entidades: 

i. SMAS-Serviços Municipalizados de Agua e Saneamento-parecer favorável (folha 80); 

ii. ACES-Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.-parecer favorável condicionado 

(folha 156). 

A operação urbanística tem enquadramento no artigo 47.º do RPDM. 

Em conformidade com a informação técnica prestada em 29 de agosto de 2012, sobre a qual 

recaiu o despacho da Diretora do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística em 29 de agosto 

de 2012, a pretensão está em condições de merecer a aprovação. 

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

pelo Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística em 29 de agosto de 2012, constante do 

respetivo processo, a folha 158 e 158 verso, face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, e tendo como base 

o plano municipal de ordenamento do território, enquadramento urbanístico e as normas técnicas 

gerais e específicas da construção, nomeadamente as discriminadas nos termos de responsabilidade 

dos técnicos autores dos projetos, e constantes no presente processo de obras, deliberou por 

unanimidade aprovar o projeto de arquitetura da operação urbanística consubstanciada na execução 

de obras de alteração de edifício destinado a habitação e estabelecimento de bebidas, condicionado ao 

seguinte: 

I. A não proceder à venda de bebidas alcoólicas; 

II. Cumprir com o indicado no parecer do ACES-Administração Regional de Saúde do Centro,I.P.; 

III. Cumprir com o Código Civil no que se refere aos vãos previstos a tardoz; 

IV. Cumprir com o disposto no artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de dezembro, não 

devendo as máquinas de jogos e mesas de bilhar, ultrapassar os máximos definidos no ponto 

n.º 1 do referido artigo. 
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Para efeitos de licenciamento, deverá apresentar no prazo de 6 meses os projetos das 

especialidades a seguir indicados: 

i. Projeto de estabilidade; 

ii. Projeto de instalação de gás, visado por entidade inspetora; 

iii. Projeto de redes prediais de água e esgotos, alertando-se no entanto, que para efeitos de 

futura ligação à rede pública, deverá ser obtida nos Serviços Municipalizados de Agua e 

Saneamento, a aprovação prévia dos mesmos, conforme estabelecido no n.º 1 do artigo 67.º 

do Regulamento Municipal do Serviço de Distribuição de Agua ao Concelho de Leiria e n.º 1 do 

artigo 52.º do Regulamento Municipal do Serviço de Drenagem de Águas Residuais do 

Concelho de Leiria; 

iv. Projeto de drenagem de águas pluviais; 

v. Ficha eletrotécnica ou projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica, se aplicável; 

vi. Projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações; 

vii. Projeto acústico; 

viii. Projeto para cumprimento do sistema de certificação energética, acompanhado da respetiva 

Declaração de conformidade regulamentar, nomeadamente Projeto de verificação térmica nos 

termos do RCCTE (Regulamento das Características de Comportamento Térmico em Edifícios) 

ou RSECE (Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios), se aplicável. 

Mais deliberou dispensar a audiência prévia dos interessados, de acordo com o previsto na 

alínea b) do n.º 2 do artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

13.3. Processo de obras particulares n.º 593/11 – MACOLUSA – Materiais de Construção, SA 

DLB N.º 1191/12 | Presente o requerimento n.º 10259/11, subscrito pelo representante legal da 

sociedade “MACOLUSA - Materiais de Construção, SA”, NIPC 503522015, com sede na Rua 

Camponeses, n.º 422, na localidade de Vale Sepal, freguesia de Pousos, a solicitar o licenciamento da 

operação urbanística consubstanciada na execução de obras de alteração de edifício destinado a 

armazém e exposição de material de construção civil e muros de vedação - legalização, sito em 

Cavadas, na localidade de Vale Sepal, freguesia de Marrazes. 

A operação urbanística requerida reporta-se a prédio inserido em área industrial, na zona de 

proteção do IC2 (antiga Estrada Nacional n.º 1) e de linha elétrica de alta tensão, de acordo com plantas 

de ordenamento e condicionantes atualizada que compõe o RPDM – Regulamento do Plano diretor 

Municipal de Leiria. 

