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Acta n.º 28/2007 
 

 

Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e sete, no Salão 

Nobre do Edifício-Sede do Município, sito no Largo da República desta cidade, reuniu 

ordinariamente a Câmara Municipal de Leiria, tendo estado presentes a Senhora Presidente, 

Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa e os Senhores Vereadores Dr. Vítor Manuel 

Domingues Lourenço, Eng.º Fernando Brites Carvalho, Eng.ª Isabel Maria de Sousa 

Gonçalves dos Santos, Eng.º Carlos Manuel Lopes Ferreira Martins, Dr. Raul Miguel Castro, 

Dr. António Manuel de Faria Ferreira e a Dr.ª Lucinda Gaspar Antunes Caleira. 

Esteve ausente a Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de 

Magalhães por motivos de férias. 

Estiveram presentes, por parte do Departamento de Operações Urbanísticas, o 

Eng.º António Costa, Director de Departamento, e o Arq.º Raposo Pires, Chefe de Divisão de 

Loteamentos, para prestação de esclarecimentos sobre os processos, respectivamente, de 

obras particulares e de loteamentos. 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Sandra Almeida Reis, Assistente 

Administrativa. 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas e cinquenta minutos a Presidente deu início à reunião, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 178/97 - CARVICENTRO – Drogas, Materiais e 

Construções do Centro, Lda. 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 249/04 - LEIRILIS - Acessórios e Peças para 

Automóveis, Lda. 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 336/04 - Lisa Maria Neto de Oliveira 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1004/04 - Ana Maria Quinta Lopes 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 1465/04 - Figueiredo & Silva, Lda. 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 673/05 - Miguel Mota Agostinho 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 313/06 – Mário Ferreira da Cunha 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 351/06 - Daniel dos Santos Ferreira 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 849/06 - Paulo Jorge Brás Sá dos Santos 
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1.1.11. Processo de obras particulares n.º 25/07 - Paulo Jorge Alves Cardoso 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 43/07 - Manuela Vieira de Sousa 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 203/07 – Francisco Alberto Adriano Custódio 

1.1.14. Processo de obras particulares n.º 277/07 - Luis Filipe Carreira Jorge 

1.1.15. Processo de obras particulares n.º 280/07 - António de Jesus Fonseca 

1.1.16. Processo de obras particulares n.º 294/07 - Adriano de Oliveira Carreira 

1.1.17. Processo de obras particulares n.º 357/07 - Dora Maria Parreira Bernardo 

1.1.18. Processo de obras particulares n.º 493/07 - Celestina Maria Carvalho Faustino 

Agostinho 

1.1.19. Processo de obras particulares n.º 528/07 - Condomínio Edifício Jardins do Lis 

1.1.20. Processo de obras particulares n.º 712/07 - Manuel Pereira 

1.1.21. Processo de obras particulares n.º 732/07 - Construções Francisco Henriques e 

Domingos, Lda. 

1.1.22. Processo de obras particulares n.º 906/07 - José Pedrosa Vitorino Júnior 

1.1.23. Processo de obras particulares n.º 1008/07 - PETRÓLEOS DE PORTUGAL - 

Petrogal, SA 

1.2. Análise do processo de licenciamento de estabelecimento comercial n.º 6/07 - 

Ministério da Economia e da Inovação - Direcção Regional da Economia do Centro (Plus – 

Discount, Lda.) 

1.3. Análise do processo de licenciamento de combustíveis n.º 14/04 - TUBOFURO - 

Tubos de P.V.C., Lda. 

1.4. Análise do processo de vistoria n.º 4/06 – Serviço Municipal de Protecção Civil 

1.5. Análise dos seguintes processos de participação 
1.5.1. Processo de participação n.º 44/04 - Maria de Fátima Jordão P. Neves 

1.5.2. Processo de participação n.º 333/04 – Serviço Municipal de Protecção Civil 

1.6. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.6.1. Processo de loteamento n.º 42/77 – Isilda Conceição Pinto 

1.6.2. Processo de loteamento n.º 27/82 – Albino Jesus Gonçalves 

1.6.3. Processo de loteamento n.º 20/97 - Rui Pedro Costa Manso e Outro 

1.6.4. Processo de loteamento n.º 27/97 - O.C.G.H. - Obras, Construções e Gestão de 

Habitação, Lda. 

1.6.5. Processo de loteamento n.º 6/98 – Mota Marques & Filhos, Lda. 

1.6.6. Processo de loteamento n.º 10/98 – Rui Pedro Costa Manso (e Outro) 

1.6.7. Processo de loteamento n.º 25/03 - Construções J.J.R. & Filhos, SA 

1.6.8. Processo de loteamento n.º 5/06 - José Gaspar Pereira Roda (Loteamento «ZICOFA») 

Ponto dois 
Processo n.º T – 17/2007. Construção de passeios e drenagem pluvial na estrada principal da 

Barosa – troço da ribeira do Picheleiro ao cemitério.1.ª fase. Rescisão de contrato 

Ponto três 
3.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
3.1.1. Pagamentos 
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3.1.2. Exercício do direito de preferência na alienação da casa n.º 14, sita na Rua Eng.º José 

Frederico Ulrich, Bairro das Almuinhas, freguesia de Marrazes 

3.1.3. Pedido de cedência em direito de superfície de parcela de terreno no Bairro das 

Almuinhas, freguesia de Marrazes 

3.1.4. Doação de Televisor 

3.1.5. Resumos de tesouraria 

Ponto quatro 
4.1. Análise do processo relacionado com a Divisão Jurídica 
Regulamento do Conselho de Coordenação da Avaliação da Câmara Municipal de Leiria 

4.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão de Recursos 
Humanos 
4.2.1. Processo Disciplinar 

4.2.2. Voto de pesar 

Ponto cinco 
Campanha de solidariedade do jornal Região de Leiria «Fazer o Bem Olhando a Quem» 

Ponto seis 

6.1. AMIGRANTE – Associação de Apoio ao Cidadão Migrante. Dispensa de pagamentos 

(Int.3138/03). Rectificação 

6.2. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Troca dos lugares n.º 53/54 para os n.º 60/61 

(Ent. 28564/07) 

6.3. Licença especial de ruído (Ent. 30599/07) 

6.4. Licença especial de ruído (Entfe. 8083/07) 

6.5. Licença especial de ruído (Ent. 25019/07) 

6.6. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent. 30689/07) 

6.7. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent. 30440/07) 

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

6.9. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho (Ent. 30324/07) 

6.10. Apoio à «Barraca» 

6.11. Realização de seminário conjunto com o Instituto Politécnico de Leiria e a NERLEI 

6.12. CENTROLOGIS - Centro Logístico do Litoral, ACE - Operacionalização da Plataforma 

Empresarial e Logística Polinucleada da Área de Influência do Porto da Figueira da Foz 

Ponto sete 
7.1. Análise do processo relacionado com a Divisão da Acção Educativa Municipal  
7.1.1. Programa de Generalização do Ensino de Inglês nos 3.º e 4.º anos de escolaridade e 

de outras actividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico. Apoio a 

entidades parceiras 

7.2. Análise do processo relacionado com a Divisão da Acção Social e Família 
7.2.1. Doação de equipamento informático à ACAPO e CERCILEI 

Ponto oito 
8.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Área da Cultura 
8.1.1. Lista de Despesas do Teatro José Lúcio da Silva. Novembro de 2007 
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8.1.2. Lista de Despesas do Teatro Miguel Franco. Novembro de 2007 

8.1.3. Inauguração do Centro de Interpretação Abrigo do Lagar Velho – Lapedo (Alteração) 

8.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude 
8.2.1. Programa de apoio ao Associativismo Desportivo/ Infra-Estruturas. Candidatura de 

Dezembro de 2007 

Ponto nove 
9.1. Protocolo de delegação de competências com a Junta de Freguesia de Souto da 

Carpalhosa. Alteração do objecto  

9.2. Consulta Pública do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do projecto «IC36 

– Leiria Sul (IC2) – Leiria Nascente (COL)». Parecer da Câmara Municipal de Leiria  

Ponto dez 
10.1. Aditamento ao Contrato-Programa para Investimentos para a aquisição de 

equipamentos para o Pavilhão Municipal dos Pousos 

10.2. Contrato de Comodato a celebrar entre o Município de Leiria e a Adesba – Associação 

de Desenvolvimento e Bem Estar Social da freguesia da Barreira 

Ponto onze 
Plano de Actividades e Orçamento da Leirisport, E.M. para 2008 

 

*** 

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

Ponto um 
Pagamento da quota anual de 2007 à Comissão Nacional Portuguesa do International 
Council of Museums 

Ponto dois  
XXII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. Ratificação 

Ponto três 
Processo de loteamento n.º 08/05 – C.J.L. – Transações Imobiliárias e Investimentos, SA 

Ponto quatro 
Processo disciplinar 

Ponto cinco 
Anulação da guia de recebimento n.º 33007/07 –  Manuel Costa Ai 

Ponto seis 
Anulação de vários documentos de receita emitidos nos anos de 2005, 2006 e 2007 

Ponto sete 
Anulação da guia de recebimento n.º 33009/07 – Frutas Natália & Comércio Hortofrutícola, 

Lda (Int. 15410/07) 

Ponto oito 
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Processo de licenciamento de obras particulares n.º 762/07 - Heloísa Menezes Castello 

Branco 

 

 Período de antes da ordem do dia  

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro 
 
I – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro perguntou qual era a possibilidade de consultar os 

livros de escrituras da década de 60 do Século XX, tendo a Senhora Presidente respondido 

para se dirigir à Dr.ª Teresa Monteiro. 

 

II – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro questionou pelo ponto de situação do processo de 

participação da Dona Paula Santos, da Barreira, ao que foi informado pela Senhora 

Presidente que se mantinha no mesmo estado. 

 

III – O Vereador Dr. Raul Castro perguntou ainda se quanto à situação da D. Agostinha 

Vieira era possível saber quem era o construtor e marcar uma reunião só com ele. 

A Senhora Presidente respondeu que já sabiam quem era o construtor, era a empresa 

PombalPrédios, e que já se tinham reunido com ele inúmeras vezes, mas que poderia 

marcar novamente uma reunião. 

 

IV – Por fim e na sequência dos problemas existentes na última Assembleia Municipal, o 

Senhor Vereador Dr. Raul Castro pediu para verificarem a possibilidade de distribuírem os 

documentos mais cedo, sem ser em cima da hora, exemplificando que para a reunião que se 

ia realizar (27 de Dezembro) tinham sido distribuídos assuntos no próprio dia e que nem 

sequer estavam agendados, perguntando de seguida se não se conseguiria evitar esta 

distribuição tardia. 

A Senhora Presidente disse que os assuntos que foram distribuídos para esta 

reunião fora da agenda estavam relacionados com o encerramento do ano, mas que se ia 

evitar esta situação. 

 

DLB N.º 1553/07 | A Câmara Municipal de Leiria, na sua reunião de 27 de Dezembro de 

2007, apreciou a reorganização das Regiões de Turismo, recentemente aprovada pelo 

Governo, tendo deliberado por unanimidade manifestar a sua frontal discordância perante 

o modelo adoptado, fundamentando esta posição nos seguintes pressupostos: 

1. O diploma aprovado não respeita os compromissos assumidos pelo Governo ao longo do 

processo de debate com as entidades directamente envolvidas, designadamente a 

Associação Nacional de Municípios Portugueses e as organizações do sector do Turismo; as 

quais, em momento oportuno apontaram erros ao mapa e contestaram a perda de 

competências. 

2. É uma opção que, assentando em critérios de eficácia económica discutíveis, extingue 

uma região com identidade e com inegável prestígio internacional, como é a região de 

Turismo de Leiria-Fátima. 
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3. No caso da Região de Leiria-Fátima, implica a destruição de um património cultural e 

económico com muitas décadas e significa o total desrespeito pelos seus interesses. 

Mais deliberou apreciar igualmente a moção aprovada na sessão de 20 de 

Dezembro de 2007 da Assembleia Municipal de Leiria e associar-se ao teor da mesma. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 Ordem do dia  

 

Ponto um 
 D e p a r t a m e n t o  d e  O p e r a ç õ e s  U r b a n í s t i c a s  

 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 178/97 - CARVICENTRO – Drogas, Materiais e 
Construções do Centro, Lda. 
DLB N.º 1554/07 | De CARVICENTRO – DROGAS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES DO 

CENTRO, LDA, com sede social na Rua Adriano Manuel Pereira, n.º 349, na localidade e 

freguesia de Carvide, referente ao projecto de arquitectura para alteração do edifício 

habitacional e comercial situado na Estrada da Base Aérea n.º 5, Colmeia, freguesia de 

Monte Real. 

A proposta contempla a unificação dos três espaços comerciais situados ao nível do 

rés-do-chão do bloco norte, com mudança de uso para laboratório de análises, tendo obtido 

pareceres favoráveis da Autoridade de Saúde e da Autoridade Nacional de Protecção Civil. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/12/14, constante do respectivo 

processo (folha 850), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer emitido pela Autoridade de Saúde, cuja cópia deverá 

ser remetida à requerente (folha 830); 

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

2.1. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura, face aos últimos 

elementos entregues; 

2.2. planta da cave rectificada, face ao lanço de escadas que é suprimido; 

2.3. projectos de especialidade, incluindo projecto de segurança contra incêndios, face ao 

parecer emitido pela Autoridade Nacional de Protecção Civil, cujo conteúdo deverá ser 

transmitido à requerente (folha 829). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.2. Processo de obras particulares n.º 249/04 - LEIRILIS - Acessórios e Peças para 
Automóveis, Lda. 
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DLB N.º 1555/07 | De LEIRILIS - ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS, LDA., com 

sede social na Rua dos Camponeses, na localidade de Casal do Cego (Área Comercial e 

Industrial do Vale Sepal), freguesia de Marrazes, referente ao aditamento apresentado em 

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

proposta de indeferimento do projecto de arquitectura para alteração do edifício destinado a 

armazém situado no local acima referido, numa zona definida no Regulamento do Plano 

Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que do aditamento constam 

elementos que permitem obstar aos motivos que estiveram na origem da proposta de 

indeferimento tomada em reunião de 2006/10/12 e concordando com a informação prestada 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/12/14, constante do respectivo 

processo (folha 513), face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

seguinte: 

1.º cumprir com os condicionalismos indicados no parecer emitido pela EP – Estradas de 

Portugal, E.P.E., cujo conteúdo já é do conhecimento da requerente; 

2.º apresentar, no prazo de seis meses, os projectos de especialidade, incluindo projecto de 

segurança contra incêndios compatível com as alterações aprovadas ao projecto de 

arquitectura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.3. Processo de obras particulares n.º 336/04 - Lisa Maria Neto de Oliveira 
DLB N.º 1556/07 | De LISA MARIA NETO DE OLIVEIRA, residente na Rua das Flores, n.º 

137, na localidade de Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura 

para alteração do edifício de habitação unifamiliar (legalização) situado no local acima 

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

Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/12/14, constante do respectivo 

processo (folha 361), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

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

1.1. requerimento / pedido de licença (Mod. 3 – 01) devidamente preenchido, uma vez que a 

operação urbanística pretendida se traduz num projecto de alterações; 

1.2. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura e declaração da sua 

inscrição em Associação Pública de natureza profissional; 

1.3. estimativa de custo e calendarização da execução da obra; 

2.º previamente à emissão da autorização de utilização, apresentar certidão da 

Conservatória do Registo Predial rectificada relativamente à área cedida ao domínio público, 
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de acordo com o solicitado no ponto n.º 5 do ofício n.º 7593, datado de 2004/08/18, e no 

ponto 1 do ofício n.º 6362, de 2007/05/14. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1004/04 - Ana Maria Quinta Lopes 
DLB N.º 1557/07 | De ANA MARIA QUINTA LOPES, residente na Travessa da Saibreira, n.º 

6, na localidade de Marinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura 

para alteração do edifício de habitação unifamiliar em construção na Travessa da Saibreira, 

na localidade e freguesia acima indicadas. 

O edifício foi licenciado por despacho do Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho 

datado de 2005/07/11, tendo sido emitido o respectivo alvará de obras em 2006/01/26, válido 

até 2008/01/26, sendo que o projecto de alterações surge na sequência de ajustes em obra. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/12/17, constante do respectivo 

processo (folha 404), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

aprovar o projecto de arquitectura e autorizar o licenciamento da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

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

aplicáveis bem como as condições anteriormente impostas para a realização da obra; 

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

do projecto de arquitectura e pela direcção da mesma, conforme previsto no artigo 61.º do 

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

Junho; 

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

artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho; 

4.º requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar, nos termos do disposto no 

artigo 98.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas da Câmara Municipal de 

Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

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

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

público, ao levantamento do estaleiro, se o houver, e à limpeza do local da obra, de acordo 

com o previsto no artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, 

e no artigo 120.º do RMOUCL; 

7.º requerer autorização de utilização, nos termos do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

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

8.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

9.º apresentar, para efeitos de emissão do alvará/aditamento de obras, os seguintes 

elementos: 

9.1. requerimento (em duplicado) a solicitar a emissão do alvará/aditamento, conforme 

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

www.cm-leiria.pt.; 
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9.2. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção da obra, 

elaborado de acordo com o Anexo da Portaria n.º 1105/2001, de 18 de Setembro; 

9.3. livro de obra, com menção do termo de abertura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.5. Processo de obras particulares n.º 1465/04 - Figueiredo & Silva, Lda. 
DLB N.º 1558/07 | De FIGUEIREDO & SILVA, LDA, com sede social na Rua da Fontinha, n.º 

4, na localidade e freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura para 

construção de edifício destinado a comércio e muros, com demolição do edificado existente, 

na Rua José Pereira Pascoal, freguesia de Pousos, numa zona definida no Regulamento do 

Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/12/06, constante do respectivo 

processo (folha 172), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

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

elementos: 

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

elementos entregues; 

1.2. documento comprovativo emitido pela EP - Estradas de Portugal, E.P. E. relativamente à 

autorização/licenciamento do muro de vedação e acesso, face ao conteúdo do parecer 

emitido por aquela entidade, cuja cópia deverá ser remetida ao requerente (folha 149); 

1.3. projecto de segurança contra riscos de incêndio, tendo em conta o parecer emitido pelo 

Serviço Nacional de Bombeiros, actualmente designado por Autoridade Nacional de 

Protecção Civil, devendo dar-se conhecimento ao requerente do respectivo conteúdo 

(folha 116); 

1.4. projectos de especialidades, incluindo, projecto de drenagem de águas pluviais relativo 

aos espaços a ceder ao domínio público bem como às áreas envolventes ao edifício, 

devendo prever a construção de colector para drenagem das referidas águas até um 

meio receptor adequado, com indicação da respectiva secção de vazão e caudais de 

ponta do empreendimento, de acordo com o disposto no artigo 194.º do Decreto-

Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto; 

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

depósito bancário no valor de €2.000,00, a fim de garantir a reposição de infra-estruturas 

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

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

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

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

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

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

incêndios junto à via; 
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4.º cumprir com as disposições presentes no Código Civil; 

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

estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra. 

Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 108). 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho não participou na análise e votação 

do presente assunto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.6. Processo de obras particulares n.º 673/05 - Miguel Mota Agostinho 
DLB N.º 1559/07 | Retirado 

 
1.1.7. Processo de obras particulares n.º 313/06 – Mário Ferreira da Cunha 
DLB N.º 1560/07 | De MÁRIO FERREIRA DA CUNHA, residente na Travessa da Fonte das 

Três Bicas, n.º 1 – Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, referente ao pedido de 

alteração de um estabelecimento de restauração e bebidas (reposicionamento do balcão e 

alteração da lotação de estabelecimento), situado na Rua Capitão da Silva Mendes, n.º 23 – 

Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/12/17, constante do respectivo 

processo (folha 111), e face  ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por unanimidade 
aprovar o pedido de alterações referente à  operação urbanística acima referida.  

Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo dos pareceres emitidos pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil, Governo Civil e Autoridade de Saúde. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.8. Processo de obras particulares n.º 351/06 - Daniel dos Santos Ferreira 
DLB N.º 1561/07 | De DANIEL DOS SANTOS FERREIRA, residente na Rua Arquitecto 

Santa Rita, n.º 4, na localidade de Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, referente ao 

projecto de arquitectura para alteração e ampliação (legalização) do edifício de habitação 

unifamiliar e muros situados na Travessa Arrais Luís Mira, na localidade de Praia do 

Pedrógão, freguesia de Coimbrão, inserido nos estudos do Plano de Urbanização da Praia 

do Pedrógão, Área a Consolidar (tipo 1, BD1 (il 0,40)). 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/12/06, com o seguinte teor: 

«Analisado o pedido ao abrigo do disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, verifica-se que: 

1.º o documento comprovativo da legitimidade não é devidamente esclarecedor, dado que 

são apresentadas duas certidões da Conservatória, não sendo clara a confrontação com 

caminho público; 

2.º a propriedade não se encontra devidamente infraestruturada, tendo em conta a 

informação prestada pelos Serviços de Fiscalização em visita ao local, não sendo claro se o 

acesso previsto se trata efectivamente de caminho público; 
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3.º não apresenta planta à escala 1:1000 com a totalidade do terreno devidamente 

delimitado; 

4.º não indica o lugar de estacionamento no interior da parcela, nos termos do previsto no 

Regulamento do Plano Director Municipal; 

5.º não esclarece quanto ao licenciamento das construções existentes e que se pretendem 

ampliar; 

6.º não apresenta planta com a localização dos muros, não sendo possível analisar o 

proposto; 

7.º não apresenta termo e responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura, 

face aos últimos elementos entregues. 