O pedido em causa foi objeto dos seguintes pareceres constantes do processo: E.P. Estradas de 

Portugal, S.A. e EDP - Direção de Rede e Clientes Tejo, através do Sistema Informático do RJUE – Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação, entidades que emitiram pareceres favoráveis, atenta a decisão 

global favorável pela CCDRC – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (folhas 

179 a 181); 

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento emitiram parecer favorável condicionado 

(folha 80). 
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Em conformidade com a informação técnica prestada em 2 de agosto de 2012, sobre a qual 

recaiu o despacho do Senhor Vereador Lino Pereira, datado de 2012/09/03, o pedido do ponto vista 

urbanístico reúne condições para merecer aprovação condicionada à retificação do acesso conforme 

informação da DICEM e planta constada de folha 211. 

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

pelo Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística em 30 de agosto de 2012, constante do 

respetivo processo, a folhas 214 e 215, face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, e tendo como base o 

plano municipal de ordenamento do território, enquadramento urbanístico e as normas técnicas gerais 

e específicas da construção, nomeadamente as discriminadas nos termos de responsabilidade dos 

técnicos autores dos projetos, e constantes no presente processo de obras, deliberou por unanimidade 

aprovar o projeto de arquitetura da operação urbanística consubstanciada na execução de obras de 

alteração de edifício destinado a armazém e exposição de material de construção civil e muros de 

vedação - legalização, devendo para efeitos de licenciamento e no prazo de seis meses, apresentar os 

projetos das especialidades, a seguir indicados: 

I. Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e contenção periférica; 

II. Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica, quando exigível nos termos do quadro 

legal aplicável ou ficha eletrotécnica; 

III. Projeto de instalação de gás se aplicável; 

IV. Projeto de redes prediais de água e esgotos, alertando-se no entanto, que para efeitos de futura 

ligação à rede pública, deverá ser obtida nos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, a 

aprovação prévia dos mesmos, conforme estabelecido no n.º 1 do artigo 67.º do Regulamento 

Municipal do Serviço de Distribuição de Água ao Concelho de Leiria e n.º 1 do artigo 52.º do 

Regulamento Municipal do Serviço de Drenagem de Águas Residuais do Concelho de Leiria 

respetivamente; 

V. Projeto de águas pluviais, adotando solução com encaminhamento para meio adequado; 

VI. Projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações.  

VII. Projeto acústico. 

VIII. Projetos para cumprimento do sistema de certificação energética, acompanhados da respetiva 

declaração de conformidade regulamentar (quando aplicável), nomeadamente: 

i. Projeto nos termos do RCCTE (Regulamento das Características de Comportamento Térmico em 

Edifícios); 

ii. RSECE; 

iii. Projeto nos termos do RSECE (Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em 

Edifícios), se acionável. 

IX. Projeto nos termos previstos no regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios 

(SCIE), aprovado pela ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil, conforme 

enquadramento efetuado pelo projetista. 

Mais deliberou informar que deverá ainda dentro do prazo acima indicado (seis meses) 

apresentar: 
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i. Memória descritiva do plano de acessibilidades, aditar página 3, por forma a compatibilizar a 

mesma com a arquitetura.  

ii. Termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador de projeto que ateste a compatibilidade 

entre os projetos de especialidades e o projeto de arquitetura, nos termos do n.º 1 do artigo 

10.º do RJUE – regime Jurídico da Urbanização e da Edificação. 