Em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o indeferimento do 

pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

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

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/12/06, e face ao disposto no artigo 

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

177/01, de 4 de Junho, deliberou por unanimidade notificar o requerente, nos termos dos 

artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 30 dias 

dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 849/06 - Paulo Jorge Brás Sá dos Santos 
DLB N.º 1562/07 | De PAULO JORGE BRÁS SÁ DOS SANTOS, residente na Rua Jacinto 

Barbeiro, n.º 34, na localidade de Andrinos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização da alteração da fracção «B» de um edifício de habitação 

colectiva, e construção de um telheiro e canil, no local acima referido, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Baixa Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/12/14, constante do respectivo 

processo (folha 82), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

devendo apresentar projectos de especialidade no prazo de 6 meses.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.10. Processo de obras particulares n.º 1054/06 - Jaime José Parente Pinheiro de 
Freitas 
DLB N.º 1563/07 | De JAIME JOSÉ PARENTE PINHEIRO DE FREITAS, residente na Rua 

Jacinto Barbeiro, n.º 32, na localidade de Andrinos, freguesia de Pousos, referente ao 

aditamento apresentado em fase de audiência prévia quanto aos motivos que estiveram na 

origem da proposta de indeferimento do projecto de arquitectura para legalização de 

alteração e ampliação da fracção «A» do edifício de habitação colectiva situado no local 
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acima referido, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas 

Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

A proposta compreende a construção de um anexo e pérgola no piso superior e o 

fecho da garagem comum. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que do aditamento constam 

elementos que permitem obstar aos motivos que estiveram na origem da proposta de 

indeferimento tomada em reunião de 2007/03/29 e concordando com a informação prestada 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/12/14, constante do respectivo 

processo (folha 91), face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado a apresentar os projectos de especialidades no prazo de seis meses. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 25/07 - Paulo Jorge Alves Cardoso 
DLB N.º 1564/07 | De PAULO JORGE ALVES CARDOSO, residente na Zona Industrial dos 

Pousos, Lote 5, A1, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura para 

alteração e ampliação do edifício de habitação unifamiliar e construção de anexo na Estrada 

dos Marinheiros, freguesia de Marrazes, numa zona definida no Regulamento do Plano 

Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

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

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

processo (folha 66), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de seis meses, projectos de especialidades; 

2.º proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser danificadas 

durante a obra. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.12. Processo de obras particulares n.º 43/07 - Manuela Vieira de Sousa 
DLB N.º 1565/07 | De MANUELA VIEIRA DE SOUSA, residente em Covinhas, freguesia de 

Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para construção de edifício de habitação 

unifamiliar na Estrada Cardeal D. Frei Patrício Silva, na localidade de Pinheiros, freguesia de 

Marrazes, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas 

Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/12/06, constante do respectivo 

processo (folha 85), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 
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1.º apresentar, no prazo de seis meses e previamente ao licenciamento, os seguintes 

elementos: 

1.1. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura referente aos últimos 

elementos entregues; 

1.2. planta de implantação à escala 1:1000 rectificada no que se refere à delimitação da 

parcela, devendo esta coincidir com o indicado na planta de implantação; 

1.3. esclarecimentos quanto à divergência verificada relativamente ao perfil do terreno 

indicado no corte CD e no alçado Poente; 

1.4. projectos de especialidades; 

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

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

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

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

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

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

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

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

incêndios junto à via; 

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

estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.13. Processo de obras particulares n.º 203/07 – Francisco Alberto Adriano Custódio 
DLB N.º 1566/07 | De FRANCISCO ALBERTO ADRIANO CUSTÓDIO, residente na Rua da 

Caenta, n.º 93, na localidade e freguesia de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura 

para alteração e ampliação do edifício de habitação unifamiliar e muros situados na Rua da 

Caenta, na localidade e freguesia acima indicadas, numa zona definida no Regulamento do 

Plano Director Municipal como Área Habitacional de Baixa Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/12/17, constante do respectivo 

processo (folha 54), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado a 

apresentar, no prazo de seis meses, os seguintes elementos: 

1.º projectos de especialidade; 

2.º alçado rectificado prevendo parede corta fogo junto ao limite da propriedade no anexo da 

garagem, de acordo com o previsto no n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de 

Fevereiro. 

Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pela EP – 

Estradas de Portugal, E.P.E. (folha 48). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.14. Processo de obras particulares n.º 277/07 - Luís Filipe Carreira Jorge 

CMLeiria/Acta n.º 28, de 2007.12.27 
Im-DA-15-09_A00 
 



1574(14) 
 
DLB N.º 1567/07 | De LUÍS FILIPE CARREIRA JORGE, residente na Urbanização Quinta da 

Gordalina, lote 8, 1.º esquerdo, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura 

para construção de edifício de habitação unifamiliar, muros e piscina na Rua e Travessa dos 

Marques, na localidade de Andrinos, freguesia de Pousos, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Baixa Densidade. 

Após visita ao local verificou-se a existência de sobreiros na parcela, tendo o 

requerente apresentado documento comprovativo da respectiva autorização de abate, 

emitida pela Direcção Geral dos Recursos Florestais. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/12/06, constante do respectivo 

processo (folhas 51 e 52), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela Direcção-Geral dos Recursos 

Florestais; 

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

2.1. alargamento da via no lado Norte, devendo garantir uma faixa de rodagem livre com 6,00 

m de largura; 

2.2. alargamento da via no lado Nascente, devendo para o efeito medir-se 5,00 m ao eixo do 

arruamento para execução de passeio com 1,80 m de largura, sendo o restante espaço 

para alargamento da rua. Deverá ainda prever uma curva de concordância entre as duas 

artérias devidamente dimensionada; 

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

3.1. elementos rectificados relativamente ao indicado no ponto n.º 2; 

3.2. projecto corrigido prevendo parede guarda-fogo, de modo a cumprir com o disposto no 

n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

3.3. cortes longitudinais e transversais abrangendo a totalidade do terreno e os eixos dos 

arruamentos, para esclarecimento face à topografia dos mesmos, com indicação dos 

perfis existente e proposto; 

3.4. projectos de especialidades; 

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

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

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

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

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

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

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

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

incêndios junto à via; 

6.º previamente à emissão da autorização de utilização: 
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6.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio e alargamento dos arruamentos, devendo 

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

à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a 

obra e assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma, devendo os 

trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras 

Municipais; 

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

ceder ao domínio público. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.15. Processo de obras particulares n.º 280/07 - António de Jesus Fonseca 
DLB N.º 1568/07 | De ANTÓNIO DE JESUS FONSECA, residente na Rua da Belavista, n.º 

70, na localidade de S. Romão, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura 

para construção de edifício de habitação unifamiliar e muro de vedação na parcela sobrante 

de um destaque efectuado numa propriedade situada na Rua 25 de Abril, na localidade de 

Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, numa zona definida no Regulamento do Plano 

Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/12/06, constante do respectivo 

processo (folha 101), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público, devendo para o efeito medir-se 5,00 m 

ao eixo do arruamento para execução de passeio com 1,80 m de largura, sendo o restante 

espaço para alargamento da via; 

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

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

2.2. projectos de especialidades; 

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

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

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

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

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

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

4.º garantir em obra o cumprimento do previsto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei nº 

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

incêndios junto à via; 

5.º a rampa de acesso às garagens não poderá interferir com o passeio; 

6.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

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

efeito garantir a utilização de materiais idênticos aos existentes no local, proceder à 

reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a 
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obra e assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma, devendo os 

trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras 

Municipais; 

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

ceder ao domínio público. 

Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 98). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.16. Processo de obras particulares n.º 294/07 - Adriano de Oliveira Carreira 
DLB N.º 1569/07 | De ADRIANO DE OLIVEIRA CARREIRA, residente na Rua Vale dos 

Poços, n.º 356, na localidade e freguesia de Parceiros, referente ao aditamento apresentado 

em fase de audiência prévia quanto aos motivos que estiveram na origem da proposta de 

indeferimento do projecto de arquitectura para construção de edifício de habitação 

unifamiliar, anexo destinado a garagem e alteração de muros no local acima referido, com 

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

Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

A solução proposta contempla a desistência do anexo destinado a garagem. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que do aditamento constam 

elementos que permitem obstar aos motivos que estiveram na origem da proposta de 

indeferimento tomada em reunião de 2007/07/05 e concordando com a informação prestada 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/12/14, constante do respectivo 

processo (folha 70), face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao 

seguinte: 

1.º garantir o cumprimento do disposto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 

21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade de água e meios de extinção de incêndios 

junto à via pública; 

2.º garantir a observância do previsto no Código Civil relativamente às propriedades 

confinantes, nomeadamente na zona das varandas, devendo prever parede com 1,50 m de 

altura junto ao limite da propriedade; 

3.º ceder ao domínio público a área indicada na planta de implantação destinada a 

alargamento da via e passeio; 

4.º apresentar, no prazo de seis meses, termo de responsabilidade do técnico autor do 

projecto de arquitectura, face aos últimos elementos entregues, e respectivos projectos de 

especialidade; 

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

depósito bancário no valor de €2.000,00, a fim de garantir a reposição de infra-estruturas 

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

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

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

cessará em caso algum sem autorização expressa da Câmara Municipal.»; 
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6.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

6.1. executar as infra-estruturas relativas aos espaços a ceder ao domínio público com 

materiais semelhantes aos existente na zona e de acordo com as indicações a fornecer 

pelo Departamento de Obras Municipais; 

6.2. apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada, face às áreas de 

cedência acima indicadas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.17. Processo de obras particulares n.º 357/07 - Dora Maria Parreira Bernardo 
DLB N.º 1570/07 | De DORA MARIA PARREIRA BERNARDO, residente na Rua Coronel 

Linhares de Lima, n.º 5, na localidade e freguesia de Monte Real, referente ao projecto de 

arquitectura para alteração do espaço comercial localizado ao nível do rés-do-chão do 

edifício situado no local acima referido (licenciado em sede do processo n.º 1612/95), com 

mudança de uso para estabelecimento de bebidas (casa de chá). 

A pretensão mereceu pareceres favoráveis da Autoridade de Saúde, da Autoridade 

Nacional de Protecção Civil e do Governo Civil. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/12/05, constante do respectivo 

processo (folha 70), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao 

seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer da Autoridade de Saúde, cujo conteúdo deverá ser 

transmitido à requerente (folha 68); 

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

2.1. projectos de especialidade (redes de abastecimento de águas e de drenagem de águas 

e esgotos, segurança contra incêndios, gás e acústico); 

2.2. esclarecimentos quanto à necessidade de apresentação dos projectos das 

características de comportamento térmico e de sistemas energéticos de climatização em 

edifícios (Decretos-Leis n.ºs 80/06 e 79/06, ambos de 4 de Abril); 

2.3. ficha electrotécnica; 

2.4. indicação da localização da conduta de evacuação de gases e fumos da cozinha 

(plantas, alçados e cortes); 

3.º o estabelecimento em causa deverá destinar-se apenas a bebidas. 

Mais deliberou transmitir à requerente os conteúdos dos pareceres emitidos pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil e pelo Governo Civil (folhas 64, 66 e 67). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.18. Processo de obras particulares n.º 493/07 - Celestina Maria Carvalho Faustino 
Agostinho 
DLB N.º 1571/07 | De CELESTINA MARIA CARVALHO FAUSTINO AGOSTINHO, residente 

na Rua do Convívio, n.º 1, na localidade de Telheiro, freguesia de Barreira, referente ao 

projecto de arquitectura para construção (legalização) de garagem, churrasqueira, anexo e 
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muros no local acima referido, numa zona definida no Regulamento do Plano Director 

Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2007/12/17, com o seguinte teor: 

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

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

1.º a certidão da Conservatória do Registo Predial apresentada não é esclarecedora quanto 

ás confrontações, acrescido ao facto das constantes do requerimento não corresponderem 

ao indicado no projecto de arquitectura; 

2.º a pretensão não cumpre com o disposto no artigo 1360.º do Código Civil, 

nomeadamente no que se refere á passagem para o prédio vizinho; 

3.º o projecto não cumpre com o previsto no n.º 3 do artigo 11.º da Portaria n.º 1110/01, de 

19 de Setembro, encontrando-se incompleto, nomeadamente no que se refere ao seguinte: 

3.1. não contempla a indicação das alterações propostas (vermelhos e amarelos) nos 

diversos elementos gráficos, plantas, cortes e alçados; 

3.2. o alçado frontal não está representado em toda a sua extensão; 

3.3. não apresenta memória descritiva, calendarização assinada pelo Técnico autor do 

projecto; 

3.4. não apresenta pormenores de construção, à escala adequada, esclarecendo a solução 

construtiva adoptada para as paredes exteriores do edifício e sua articulação com a 

cobertura, vãos de iluminação/ventilação e de acesso, bem como com o pavimento 

exterior envolvente; 

3.5. não apresenta plantas de ordenamento, REN e servidões, originais e assinadas pelo 

técnico autor do projecto de arquitectura; 

3.6. na planta de Cartografia á escala 1:1.000 a confrontação Sul do terreno não coincide 

com a descrição do requerimento; 

4.º não apresenta termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projecto de 

arquitectura, acompanhado de documento comprovativo da sua inscrição em Associação 

Pública de natureza profissional. 

Em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o indeferimento do 

pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

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

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/12/17, e face ao disposto no 

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

de 4 de Junho, deliberou por unanimidade notificar a requerente, nos termos dos artigos 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o 

que se lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou transmitir à requerente o conteúdo do parecer emitido pela EP – 

Estradas de Portugal, E.P.E. (folha 37). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
1.1.19. Processo de obras particulares n.º 528/07 - Condomínio Edifício Jardins do Lis 
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DLB N.º 1572/07 | De CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JARDINS DO LIS, com sede social na 

Av. Adelino Amaro da Costa, lote 21, na localidade de Arrabalde da Ponte, freguesia de 

Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para alteração das instalações sanitárias do 

Centro Comercial Jardins do Lis, situado no local acima referido. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/12/17, constante do respectivo 

processo (folha 35), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

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

conteúdo deverá ser transmitido ao requerente (folha 33); 

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

elementos: 

2.1. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura rectificado com 

referência à sua inscrição na Associação Pública de natureza profissional e ao 

cumprimento do disposto no Regulamento do Plano Director Municipal e no 

Regulamento Geral de Edificações Urbanas; 

2.2. planta da proposta final (sem indicação dos vermelhos e amarelos); 

2.3. projectos das redes prediais de águas e esgotos; 

3.º prever em obra a ventilação das casas de banhos interiores, face ao disposto no artigo 

87.º do Regulamento Geral de Edificações Urbanas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.20. Processo de obras particulares n.º 712/07 - Manuel Pereira 
DLB N.º 1573/07 | Retirado 

 
1.1.21. Processo de obras particulares n.º 732/07 - Construções Francisco Henriques e 
Domingos, Lda. 
DLB N.º 1574/07 | De CONSTRUÇÕES FRANCISCO HENRIQUES E DOMINGOS, LDA., 

com sede social na Rua Florbela Espanca, n.º 90, na localidade de Touria, freguesia de 

Pousos, referente ao projecto de arquitectura para construção de edifício de habitação 

unifamiliar, anexo e muros de vedação na Rua Adriano Costa, na localidade de Sismaria, 

freguesia de Marrazes, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal 

como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/12/14, constante do respectivo 

processo (folha 73), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

seguinte: 
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1.º garantir o cumprimento do disposto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 

21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade de água e meios de extinção de incêndios 

junto à via pública; 

2.º garantir a observância das disposições constantes do Código Civil relativamente às 

propriedades confinantes, devendo os vãos a prever no alçado lateral esquerdo ser 

efectuados em tijolo de vidro; 

3.º ceder ao domínio público a área indicada na planta de implantação destinada ao 

alargamento de via e execução de passeio; 

4.º apresentar os projectos de especialidade no prazo de seis meses; 

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

depósito bancário no valor de €2.000,00, a fim de garantir a reposição de infra-estruturas 

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

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

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

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

6.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

6.1. executar as infra-estruturas relativas aos espaços a ceder ao domínio público com 

materiais semelhantes aos existentes na zona e de acordo com as indicações a fornecer 

pelo Departamento de Obras Municipais; 

6.2. apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada, face às áreas de 

cedência ao domínio público. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.22. Processo de obras particulares n.º 906/07 - José Pedrosa Vitorino Júnior 
DLB N.º 1575/07 | De JOSÉ PEDROSA VITORINO JÚNIOR, residente na Estrada da 

Falagueira, n.º 26, cave direita, Falagueira, concelho de Amadora, referente ao projecto de 

arquitectura para ampliação do edifício de habitação unifamiliar situado na Rua José Cego, 

na localidade de Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, em zona sujeita ao Plano de 

Urbanização da Praia do Pedrógão. 

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

2006/12/21, encontrando-se caducada por falta de entrega dos respectivos projectos de 

especialidade dentro do prazo estabelecido para o efeito. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/12/14, constante do respectivo 

processo (folha 269), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

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

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

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

estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas 
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desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: «A garantia apresentada não 

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

2.º garantir o cumprimento das disposições presentes no Código Civil, relativamente a 

eventuais servidões de passagem; 

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

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

incêndios junto à via; 

4.º o espaço do sótão não deverá ser utilizado para fins habitacionais. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho não participou na análise e votação 

do presente assunto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.23. Processo de obras particulares n.º 1008/07 - PETRÓLEOS DE PORTUGAL - 
Petrogal, SA 
DLB N.º 1576/07 | De PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A., com sede social 

na Rua Tomás da Fonseca, Edifício Galp, Torre C, 4.º Piso, freguesia de S. Domingos de 

Benfica, concelho de Lisboa, referente ao pedido de licença para demolição do posto de 

abastecimento de combustíveis líquidos, instalado sobre um terreno para o qual foi realizado 

um contrato de direito de ocupação do domínio público, situado na Av. da Comunidade 

Europeia, Rotunda Porto Moniz, freguesia de Leiria. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/12/17, constante do respectivo 

processo (folha 43), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

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

aplicáveis; 

2.º colocar aviso de publicidade no local, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 78.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho; 

3.º requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar, nos termos do disposto no 

artigo 98.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas da Câmara Municipal de 

Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

4.º após a conclusão dos trabalhos, e no prazo de 10 dias, proceder à desocupação do 

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

com o previsto no artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, 

e no artigo 120.º do RMOUCL; 

5.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

6.º prever o cumprimento do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 267/02, de 26 de 

Novembro, relativamente à comunicação da cessação de actividade; 

7.º repor o local em condições que garantam a segurança das pessoas e do ambiente, 

conforme indicado no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 267/02, de 26 de Novembro, reconstituir 

a situação existente antes das obras e assegurar a continuação do passeio junto da via; 
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8.º apresentar, para efeitos de emissão do alvará de demolição, os seguintes elementos: 

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

no Sector de Apoio ao Cidadão desta Câmara e na Internet no sítio: www.cm-leiria.pt.; 

8.2. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção dos 

trabalhos, elaborado de acordo com o anexo da Portaria n.º 1105/01, de 18 de 

Setembro; 

8.3. declaração do empreiteiro relativa à adjudicação dos trabalhos por parte do titular da 

operação urbanística; 

8.4. fotocópia do documento de identificação pessoal do empreiteiro (bilhete de identidade, 

passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos termos da lei, e 

certidão do registo comercial e cartão de identificação de pessoa colectiva, no caso de 

pessoa colectiva); 

8.5. alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), conforme disposto no artigo 

31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro; 

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

1105/01 (seguro de acidentes de trabalho), acompanhado do recibo válido comprovativo 

do respectivo pagamento; 

8.7. plano de Segurança e Saúde; 

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

8.9. garantia ou depósito bancário no valor de €4.000,00, a fim de garantir a reposição de 

infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a demolição, de 

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

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

garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da Câmara 

Municipal». 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2. Análise do processo de licenciamento de estabelecimento comercial n.º 6/07 - 
Ministério da Economia e da Inovação - Direcção Regional da Economia do Centro 
(Plus – Discount, Lda.) 
DLB N.º 1577/07 | De MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO - DIRECÇÃO 

REGIONAL DE ECONOMIA DO CENTRO, com sede social na Rua Câmara Pestana, n.º 74, 

Coimbra, solicitando parecer, para efeitos de aprovação de localização, acerca do 

estabelecimento comercial (Loja PLUS) que a Sociedade PLUS – Discount, Lda., pretende 

instalar no edifício a construir na Rua de Alcobaça, na localidade e freguesia de Leiria. 

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

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

processo (folha 29), e face ao previsto no n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 12/04, de 30 de Março, 

deliberou por unanimidade não aprovar a localização do estabelecimento comercial 

designado em epígrafe, uma vez que: 

1.º a pretensão incide sobre o piso 0 de um edifício que não se encontra devidamente 

licenciado, estando a decorrer nestes Serviços o respectivo pedido de licenciamento em 

sede do processo n.º 660/03; 
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2.º o espaço onde se pretende instalar a área comercial não se encontra compatível com o 

constante do projecto de arquitectura aprovado em sede do pedido de licenciamento acima 

referido, dado que se propõe a ocupação de logradouro interno, não previsto para 

edificação, traduzindo-se o mesmo num aumento efectivo do índice de construção; 

3.º a «área de vendas» proposta, considerando o espaço que se propõe ocupar, interfere 

com o projecto aprovado do edifício, nomeadamente com um dos caminhos de evacuação 

dos pisos de estacionamento, sendo ainda indicadas como integrante da «área total afecta à 

loja» (planta de implantação) as zonas comuns de acesso às restantes fracções (escritórios 

e habitações); 

4.º a área de estacionamento referida na memória descritiva não é indicada nos elementos 

gráficos, não sendo claro qual o número de lugares previstos para afectar ao 

estabelecimento. 

Mais deliberou transmitir a decisão que recaiu sobre o assunto à Direcção Regional 

de Economia do Centro e informar de que o referido parecer poderá ser revisto no caso de 

eventual reformulação do pedido com correcção dos aspectos acima indicados. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise do processo de licenciamento de combustíveis n.º 14/04 - TUBOFURO - 
Tubos de P.V.C., Lda. 
DLB N.º 1578/07 | De TUBOFURO - TUBOS DE P.V.C., LDA., com sede social na Estrada 

Nacional 109, na localidade e freguesia de Ortigosa, referente à exposição apresentada em 

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

indeferimento do projecto de instalação (legalização) do reservatório de armazenagem de 

gases de petróleo liquefeito situado no local acima indicado. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que da referida exposição 

não constam elementos que permitam obstar aos motivos que estiveram na origem da 

proposta de indeferimento tomada em reunião de 2007/09/27, deliberou por unanimidade 

rejeitar o pedido de licenciamento acima referido, ao abrigo do disposto no artigo 15.º e no 

n.º 3 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/06, de 28 de Junho, pelos motivos já referidos na 

deliberação tomada em reunião de 2007/09/27, transmitidos através do ofício n.º 13220, 

datado de 2007/10/15. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4. Análise do processo de vistoria n.º 4/06 – Serviço Municipal de Protecção Civil 
DLB N.º 1579/07 | De SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL, referente à vistoria 

para efeitos de beneficiação higiénica do edifício situado na Rua de Tomar, Prédio Romão, 

freguesia de Leiria. 