Finalmente deliberou informar que: 

i. Os termos de responsabilidade dos projetos das especialidades deverão mencionar a 

conformidade com as normas de segurança contra incêndios; 

ii. Dispensar a audiência prévia dos interessados, de acordo com o previsto na alínea b) do n.º 2 

do artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

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

DLB N.º 1192/12 | Presente o requerimento n.º 2967/12, subscrito pela sociedade ”Colimpus - 

Construções de Leiria, Lda.”, NIF 501309446, com sede na Rua Principal n.º 16-A, em Andrinos, 

freguesia de Pousos, a solicitar a apreciação e a aprovação de um pedido de alteração à licença de 

operação de loteamento, titulada pelo Alvará de loteamento n.º 442, emitido em 12/11/1982, e 

respetivos aditamentos, respeitante ao prédio sito na Rua da Escola, em Vale Sepal, freguesia de 

Marrazes, que constitui o processo n.º 24/80. 

O pedido formulado incide sobre o lote n.º 6, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Leiria sob o n.º 340/19860218, e inscrito na matriz urbana sob o artigo 4120.º, da freguesia de 

Marrazes, e consta, da alteração de uso, da fração “B”, de comércio para comércio e serviços. 

Nos termos do disposto nos n.º 2 e 3 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, decorreu o 

período de consulta pública e de pronúncia dos proprietários dos lotes constantes do alvará de 

loteamento, não tendo sido registada qualquer reclamação e ou sugestão. 

Decorre, ainda, do teor e conteúdo das informações técnicas e respetivos despachos exarados 

sobre as mesmas, que as alterações localizam-se em Área habitacional ou residencial, dentro do 

Perímetro Urbano da Cidade de Leiria, de acordo com o disposto no artigo 47.º do PDM de Leiria, 

publicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 84/95, de 4/09/1995, na sua atual redação, e 

estão inseridas no loteamento da Urbanização do Vale Sepal (lote 6), titulado com Alvará de 

loteamento n.º 442, emitido em 12/11/1982. 

Assim, considera-se que a presente alteração da licença de operação de loteamento se 

encontra em condições de ser aprovada. 

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

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística em 4 de setembro de 2012, constante do 

respetivo processo a folha 43, ao abrigo do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, deliberou 

por unanimidade deferir o pedido de alteração à licença da operação do loteamento, titulada pelo 

Alvará de loteamento n.º 442, emitido em 12/11/1982, e a emissão do respetivo aditamento ao 

mesmo, ao abrigo do n.º 1 do artigo 5.º, da alínea a) do n.º 1 do artigo 23.º e artigo 27.º do Decreto-Lei 
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n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de 

março.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

13.5. Processo de loteamento n.º 12/88 – L.G. LAGOA & GASPAR, Agricultura e Pecuária, Lda.  

DLB N.º 1193/12 | Presente o requerimento n.º 1356/12, subscrito por Maria Adelaide da Cruz 

Marques Morais, contribuinte n.º 207966370, residente na Rua da Fonte Velha n.º 50, em Barreiros, 

freguesia de Amor, a solicitar a apreciação e a aprovação de um pedido de alteração à licença de 

operação de loteamento, titulada pelo Alvará de loteamento n.º 581/89, emitido em 20/12/1989, e 

respetivos aditamentos, respeitante ao prédio sito na Rua 25 de abril, n.º 479, lote 2, em Rego de Água, 

da freguesia de Marrazes, que constitui o processo n.º 12/88. 

O pedido formulado incide sobre o lote n.º 2, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Leiria sob o n.º 1743/19901102, e inscrito na matriz urbana sob o artigo 5921.º, da freguesia de 

Marrazes, e consta, na generalidade, da alteração de uso, da fração “A”, de comércio, para comércio e 

serviços. 

Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, decorreu o período de 

pronúncia dos proprietários dos lotes constantes do alvará de loteamento, não tendo sido registada 

qualquer reclamação e ou sugestão. 

Decorre, ainda, do teor e conteúdo das informações técnicas e respetivos despachos exarados 

sobre as mesmas, que as alterações localizam-se em Área habitacional, dentro do Perímetro Urbano da 

Cidade de Leiria, de acordo com o disposto no PDM de Leiria, publicado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 84/95 de 4/09/1995, na sua atual redação, e estão inseridas no loteamento, titulado com 

Alvará de loteamento n.º 581/89, emitido em 20/12/1989. 