Na sequência da decisão tomada em reunião de 2006/10/26, na qual foi deliberado 

notificar a proprietária do edifício para proceder à substituição da respectiva cobertura, veio a 

sua mandatária informar de que cessou os contratos de arrendamento existentes, 

encontrando-se o prédio livre e devoluto de pessoas e bens, estando a ser estudada a 

melhor solução a dar à edificação. 

Face à informação prestada pelos Serviços de Fiscalização, o prédio encontra-se 

devoluto e não apresenta risco para a via pública. 
CMLeiria/Acta n.º 28, de 2007.12.27 
Im-DA-15-09_A00 
 



1584(24) 
 

A Câmara, depois de analisar o assunto, atenta ao conteúdo da informação prestada 

pelos Serviços de Fiscalização e concordando com a informação prestada pelo 

Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/12/17, constante do respectivo processo 

(folha 54-verso), deliberou por unanimidade notificar a proprietária do imóvel para no prazo 

de trinta dias vedar o acesso ao prédio com tapumes, como medida preventiva a fim de 

interditar a entrada de pessoas no seu interior. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.5. Análise dos seguintes processos de participação 
1.5.1. Processo de participação n.º 44/04 - Maria de Fátima Jordão P. Neves 
DLB N.º 1580/07 | De MARIA DE FÁTIMA JORDÃO P. NEVES, referente à vistoria para 

efeitos de verificação das condições de salubridade, solidez ou segurança contra riscos de 

incêndio do edifício situado na Rua Barão de Viamonte, n.ºs 26, 28 e 30, freguesia de Leiria. 

Na sequência do mandado de notificação efectuado em 2004/07/01 à proprietária do 

imóvel supra citado no sentido de proceder à execução das obras de conservação 

necessárias à correcção das deficiências apontadas no auto de vistoria n.º 36/04, conforme 

deliberado em reunião de 2004/03/22, foi de novo vistoriado o edifício em 2007/10/24, tendo-

se verificado a existência de fissuras e fendilhação em diversas zonas das paredes, 

desagregação de parte do interior do imóvel, abatimento de forros do tecto, pavimento com 

flechas acentuadas, lixo no interior da edificação e mato no logradouro a tardoz. 

Em 2007/10/23, a Munícipe acima indicada veio informar de que o edifício já não lhe 

pertencia, uma vez que o mesmo tinha sido vendido à firma Trindade & Cardeira, com sede 

na Rua Vasco da Gama, n.º 3, Marinha Grande. 

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

efectuada em 2007/10/24, constante do respectivo processo (folha 19), deliberou por 
unanimidade o seguinte: 

1.º ratificar, 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/02, de 11 de Janeiro, o despacho proferido pela Senhora 

Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, em 2007/06/28, o qual ordenou a realização da vistoria 

ao edifício acima referido; 

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

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

177/01, de 4 de Junho, e na alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, para no prazo de trinta dias 

proceder à execução das medidas necessárias de modo a solucionar as deficiências 

apontadas no auto de vistoria n.º 223/07, cujo teor deverá ser dado conhecimento ao 

proprietário; 

3.º dispensar a audiência prévia do interessado, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 

103.º do Código do Procedimento Administrativo, por se considerar urgente a decisão 

tomada, uma vez que as deficiências apontadas poderão colocar em causa as condições de 

segurança e salubridade das pessoas que ocupam o edifício bem como de transeuntes que 

circulem nos arruamentos confinantes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.5.2. Processo de participação n.º 333/04 – Serviço Municipal de Protecção Civil 
DLB N.º 1581/07 | De SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL, referente à vistoria 

para efeitos de verificação das condições de salubridade, solidez ou segurança contra riscos 

de incêndio do edifício situado no n.º 5 da Rua Confinante com a Rua Barreto Perdigão, 

freguesia de Leiria. 

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

efectuada em 2007/08/16, constante do respectivo processo (folha 31), deliberou por 
unanimidade o seguinte: 

1.º ratificar, 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/02, de 11 de Janeiro, o despacho proferido pela Senhora 

Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves em 2007/03/07, o qual ordenou a realização da vistoria ao 

edifício acima referido; 

2.º notificar a proprietária do imóvel, ao abrigo do disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 89.º do 

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

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

pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, para no prazo de quarenta e cinco dias proceder à 

execução dos trabalhos mencionados no auto de vistoria n.º 255/07, cujo o teor lhe deverá 

ser transmitido; 

3.º dispensar a audiência prévia dos interessados, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 

103.º do Código do Procedimento Administrativo, por se considerar urgente a decisão 

tomada, uma vez que o espaço vistoriado não possui condições de habitabilidade, 

segurança e salubridade; 

4.º dar conhecimento ao inquilino dos conteúdos dos autos de vistoria bem como das 

decisões tomadas pela Câmara. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.6. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.6.1. Processo de loteamento n.º 42/77 – Isilda Conceição Pinto 
DLB N.º 1582/07 | De ISILDA DA CONCEIÇÃO PINTO, acompanhado de um requerimento 

de Francisco José Pinto de Sousa, residente na Rua Bartolomeu Dias, lote 36 – 2.º d.º - 

Leiria, a solicitar a recepção provisória das obras de urbanização, integradas no lote 5 e 

referente ao loteamento, situado em Almuinhas, freguesia de Marrazes, cidade de Leiria. 

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

pelo Departamento de Obras Municipais e pela Divisão de Loteamentos/DOU, datadas de 30 

de Julho de 2007 e 19 de Novembro de 2007, respectivamente e constantes do processo 

(folhas 172 e 173), deliberou por unanimidade autorizar a recepção provisória das infra-

estruturas e a redução da garantia bancária n.º 06/347/43488 (rede viária) para 10% do seu 

valor inicial, que ficará cativa até à recepção definitiva das obras de urbanização que a 

mesma cauciona.  

Mais deliberou comunicar ao Banco BPI, SA e elaborar à posteriori o 

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

 

1.6.2. Processo de loteamento n.º 27/82 – Albino Jesus Gonçalves 
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DLB N.º 1583/07 | De ALBINO DE JESUS GONÇALVES, acompanhado de um 

requerimento de Manuel Rui de Jesus Muchenga, residente na Rua dos Barros, Lote 2, 

Marrazes, cidade de Leiria, a solicitar alteração ao loteamento (proc. loteamento n.º 27/82), 

situado em Marrazes, consistindo a referida alteração na definição do polígono de 

implantação do referido lote 2.  

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

Divisão de Loteamentos/DOU de 22 de Novembro de 2007, constante do respectivo 

processo, (folha 245) deliberou por unanimidade aprovar a alteração à definição do 

polígono de implantação do lote 2, atendendo a que não se verificam alterações aos 

parâmetros dos índices urbanísticos, nos termos do n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 

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

Junho. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.6.3. Processo de loteamento n.º 20/97 - Rui Pedro Costa Manso e Outro 
DLB N.º 1584/07 | De RUI PEDRO DA COSTA MANSO E OUTRO, residente na Rua de S. 

Cristóvão, n.º 22, na vila e freguesia da Caranguejeira, concelho de Leiria, acompanhado de 

um requerimento a solicitar a recepção provisória das obras de urbanização referentes ao 

loteamento situado no lugar Chã e freguesia da Barreira.  

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

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

Divisão de Loteamentos, datadas de 31 de Julho de 2007, 29 de Novembro de 2007 e 12 de 

Dezembro de 2007, respectivamente, constantes do processo (folhas 541, 542, 543 e 544), 

deliberou por unanimidade autorizar a recepção provisória das obras de urbanização e a 

redução das garantias bancárias n.º (s) 1909, emitida pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 

de Leiria, CRL, 1361//2004 – S e 1365/2004 – S, emitidas pelo BPN – Banco Português de 

Negócios, SA (rede viária); 1908, emitida pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, 

CRL, 1364/2004 – S e 1368/2004 – S, emitidas pelo BPN – Banco Português de Negócios, 

SA (arranjos exteriores); 1906, emitida pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL, 

1362/2004 – S e 1366/2004 – S, emitidas pelo BPN – Banco Português de Negócios, SA 

(execução da rede de esgotos domésticos e pluviais) para 10% do seu valor inicial, que 

ficarão cativas até à data da recepção definitiva das obras de urbanização que as mesmas 

caucionam.  

Mais deliberou comunicar à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL e ao 

BPN – Banco Português de Negócios, SA. 

Deliberou ainda elaborar à posteriori o correspondente auto de recepção. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.6.4. Processo de loteamento n.º 27/97 - O.C.G.H. - Obras, Construções e Gestão de 
Habitação, Lda. 
DLB N.º 1585/07 | De O.C.G.H – OBRAS CONSTRUÇÕES E GESTÃO DE HABITAÇÃO, 

LDA., com sede na Rua Camilo Korrodi, Bloco 2 – 2.º - E – 14, em Leiria, acompanhado de 

um requerimento a solicitar alterações que consistem no ajustamento às cotas altimétricas 
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do lote 6, por forma a alinhar os pisos com o lote 7, com o qual confina, referente ao 

loteamento situado na Rua D. Carlos I, Sismaria, freguesia de Marrazes, cidade de Leiria.  

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

Divisão de Loteamentos/DOU, de 31 de Outubro de 2007, constante do respectivo processo 

(folha 654), deliberou por unanimidade aprovar as alterações pretendidas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.6.5. Processo de loteamento n.º 6/98 – Mota Marques & Filhos, Lda. 
DLB N.º 1586/07 | De MOTA MARQUES & FILHOS, LDA, com escritório na Rua Miguel 

Torga, 225 – r/c Esq.º Frente, 2410 – 134 , Leiria, acompanhado de um requerimento a 

solicitar a recepção provisória das obras de urbanização referente ao loteamento, situado no 

lugar de Lavegadas, da freguesia de Parceiros. 

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

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

Divisão de Loteamentos, datadas de 14 de Setembro de 2007, 24 de Setembro e 26 de 

Novembro de 2007, respectivamente, constantes do respectivo processo, (folhas 512, 513 e 

515) deliberou por unanimidade autorizar a recepção provisória das obras de urbanização 

e a redução da garantia bancária n.º 321 – 02 - 0134875 (arranjos exteriores), para 10% do 

seu valor inicial, que ficará cativa até à recepção definitiva das obras de urbanização, que a 

mesma cauciona e comunicar ao Banco Comercial Português, SA.  

Mais deliberou proceder ao cancelamento da parte restante da garantia bancária 

n.º 72002959437 (Rede de Águas, Rede de Esgotos Domésticos e Pluviais), e comunicar à 

Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Pombal, C.R.L.. 

Deliberou ainda elaborar à posterior o correspondente auto de recepção. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.6.6. Processo de loteamento n.º 10/98 – Rui Pedro Costa Manso (e Outro) 
DLB N.º 1587/07 | De RUI PEDRO DA COSTA MANSO, residente na Rua S. Cristóvão, n.º 

22, na vila e freguesia de Caranguejeira, do concelho de Leiria, acompanhado de um 

requerimento a solicitar a recepção provisória das obras de urbanização referentes ao 

loteamento situado em Casal de Santa Clara, freguesia de Parceiros, cidade de Leiria. 

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

pelo Departamento de Obras Municipais, pela Divisão de Parques e Espaços Verdes/DEVA 

e pela Divisão de Loteamentos/DOU, datadas de 30 de Outubro de 2007, 5 de Novembro de 

2007 e 26 de Novembro de 2007, respectivamente, constantes do processo (folhas 572, 573 

e 575), deliberou por unanimidade autorizar a recepção provisória das obras de 

urbanização (rede viária, arranjos exteriores/espaços verdes) e a redução das garantias 

bancárias n.º (s) N/N.º D000007913 e N/N.º D000007912 para 10% do seu valor inicial, que 

ficarão cativas até à recepção definitiva das obras de urbanização que as mesmas 

caucionam e comunicar ao BNC – Banco Nacional de Crédito Imobiliário, SA.  

Mais deliberou proceder ao cancelamento da garantia bancária n.º D000007911 

(Rede de Águas e Rede de Esgotos), e comunicar ao BNC – Banco Nacional de Crédito 

Imobiliário, SA.  

Deliberou ainda elaborar a posteriori o correspondente auto de recepção. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.6.7. Processo de loteamento n.º 25/03 - Construções J.J.R. & Filhos, SA 
DLB N.º 1588/07 | De CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, SA, com sede na Rua da Capela, 

n.º 4 no lugar de Quinta da Sardinha, freguesia de Santa Catarina da Serra, concelho da 

Leiria, acompanhado de um requerimento a solicitar a redução da Garantia Bancária n.º 

05/215/28780 (execução dos arranjos exteriores), emitida pelo Banco BPI, SA, referente ao 

loteamento situado no lugar de Magueigia «Canteira», freguesia de Santa Catarina da Serra, 

concelho da Leiria.  

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

Divisão de Parques e Espaços Verdes/DEVA, constante do respectivo processo (folhas 610), 

deliberou por unanimidade autorizar a redução da garantia bancária n.º 05/215/28780 

(execução dos arranjos exteriores) para 10% do seu valor inicial, que ficará cativa até à 

recepção definitiva das obras de infra-estruturas que a mesma cauciona e comunicar a 

decisão ao Banco BPI, SA. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.6.8. Processo de loteamento n.º 5/06 - José Gaspar Pereira Roda (Loteamento 
«ZICOFA») 
DLB N.º 1589/07 | De JOSÉ GASPAR PEREIRA RODA, residente na Rua D. José Alves 

Correia da Silva, n.º 69 – 2.º d.º, Cruz da Areia, cidade de Leiria, acompanhado de um 

requerimento a solicitar alterações ao loteamento da Zona Industrial da Cova das Faias 

situado em Mata Nacional dos Pinheiros, freguesia de Marrazes, cidade de Leiria.  

De acordo com a informação prestada pela Divisão de Loteamentos/DOU, as 

alterações consistem na modificação à configuração do lote e do polígono de implantação do 

lote 2, sendo mantidos os restantes parâmetros urbanísticos. 

Atendendo à alteração introduzida no lote A de equipamento, não se vê 

inconveniente na alteração requerida, já que permite uma configuração mais regular quer do 

lote quer da construção. 

A Junta de Freguesia de Marrazes informa nada ter a opor. 

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

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

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

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

Divisão de Loteamentos/DOU datada de 23 de Novembro de 2007, constante do respectivo 

processo (folha 38), deliberou por unanimidade aprovar a alteração proposta devendo o 

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

 

 

Ponto dois 
 Depar tamento  de  Obras  Munic ipa is 
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Processo n.º T – 17/2007. Construção de passeios e drenagem pluvial na estrada 
principal da Barosa – troço da ribeira do Picheleiro ao cemitério.1.ª fase. Rescisão de 
contrato 
DLB N.º 1590/07 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, acompanhado 

de uma informação do Departamento de Obras Municipais, propondo a rescisão do contrato 

da obra em epígrafe com base nos termos do n.º 1 do artigo 185.º do Decreto-Lei n.º 59/99, 

de 2 de Março. 

Presente, ainda, uma informação da Divisão Jurídica de 20 de Novembro de 2007, 

cujo teor das conclusões se transcreve: 

1. «A sociedade “Construções Cunha dos Anjos, Lda.”, veio invocar a falta de pagamento 

dos trabalhos executados como motivo para declarar a suspensão da execução dos 

trabalhos, fazendo-se valer da faculdade prevista na alínea c) do número 2 do artigo 

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

2. O alegado pela declarante não poderá proceder, porquanto, de acordo com as 

informações prestadas pelos fiscais municipais, desde 25 de Setembro de 2007, não 

foram por ela executados quaisquer trabalhos, não obstante a notificação que lhe foi 

dirigida pela Câmara Municipal de Leiria, através do ofício n.º 18434, de 18.10.2007, 

para que os reiniciasse. 

3. Não tendo a empresa “Construções Cunha dos Anjos, Lda.”, dado cumprimento à 

notificação precedente, para que reiniciasse os trabalhos, ultrapassou o prazo previsto 

para a suspensão dos mesmos (8 dias seguidos), dando assim origem a um facto apto a 

permitir a rescisão do contrato de empreitada por parte do dono da obra, conforme 

resulta das disposições combinadas do número 1 do artigo 185.º do Decreto-Lei n.º 

59/99, de 2 de Março, e do número 1 do artigo 189.º do referido diploma legal. 

4. Considerando o exposto, a Câmara Municipal de Leiria deverá deliberar no sentido de, 

ao abrigo do disposto no número 1 do artigo 185.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março, e do n.º 1 do artigo 189.º do referido diploma legal, rescindir o contrato de 

empreitada celebrado com a empresa “Construções Cunha dos Anjos, Lda.”, no dia 

13.07.2007, porquanto os trabalhos a serem realizados por esta, no âmbito do concurso 

n.º T – 17/2007, estiverem suspensos mais de 8 dias seguidos. 

5. A decisão a ser tomada pela Câmara Municipal de Leiria deverá ser comunicada ao 

empreiteiro, nos termos do disposto no número 1 do artigo 235.º do decreto-lei n.º 59/99 

de 2 de Março, para este, no prazo de 5 dias, contestar as razões por si apresentadas.»  

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto, e em conformidade com o 

constante na informação da Divisão Jurídica de 20.11.2007, deliberou por maioria com o 

voto de abstenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro, eleito pelo Partido Socialista, 

rescindir o contrato de empreitada celebrado com a empresa «Construções Cunha dos 

Anjos, Lda.», no dia 13.07.2007, com base no disposto do número 1 do artigo 185.º e do 

número 1 do artigo 189.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, devendo ser comunicado 

ao empreiteiro, nos termos do disposto no número 1 do artigo 235.º do referido diploma 

legal, para este, no prazo de 5 dias, contestar as razões por si apresentadas. 
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Ponto três 
  D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  e  F i n a n c e i r o  

 
3.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
3.1.1. Pagamentos 
DLB N.º1591/07 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa à 

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

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 

Presidente e pelo Senhor Vice-Presidente, no período de 11 a 26 de Dezembro de 2007, 

correspondente às Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 8741, 8742, 8773, 8774, 8819 a 8822, 

8829, 8905, 8906, 8910 a 8912, 8937, 8940 a 8944, 8946 a 8968, 8995, 8998 a 9002, 9007, 

9010, 9084, 9087, 9089, 9094, 9097, 9102, 9106, 9109, 9114 a 9116, 9204 a 9211, 9215 a 

9220, 9222 a 9224, 9226, 9241, 9243 a 9245, 9295, às Ordens de Pagamento de Facturas 

n.ºs: 5570 a 5577, 5833, 7298, 7327, 7377, 7475, 7682, 7683, 7686, 7690, 7731, 7734 a 

7737, 7739, 7742, 7757, 7783 a 7786, 7789, 7801, 7855, 7858, 7921, 7922, 7929, 7933, 

7942, 7943, 7950, 7959, 7961 a 7963, 7966, 7970, 7977, 7991, 8001, 8010, 8029, 8033, 

8036, 8042, 8053, 8055 a 8063, 8072, 8075, 8079, 8082, 8087, 8090 a 8093, 8096, 8100, 

8102, 8103, 8306, 8381, 8382, 8388 a 8390, 8398, 8399, 8401 a 8404, 8407, 8421, 8425, 

8435, 8437, 8449, 8473, 8493, 8517, 8581, 8612, 8621, 8645, 8651, 8665, 8670, 8672, 

8707, 8708, 8713, 8716, 8720, 8729, 8730, 8733 a 8740, 8743, 8745 a 8749, 8751, 8752, 

8755 a 8757, 8759, 8760, 8763 a 8770, 8772, 8775, 8776, 8780, 8783, 8784, 8786 a 8788, 

8790, 8791, 8794 a 8799, 8801, 8818, 8823 a 8828, 8830 a 8848, 8850 a 8874, 8876 a 

8879, 8881 a 8896, 8899 a 8904, 8907 a 8909, 8913 a 8920, 8922, 8926 a 8934, 8936, 

8939, 8945, 8971, 8974 a 8978, 8986 a 8992, 8994, 8996, 8997, 9003, 9006, 9008, 9009, 

9012 a 9025, 9031, 9032, 9063, 9064, 9080, 9081, 9113, 9119, 9143 a 9159, 9161, 9164, 

9166 a 9178, 9180 a 9182, 9185, 9187 a 9202, 9227 a 9236, 9239, 9242, 9249, 9250, 9252, 

9296 a 9300, 9302 a 9310, e às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 687 a 692, 694 a 

721, 724 a 728, 730 a 735, 740, 744 a 752, 754 a 756, 759 a 762, 764, 767, 768, 771 a 778 

no valor total de €3.531.891,13. 

 

3.1.2. Exercício do direito de preferência na alienação da casa n.º 14, sita na Rua Eng.º 
José Frederico Ulrich, Bairro das Almuinhas, freguesia de Marrazes 
DLB N.º 1592/07 | Presente o requerimento, registado com o n.º ENT 29950/07, de António 

dos Santos de Sousa, na qualidade de proprietário da casa n.º 14, sita na Rua Eng.º José 

Frederico Ulrich, Bairro das Almuinhas, freguesia de Marrazes, no qual requer que a Câmara 

se pronuncie quanto ao exercício do direito de preferência, na alienação daquele imóvel, 

pelo valor de €38.000,00 (trinta e oito mil euros). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 

19.º do Decreto-Lei n.º 310/88, de 5 de Setembro, deliberou por unanimidade autorizar a 

alienação do imóvel acima identificado e não exercer o direito de preferência. 

Mais deliberou, que seja advertido o requerente que deverá informar a Câmara 

Municipal sobre a identificação do adquirente, no prazo de 30 dias após a celebração da 

escritura, conforme previsto no artigo 20.º do citado diploma legal. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.3. Pedido de cedência em direito de superfície de parcela de terreno no Bairro das 

Almuinhas, freguesia de Marrazes 
DLB N.º 1593/07 | Os proprietários da casa n.º 32 da Rua D. Nuno Álvares Pereira, no Bairro 

das Almuinhas, Marrazes, efectuaram um pedido para cedência do direito de superfície de 

uma parcela de terreno circundante ao seu imóvel (ENT. 39225/03). Fundamentam para o 

efeito que «(...) os terrenos, aparentemente baldios, circundantes ao imóvel são propriedade pública, 

(...) onde, para o efeitos de segurança, pretendem construir um muro circundante.»  