Assim, considera-se que a presente alteração da licença de operação de loteamento se 

encontra em condições de ser aprovada. 

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

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística em 13 de agosto de 2012, constante do respetivo 

processo a folhas 35, ao abrigo do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, deliberou 

por unanimidade deferir o pedido de alteração à licença da operação do loteamento, titulada pelo 

Alvará de loteamento n.º 581/89, emitido em 20/12/1989, e a emissão do respetivo aditamento ao 

mesmo, ao abrigo do n.º 1 do artigo 5.º, da alínea a) do n.º 1 do artigo 23.º e artigo 27.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de 

março.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

13.6. Processo de loteamento n.º 7/96 – Província Portuguesa da Congregação dos Irmãos Maristas 

DLB N.º 1194/12 | Retirado. 
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13.7. Processo de loteamento n.º 4/01 – TOVIL – TOSEL, Vidros para Iluminação, Lda. 

DLB N.º 1195/12 | Presente o requerimento n.º 3230/11, subscrito pela sociedade Tovil – Tosel, Vidros 

para Iluminação, Lda., NIF 501246258, com sede na Estrada do Soutocico, KM 6, Freguesia de Arrabal, a 

solicitar a apreciação e a aprovação da Câmara Municipal de Leiria de um pedido de licenciamento de 

operação de loteamento, respeitante ao prédio sito na Estrada de Soutocico, da freguesia de Arrabal, 

que constitui o processo n.º 4/11. 

A operação de loteamento abrange os prédios descritos na Conservatória do Registo Predial de 

Leiria sob os n.º (s) 2832/19971020 e 4438/20050218, e inscritos na matriz urbana sob os artigos 2203 

e 2204, da freguesia de Arrabal, respetivamente, prédios estes sitos na Estrada do Soutocico, da 

referida freguesia. 

Trata-se de um loteamento para a constituição de 22 lotes, num terreno inserido em espaço 

urbano, parte em área habitacional e parte em área industrial, de acordo com a Planta de 

Ordenamento do Plano Diretor Municipal de Leiria. 

São propostos 22 lotes, dos quais 6 são destinados a habitação (lotes 17 a 22), sendo os 

restantes lotes (lotes 1 a 16), destinados a indústria, serviços, armazéns e oficinas, e comércio, de 

acordo com o quadro da planta de síntese. 

A solução tem enquadramento no artigo 59.º (parte industrial), e nos artigos 55.º e 57.º (parte 

habitacional), do regulamento do Plano Diretor Municipal. 

No âmbito da apreciação do presente projeto foram consultadas as seguintes entidades: 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (folhas 92 a 96), EDP Distribuição – Energia, S.A. (folha 

90), Junta de freguesia de Arrabal (folhas 137 a 138), Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos (folhas 55 

a 62), Departamento de Obras Municipais (folhas 52 a 53) e Divisão de Parques e Espaços Verdes 

(folhas 63 a 64). 

Foi realizada a discussão pública, nos termos previstos na legislação aplicável, não tendo sido 

registado qualquer reclamação ou sugestão. 

Neste enquadramento e atento o teor e conteúdo das informações técnicas e respetivos 

despachos exarados sobre as mesmas, considera-se que a operação de loteamento se encontra em 

condições de ser aprovada, condicionada à correção do quadro da planta de síntese. 