Para dar andamento ao requerido, este assunto foi objecto de análise e várias 

diligências por parte da Divisão de Informação Geográfica/DPU e por parte da DFPOF/DAF. 

Se o terreno fosse baldio, estaríamos na presença de propriedade comunitária 

[alínea b) do n.º 4 do artigo 82.º da Constituição da República Portuguesa], não alienável, e 

onde não poderiam erguer qualquer construção, e sobre o qual o Município seria 

incompetente para decidir. 

Porém, da análise realizada resulta que a parcela de terreno pretendida tem a área 

de 100,40 m2 e faz parte dos espaços verdes do loteamento do Bairro das Almuinhas. 

Deste modo, sendo um espaço verde de domínio público municipal, propõe-se que 

este pedido seja indeferido. 

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

pedido de cedência do direito de superfície da parcela de terreno no Bairro das Almuinhas 

por se verificar que o terreno em causa é parte integrante dos espaços verdes do loteamento 

do Bairro das Almuinhas e, como tal, de domínio público municipal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.4. Doação de Televisor 
DLB N.º 1594/07 | Presente uma declaração remetida pelo Agrupamento de Escolas Rainha 

S.ta Isabel (ENT 2007/30222), na qual declara que por iniciativa da Escola do 1.º CEB de 

Ervideira em colaboração com a Junta Freguesia de Coimbrão, adquiriu para instalar na 

referida Escola, freguesia de Coimbrão, 1 Televisor Mitsai Focus 37 no valor de €79,99. 

A Câmara, de acordo com a competência que lhe é 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 instalação na Escola do  1.º 

CEB de Ervideira, da freguesia de Coimbrão. 

 
3.1.5. Resumos de tesouraria 
DLB N.º 1595/07 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 26 de Dezembro de 

2007, apresentando um Total de Disponibilidades de €3.821.333,25, sendo de Operações 

Orçamentais €3.219.094,47 e de Operações de Tesouraria €602.238,78, que se encontra 

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

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

 
4.1. Análise do processo relacionado com a Divisão Jurídica 
4.1.1. Regulamento do Conselho de Coordenação da Avaliação da Câmara Municipal 
de Leiria 
DLB N.º 1596/07 | Presente o projecto de Regulamento do Conselho de Coordenação da 

Avaliação da Câmara Municipal de Leiria, que faz parte integrante da presente acta como 

seu anexo (Anexo C). 

A Câmara, depois de apreciar o projecto de Regulamento do Concelho de 

Coordenação da Avaliação da Câmara Municipal de Leiria e na sequência da deliberação 

tomada pelo Conselho de Coordenação da Avaliação em sua reunião de 13-12-2007, na 

qual este órgão aprovou o referido projecto de Regulamento, deliberou por maioria com os 

votos de abstenção dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dr. 

António Ferreira e Dra. Lucinda Caleira, eleitos pelo Partido Socialista, no uso da 

competência que lhe é conferida pelo disposto na alínea a) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar o 

Regulamento do Conselho de Coordenação da Avaliação da Câmara Municipal de Leiria.  

Mais deliberou mandar publicitá-lo por edital a afixar no Edifício dos Paços do 

Concelho e via correio electrónico interno. 

 
4.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão de Recursos 
Humanos 
4.2.1. Processo Disciplinar 
DLB N.º 1597/07 | Presente o Processo Disciplinar referido em epígrafe acompanhado do 

ofício da Caixa Geral de Aposentações relativo à situação do Sr. Valentim Pedro Dias Alves 

Ferreira (ENT-2007/29644), no qual se informa que o mesmo reúne as condições para a 

aposentação ordinária. 

Na sequência da deliberação tomada na reunião de 30-10-2007, a Câmara 

deliberou por unanimidade no uso da competência que lhe é conferida pelo disposto na 

alínea a) do n.º 3 do artigo 18.º do Estatuto Disciplinar, aplicar ao funcionário Valentim Pedro 

Dias Alves Ferreira a pena de aposentação compulsiva, nos termos do disposto no n.º 5 do 

artigo 26.º do Estatuto Disciplinar, pela prática da infracção disciplinar descrita na alínea h) 

do n.º 2 do mesmo artigo 26.º, devendo a presente decisão ser levado ao conhecimento do 

funcionário nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 59.º do Estatuto Disciplinar e 

publicitada em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 70.º do mesmo Estatuto, 

através de avisos a publicar na 2.ª série do Diário da República. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
4.2.2. Voto de pesar 
DLB N.º 1598/07 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar, ao funcionário Hélder Pragosa Vieira, Bombeiro de 3ª 
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Classe do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, pelo falecimento do seu pai, João 

Silva Vieira. 

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

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

Ponto cinco 
  D i v i s ã o  d e  C o m u n i c a ç ã o ,  R e l a ç õ e s  P ú b l i c a s  e  C o o p e r a ç ã o  

 
Campanha de solidariedade do jornal Região de Leiria «Fazer o Bem Olhando a Quem» 
DLB N.º 1599/07 | Na sequência da proposta do jornal semanário Região de Leiria para 

participação da Câmara Municipal de Leiria na campanha «Fazer o Bem Olhando a Quem», 

foi levada a despacho da Senhora Presidente da Câmara a seguinte informação: 

«Ex.ma Senhora Presidente, 

Nas suas edições de 14 e 21 de Dezembro de 2007, o semanário Região de Leiria vai levar 

a cabo a oitava edição da campanha de solidariedade “Fazer o Bem Olhando a Quem”, cuja 

receita reverterá este ano a favor de sete instituições do distrito de Leiria, sendo uma delas a 

Cercilei – Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Leiria CRL.  

Atendendo aos objectivos desta iniciativa e à participação em campanhas anteriores, 

propõe-se que a Câmara Municipal de Leiria adquira 400 exemplares da edição de 21 de 

Dezembro deste semanário, com um custo total de €400,00 (IVA inc.), para oferta aos 

munícipes, cuja despesa se encontra cabimentada através da proposta n.º 4387/07, de 13 

de Dezembro. 

Considerando que a proposta de participação nesta campanha no presente ano deu 

entrada na Câmara Municipal de Leiria no dia 12 de Dezembro (ENTFE 2007/8114), não é 

possível cumprir com todos os requisitos legais inerentes à realização integral do processo 

de aquisição em devido tempo, pelo que se solicita autorização de V. Ex.a para a realização 

desta despesa. 

Despacho 
No uso das competências que me estão conferidas pela alínea a) do Decreto-Lei n.º 197/99, 

de 8 de Junho, pela alínea g) do n.º 1 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro e pelo n.º 3 do artigo 68.º desta 

mesma Lei, autorizo o pagamento da despesa acima referida, no valor de €400,00 (IVA inc.), 

à empresa Sojormedia.   

A Presidente da Câmara Municipal » 

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

despacho da Senhora Presidente da Câmara acima transcrito, concordando com a proposta 

da Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Cooperação para aquisição de 400 

exemplares da edição do dia 21 de Dezembro de 2007, do jornal Região de Leiria, com um 

custo total de €400,00 (IVA inc.), para oferta aos munícipes.  
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Ponto seis 
 Depar tamento  de  Desenvolvimento  Económico,  Espaços  Verdes  e  Ambiente  

 

6.1. AMIGRANTE – Associação de Apoio ao Cidadão Migrante. Dispensa de 
pagamentos (Int.3138/03). Rectificação 
DLB N.º 1600/07 | Na reunião de Câmara Municipal  realizada em 2007/04/26, foi deliberado 

por unanimidade dispensar dos pagamentos devidos no valor total de € 2.578,16 e anular os 

documentos de receita individual no valor total de €2.064,44, conforme informação presente 

nessa reunião e que se transcreve na parte que interessa. 

FACTURA 
REFERENTE AOS 

MESES ANO VALOR OBSERVAÇÕES 
2,02 Fax Amigrante 

19702/2004 Abril, Maio, Junho/2004 conferida 270,74 
268,72 Telefone 

19703/2004 Abril, Maio, Junho/2004 conferida 9,19 Fotocópias Amigrante 

24858/2004 Julho, Agosto, Setembro/2004 conferida 120,94 Telefone  

24859/2004 Julho, Agosto, Setembro/2004 conferida 4,69 Fotocópias Amigrante 

375/2005 
Outubro, Novembro, 

Dezembro/2004 conferida 135,63 Telefone   

16483/2005 
Janeiro, Fevereiro, Março, 

Abril/2005 conferida 4,16 Fotocópias Amigrante 

6,35 Fax Amigrante 
16485/2005 Janeiro, Fevereiro, Março, 

Abril/2005 conferida 255,77 
249,42 Telefone 

2,16  Fax Amigrante 
28085/2005 Maio, Junho, 

Julho,Julho,Agosto/2005 conferida 172,26 
170,1 Telefone 

0,23  Fax Amigrante 
28096/2005 Maio, Junho, 

Julho,Julho,Agosto/2005 conferida 11,81 
11,58 Telefone 

28097/2005 
Maio, Junho, 

Julho,Julho,Agosto/2005 conferida 2,96 Fotocópias Amigrante 

0,93  Fax Amigrante 

48,36 
Telefone 
Intercultura 10534/2006 Setembro, Outubro, 

Novembro, Dezembro/2005 conferida 115,83 

66,54 
Telefone 
Amigrante 

15310 Janeiro a Maio de 2006 conferida 529,94  Amigrante 

18385 Junho de 2006 conferida 8,55 Telef. e Fax Amigrante 

24461 Junho a Agosto de 2006 conferida 279,02  Amigrante 

27473 Setembro de 2006 conferida 114,22  Amigrante 

    TOTAL 2 064,44     
 

Verificando-se que aquela  informação e o texto da deliberação não estão correctos, 

propõe-se que os mesmos sejam rectificados do seguinte modo:  

Na última linha da informação supra, onde se lê: «...TOTAL   2.064,44» Deverá ler-
se: «...TOTAL  2.035,71» 

No texto da deliberação, onde se lê: «... e anular os documentos de receita 

individual no valor total de €2.064,44,  conforme ...»; Deverá ler-se: «... e anular os 

documentos de receita individual no valor total de €2.035,71, conforme ...» 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade rectificar a 

deliberação tomada em reunião de 2007/04/26 e aprovada em minuta, do seguinte modo: 

No texto da deliberação, onde se lê: «... e anular os documentos de receita 

individual no valor total de €2.064,44, conforme ...» Deverá ler-se: «... e anular os 

documentos de receita individual no valor total de €2.035,71, conforme ...» 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

6.2. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Troca dos lugares n.º 53/54 para os n.º 
60/61 (Ent. 28564/07) 
DLB N.º 1601/07 | Presente o requerimento de ANTÓNIO MANUEL COELHO SILVA, 

residente na Rua Monsenhor Michel, n.º 58, no lugar e freguesia de Minde, concelho de 

Alcanena, a solicitar a troca dos lugares cativos n.º 53 e 54 que já ocupa, pela atribuição dos 

lugares cativos n.º 60 e 61 para venda de têxteis, no Mercado de Venda por Grosso do 

Falcão. 