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

pelo Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística em 20 de agosto de 2012, constante do 

respetivo processo, a folha 165 verso, face ao disposto no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, deliberou 

por unanimidade deferir o pedido de licença da operação do loteamento, condicionado ao seguinte: 

I. Ceder as seguintes áreas para o domínio público: 

i. 44,00 m2, destinados a equipamento (PT); 

ii. 5.491,00 m2, destinados a arruamentos; 

iii. 4.200,00 m2, destinados a passeios; 

iv. 1.613,00 m2, destinados a estacionamentos (86 lugares); 

II.  Apresentar comunicação prévia relativa às obras de urbanização, de acordo com o previsto na 

alínea b) do n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação que 



1726 (134) 
 

CMLeiria/Ata n.º 19, de 2012.09.11 

Im-DA-15-09_A0 

 

lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de março, acompanhada dos projetos de 

infraestruturas, sendo que, na elaboração dos mesmos deverão ser tidos em consideração os 

pareceres emitidos, incluindo o parecer da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, quanto à 

localização dos resíduos sólidos urbanos; 

III. Elaborar um regulamento de loteamento que preveja espaços verdes de proteção no interior 

dos lotes; 

IV. Retificar o quadro da planta de síntese, de modo a não prever o uso industrial para o lote 11, 

face aos condicionalismos impostos no n.º 2 do artigo 59.º do PDM. 

Deliberou, ainda, e uma vez que não se justifica sob o ponto de vista urbanístico a cedência 

para espaços verdes e equipamentos de utilização coletiva, dado o disposto no n.º 1 do artigo 102.º do 

Regulamento de Operações Urbanísticas do Município de Leiria, que a requerente proceda ao 

pagamento para efeitos de compensação por área não cedida, de acordo com o artigo 103.º do 

regulamento acima referido, a quantia de €270.214,95, relativamente à área industrial, e a quantia de 

€9.784,28, relativamente à área habitacional, num total de €279.999,23. 

Por último, deliberou informar a requerente que previamente à emissão do alvará, deverá 

solicitar alteração da linha elétrica, conforme parecer emitido pela EDP. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

13.8. Pedido de informação prévia de loteamento n.º 3/07 – Maria João Macedo Oliveira Simões 

Pereira Costa Guerra Raposo Magalhães e Outros 

DLB N.º 1196/12 | Presente o requerimento n.º 3493/07, subscrito por Maria João de Macedo de 

Oliveira Simões Pereira da Costa Guerra Raposo Magalhães e Outros, a solicitar a apreciação e a 

aprovação de um pedido de informação prévia referente a uma operação de loteamento para a 

constituição de 22 lotes destinados a comércio/serviços/habitação com 162 fogos, e respetivas obras 

de urbanização a levar a efeito num prédio sito em Quinta de São Jorge/Quinta das Pousadas/Pousadas 

Vedras, freguesia de Barosa, que constitui o processo 3/07. 

A operação urbanística a promover abrange o prédio descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Leiria sob o n.º 37/150485 e inscrito na matriz sob os artigos 832 (urbano) e 2 (rústico), com 

a área total de 129.150,00 m2, no entanto, a planta de síntese descreve 132.105,00 m2 (folha 234). 

O terreno está inserido em espaço urbano de baixa e media densidade sujeita a P.P., dentro do 

perímetro da cidade de leiria, e face às condicionantes das servidões e restrições de utilidade pública, 

inserido em zona de proteção de linha hídrica e zona de proteção da variante da Barosa. 

O Projeto cumpre com os parâmetros urbanísticos definidos nos artigos 46.º, 47.º e 76.º do 

regulamento do PDM de Leiria. 

É aplicável o índice de 0,4, ao terreno inserido em espaço urbano de baixa densidade e o índice 

de 0,9, ao terreno inserido em espaço urbano de média densidade. 

Área para efeito do cálculo do valor da compensação em numerário nas operações de 

edificação com impactes semelhantes a um loteamento (Regulamento de Operações Urbanísticas do 

Município de Leiria= 45.161,80 m2. 

Foram consultadas as seguintes entidades, cujos pareceres foram condicionados: 



1727 (135) 
 

CMLeiria/Ata n.º 19, de 2012.09.11 

Im-DA-15-09_A0 

 

i. Parecer condicionado emitido em 2007/08/20 pela EDP – Distribuição, Direção de Rede e 

Clientes do Tejo (folha 99); 

ii. Parecer condicionado emitido em 2007/08/14 pela PT – Comunicações, S.A. (folha 101); 

iii. Parecer emitido em 2007/09/11 e em 2012/08/30 pela Freguesia de Barosa (folhas 104 e 241); 

iv. - Parecer condicionado emitido em 2007/10/02 pela DASU (folhas 106 e 107); 

v. Parecer condicionado emitido em 2007/10/15 pela DPEV (folhas 108 e 116); 

vi. Parecer favorável condicionado emitido em 2012/06/19 pela E.P. – Estradas de Portugal, E.P.E. 

(folha 232); 

vii. Parecer favorável condicionado emitido em 2008/02/21 e em 2012/09/04 pelos SMAS – 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (folhas 118 a 122 e 243); 

viii. Parecer favorável condicionado emitido em 2012/08/28 pela ARH – Administração da Região 

Hidrográfica do Centro, I.P. (folha 240). 

Neste enquadramento, e atendo o teor e conteúdo das informações técnicas e respetivos 

despachos exarados sobre as mesmas, propõe-se a viabilidade condicionada do pedido nos termos do 

artigo 14.º e seguintes do RJUE – Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, estabelecido pelo 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de 

Março. 

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

Divisão de Gestão Urbanística em 4 de setembro de 2012, constante do respetivo processo a folha 246 

verso, ao abrigo do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 

que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, deliberou por unanimidade deferir 

o pedido de informação prévia sobre a viabilidade da realização da operação de loteamento e 

respetivas obras de urbanização, nos seguintes termos e condições: 

i. Proceder à correção do registo da conservatória, de acordo com o levantamento topográfico; 

ii. Proceder à alteração/adequação do loteamento n.º 9/00 confinante a sul (incluindo os custos 

inerentes aos necessários e adequados procedimentos), designadamente para a alteração de 

parte dos espaços verdes cedidos ao domínio publico, de modo a possibilitar o acesso viário 

aos lotes 4 a 22 (parte sul do loteamento); 

iii. Proceder ao arranjo urbanístico na frente confinante com a área de intervenção do 

loteamento no antigo troço da EN 242, até ao cruzamento existente a nascente; 

iv. Adequar a instrução do loteamento às normas aplicáveis do decreto-lei n.º 163/06, de 8 de 

Agosto; 

v. Adequar a instrução do loteamento às condicionantes impostas pelos pareceres das 

entidades exteriores no âmbito do processo de licenciamento incluindo os projetos de 

infraestruturas; 

vi. Adequar a instrução do loteamento de modo que não haja qualquer cedência ao domínio 

público, tanto para espaços verdes como para equipamentos, e como tal, proceder às 

devidas compensações em conformidade com as normas aplicáveis à data da instrução do 

pedido de licenciamento do loteamento, cujo valor, à presente data, é €1.087.785,28. 
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Deliberou ainda dispensar a audiência prévia dos interessados, de acordo com o previsto na 

alínea b) do n.º 2 do artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 
PONTO CATORZE 
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL  

 

Plano Diretor Municipal. Retificação 

DLB N.º 1197/12 | O Plano Diretor Municipal de Leiria, ratificado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 84/95, publicada no Diário da República 1.ª série -B, n.º 204, de 4 de setembro de 1995, 

foi objeto das seguintes alterações: Declaração n.º 398/99, publicada no Diário da República n.º 283, II 

Série, de 6 de dezembro de 1999; Declaração n.º180/2001, publicada no Diário da República n.º 130, II 

Série, de 5 junho de 2001; Declaração n.º 254/2001, publicada no Diário da República n.º 193, II Série, 

de 21 de agosto; Edital n.º 228/2008, publicado no Diário da República n.º 50, II Série, de 11 de março; 

Edital n.º 762/2011 e Edital n.º 763/2011, publicados no Diário da República n.º 149, II Série, de 4 de 

agosto; Declaração de retificação, publicada no Diário da República n.º 90, II Série, de 9 de maio, e 

Aviso n.º 8229/2012, publicado no Diário da República n.º 116, II Série, de 18 de junho de 2012. 

Considerando que: 

i. A 6.ª alteração ao regulamento do PDM da Leiria, objeto de publicação no Diário da República 

n.º 149, II Série, de 4 de agosto, através do Edital n.o 763/2011, saiu com uma incorreção no 

n.º 2 do artigo 53.º, no qual não consta a expressão “líquido” que deveria existir, erro que 

importa corrigir para que o sentido da norma em causa se alcance sem margem para dúvidas;  

ii. A 7.ª alteração ao regulamento do PDM de Leiria, objeto de publicação no Diário da República 

n.º 116, II Série, de 18 de junho de 2012, através do Aviso n.o 8229/2012, saiu com uma 

incorreção no n.o 8 do artigo 59.o, n.o 4 do artigo 60.o, n.o 6 do artigo 61.o e n.o 6 do artigo 62.º, 

onde aparece a remissão para “o disposto no n.o 4 do artigo 50.o” e deveria remeter para  “o 

disposto no n.o 3 do artigo 50.o”, lapso a corrigir para que dúvidas não possam existir quanto 

ao seu exato alcance. 

Propõe-se que ao abrigo do artigo 97.o- A do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial, republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 181/2009, de 7 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de 

janeiro, se proceda à sua retificação passando o preceito a ter a seguinte redação: 

1. No n.o 2 do artigo 53.o, onde se lê: 

«Os índices urbanísticos a adotar nestes espaços são, com as devidas adaptações, os constantes do 

Art.o 47 relativos às áreas de alta densidade (bruto).» 

Deverá ler-se: 

«Os índices urbanísticos a adotar nestes espaços são, com as devidas adaptações, os constantes do 

Art.o 47 relativos às áreas de alta densidade (bruto ou líquido).» 

2. No n.o 8 do artigo 59.o, onde se lê: 

«A estes espaços aplica-se o disposto no n.o 4 do artigo 50.o.» 
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Deverá ler-se: 

«A estes espaços aplica-se o disposto no n.o 3 do artigo 50.o.» 

3. No n.o 4 do artigo 60.o, onde se lê: 

«A estes espaços aplica-se o disposto no n.o 4 do artigo 50.o.» 

Deverá ler-se: 

«A estes espaços aplica-se o disposto no n.o 3 do artigo 50.o.» 

4. No n.o 6 do artigo 61.o, onde se lê: 

«A estes espaços aplica-se o disposto no n.o 4 do artigo 50.o.» 

Deverá ler-se: 

«A estes espaços aplica-se o disposto no n.o 3 do artigo 50.o.» 

5. No n.o 6 do artigo 62.o, onde se lê: 

«A estes espaços aplica-se o disposto no n.o 4 do artigo 50.o.» 

Deverá ler-se: 

«A estes espaços aplica-se o disposto no n.o 3 do artigo 50.o.» 

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

a retificação ao regulamento do PDM em vigor, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea d) do 

n.º 7, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de janeiro, e proceder ao envio dos elementos através da plataforma SSAIGT (Sistema de Submissão 

automática dos Instrumentos de Gestão Territorial) com vista ao envio simultâneo para efeitos de 

publicação em Diário da República e depósito na Direção Geral do Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Urbano (DGOTDU), nos termos dos artigos 148.o e 151.o do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial, com a redação em vigor.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 Processos de obras submetidos a despacho 

Conforme delegação da Câmara Municipal, para despacho dos processos de obras, o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal apresentou a relação que se apensa ao original da presente ata (ANEXO 

Q). 

 

 Encerramento da reunião 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal 

encerrada a reunião, eram dezanove horas e vinte minutos mandando que, de tudo para constar, se 

lavrasse a presente ata que eu, Sandra Almeida Reis, Técnica Superior, mandei escrever e subscrevo. 

O Presidente da Câmara Municipal _______________________________________________ 

A Secretária da reunião ____________________________________________________________ 
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