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

direito de ocupação dos lugares cativos n.º 60 e 61 a António Manuel Coelho Silva, deixando 

vagos os lugares n.º 53 e 54, uma vez que o requerente reúne os requisitos expressos no 

artigo 13.º do Regulamento do Mercado Falcão, na alteração aprovada pela Assembleia 

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

 
6.3. Licença especial de ruído (Ent. 30599/07) 
DLB N.º 1602/07 | Presente o requerimento de MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, na 

qualidade de proprietário do bar «Os Filipes», sito no Largo Cândido dos Reis, nesta Cidade, 

a solicitar licença especial de ruído, para a apresentação de música ao vivo, nos dias 8, 15 e 

22 de Janeiro de 2008, a ter lugar no estabelecimento supra citado, no horário compreendido 

entre as 21h 00m e as 2h 00m do dia seguinte. 

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

pedido, mediante a emissão de licença especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
6.4. Licença especial de ruído (Entfe. 8083/07) 
DLB N.º 1603/07 | Presente o requerimento de LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, 

SA, com sede na Quinta da Sardinha, freguesia de Santa Catarina da Serra, deste concelho, 

a solicitar licença especial de ruído, para a execução de trabalhos da empreitada «A17 – 

Auto Estrada Marinha Grande/Mira» a realizar em Monte Redondo, Monte Real e Souto da 

Carpalhosa, no período compreendido de 01/01/2008 a 31/01/2008, praticando o horário 

todos os dias úteis, entre as 20h00m e 08h 00m e, sábados, domingos e feriados, durante 

24 horas. 

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

pedido, mediante a emissão de licença especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
6.5. Licença especial de ruído (Ent. 25019/07) 
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DLB N.º 1604/07 | Presente o requerimento de DEODATO JOÃO LOPES DA COSTA 

FERREIRA EVANGELISTA, residente na Rua Paulo VI, n.º 20, Leiria, na qualidade de 

organizador do evento de passagem de ano, a solicitar licença especial de ruído, para a 

realização de espectáculo «Áudio Visual», a ter lugar no Parque de Campismo Municipal da 

Praia do Pedrógão, sito na Praia do Pedrógão, deste concelho, nos dias 29, 30 e 31 de 

Dezembro de 2007 e 1 de Janeiro de 2008, no horário compreendido entre as 20h 00m do 

dia 29/12/2007 e as 20h 00m do dia 30/12/2007, bem como igual período para os dias 30, 

31/12/2007 e 01/01/2008 . 

Na reunião de Câmara Municipal realizada em 2007/11/27, foi deliberado e aprovado 

em minuta notificar o requerente nos termos e para os efeitos dos artigos 100.º e 101.º do 

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 

Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, 

(audiência de interessados) da intenção de indeferir o pedido, uma vez que a realização 

deste evento, em anos anteriores, tem provocado grandes transtornos à população que 

mora junto ao Parque de Campismo, conforme consta da informação prestada pelo Sr. 

Presidente da Junta de Freguesia de Coimbrão, através de oficio n.º 267/2007, de 

2007/11/06. 

No exercício do direito de audição vem o requerente apresentar, dentro do prazo, 

uma petição com abaixo assinado, subscrito por 108 pessoas, referenciando que «... nunca 

me senti incomodado pelo barulho provocado pelo espectáculo audiovisual realizado no 

Parque de Campismo desde há 4 anos a esta parte.» 

Esta petição foi remetida à Freguesia, a qual, pelo seu oficio n.º 312, de 2007/12/11, 

emite parecer favorável. 

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

pedido com base no novo parecer da freguesia.   
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.6. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent. 30689/07) 
DLB N.º 1605/07 | Presente o requerimento de MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, na 

qualidade de proprietário do bar «Os Filipes», sito no Largo Cândido dos Reis, nesta Cidade, 

a solicitar licença especial de ruído, para apresentação de música ao vivo, a  realizar no dia 

21 de Dezembro de 2007, a ter lugar no estabelecimento supra citado, no horário 

compreendido entre as 22 h 00m e as 02h 00m do dia seguinte, do qual consta o despacho 

do Senhor Vice-Presidente da Câmara de 2007/12/18, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/12/18, do Senhor Vice-Presidente a deferir o pedido para o dia 21 de 

Dezembro de 2007, mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 
6.7. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent. 30440/07) 
DLB N.º 1606/07 | Presente o requerimento de «O NARIZ» – TEATRO DE GRUPO,  com 

sede na Rua Latino Coelho, n.º 12, Leiria, a solicitar licença especial de ruído, para a 

realização no dia 14 de Dezembro de 2007, de baile de natal a ter lugar na morada supra, no 
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horário compreendido entre as 22h 00m e as 02h 00m do dia seguinte, do qual consta o 

despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara de 2007/12/14, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/12/14, do Senhor Vice-Presidente a deferir o pedido para o dia 14 de 

Dezembro de 2007, mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 
6.8. Alargamento de horário de funcionamento (Ent. 29792/07) 
DLB N.º 1607/07 | Retirado 

 
6.9. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho (Ent. 
30324/07) 
DLB N.º 1608/07 | Presente o requerimento de LEIRINOITES – ACTIVIDADES 

HOTELEIRAS E DE LAZER, LDA, com sede na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, n.º 

168, Leiria, a solicitar o alargamento de horário de funcionamento até às 6 horas nas noites 

de 18 para 19 de Dezembro e de 20 para 21 de Dezembro de 2007, do citado bar, para a 

comemoração do 3.º aniversário do estabelecimento, do qual consta o despacho do Senhor 

Vice-Presidente da Câmara de 2007/12/18 a deferir o pedido. 

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

despacho de 2007/12/18 do Senhor Vice-Presidente a deferir a título excepcional o pedido 

de alargamento de horário para as noites de 18 para 19 de Dezembro de 2007 e de 20 para 

21 de Dezembro de 2007, para a comemoração do aniversário do estabelecimento, nos 

termos do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento em 

vigor neste Município. 

 
6.10. Apoio à «Barraca» 
DLB N.º 1609/07 | Foi presente pela Vereadora do Desenvolvimento Económico, Dra. 

Neusa Magalhães, um pedido formulado pelas organizadoras da «Barraca», no sentido de 

apoiar o funcionamento da mesma, durante o período em que decorreu a Tradicional Feira 

de Maio de 2007 (Registo de Entrada n.º 8181/2007). 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2007, 

rubrica 2007-A-279, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 4463/07, de 19 de Dezembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir ao 

Centro Social Paroquial Paulo VI – A Barraca, um apoio financeiro no valor de €7.000 (sete 

mil euros). 

 

6.11. Realização de seminário conjunto com o Instituto Politécnico de Leiria 
DLB N.º 1610/07 | Foi presente pela Senhora Vereadora da Promoção do Desenvolvimento, 

Dra. Neusa Magalhães, um pedido de apoio do Instituto Politécnico de Leiria para realização 

do Seminário na temática do empreendedorismo. 

Tratou-se de um evento com temática de grande actualidade e de reconhecido 

interesse público que visa promover e incentivar o espírito empreendedor, particularmente 
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na vertente empresarial, com vista à modernização e inovação do tecido económico local e 

regional. 

Em organização conjunta, a iniciativa teve como principal objectivo a divulgação/ 

sensibilização/ informação sobre o empreendedorismo na Região de Leiria; composto por 

um vasto programa que visou promover e divulgar o espírito empreendedor das diversas 

entidades que desenvolvem projectos ligados a áreas tão importantes como a inovação, a 

criatividade, o desenvolvimento de novas ideias, novas empresas, novas tecnologias. 

Parece, por tudo isto, que o Município de Leiria não deve ficar alheio a qualquer 

iniciativa deste tipo, que tenha por objecto esclarecer e formar nesta área tão exigente. 

Associando o Município à louvável iniciativa, e para colaborar na sua organização, 

propõe-se a atribuição de um apoio financeiro no valor de €1.000,00 (mil euros) ao Instituto 

Politécnico de Leiria. 

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

2007, rubrica 2007-A-276, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 4465/07, de 19 de 

Dezembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e nos termos da alínea b) do n.º 6 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade conceder um apoio 

ao Instituto Politécnico de Leiria no valor de €1.000,00 (mil euros) conforme proposta 

apresentada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.12. CENTROLOGIS - Centro Logístico do Litoral, ACE - Operacionalização da 
Plataforma Empresarial e Logística Polinucleada da Área de Influência do Porto da 
Figueira da Foz 
DLB N.º 1611/07 | Retirado 

 
 

Ponto sete 
 Depar tamento  de  Educação e  Acção Soc ia l  

 
7.1. Análise do processo relacionado com a Divisão da Acção Educativa Municipal  
7.1.1. Programa de Generalização do Ensino de Inglês nos 3.º e 4.º anos de 
escolaridade e de outras actividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do 
ensino básico. Apoio a entidades parceiras 
DLB N.º 1612/07 | Presente proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura, que é do 

seguinte teor: 

«Considerando a existência do Programa de Generalização do Ensino de Inglês nos 

3.º e 4.º anos e de outras actividades de enriquecimento curricular, no 1.º ciclo do ensino 

básico público, aprovado por Despacho n.º 12591 (2.ª série), publicado no Diário da 

República n.º 115, de 16 de Junho de 2006. 

Considerando o elevado número de turmas em desdobramento de horário, no 

concelho de Leiria, e a necessidade de utilizar outros espaços (alternativos da comunidade); 
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Considerando a colaboração das entidades parceiras (Agrupamentos de Escolas, 

Associações de Pais, Freguesias...) na criação de condições para o bom funcionamento dos 

programas; 

Propõe-se a atribuição das verbas às entidades conforme quadro resumo que se 

apresenta:  

Entidade Total Escola(s)/Obs. 
Junta de Freguesia de Marrazes 10.945€€ EB1 Pinheiros; EB 1 Marinheiros 

(Espaços, Acompanhamento de alunos) 
Assoc. Pais de Quinta do Alçada 10.455€ EB1 Quinta do Alçada (Espaços, 

Acompanhamento de alunos) 
A s s o c .  P a i s  d a  S i s m a r i a  
G â n d a r a  

13.455€ EB1 Sismaria da Gândara (Espaços, 
Acompanhamento de alunos) 

Assoc. Pais da Gândara Olivais 14.055€€ E B 1  G â n d a r a  d o s  O l i v a i s  
( E s p a ç o s ,  A c o m p a n h a m e n t o  
d e  a l u n o s )  

Assoc. Pais Capuchos 2.160€ EB1 Capuchos (Acompanhamento de 
alunos) 

Assoc. Pais Escola Branca 6.885€ Escola Branca (Espaços, Acompanhamento 
de alunos) 

Agrupamento de Escolas Correia Mateus 2.124€ EB1 Campo Amarelo, Martinela, Touria, 
Vidigal (Acompanhamento de alunos) 

Agrupamento de Escolas de Caranguejeira 1.593€ EB1 Quintas do Sirol, Souto de Cima, Souto 
do Meio (Acompanhamento de alunos) 

Agrupamento de Escolas de Colmeias 3.186€ EB1 Alcaidaria, Barracão, Casal da Quinta, 
Figueiras, Raposeira, Bouça 
(Acompanhamento de alunos) 

Agrupamento de Escolas de José Saraiva 1.593€ EB1 Andreus, Marvila, Vale do Horto 
(Acompanhamento de alunos) 

Agrupamento de Escolas de Maceira 2.124€ EB1 Arnal, Cavalinhos, Costas, Porto Carro 
(Acompanhamento de alunos) 

Agrupamento de Escolas de Marrazes 1.593€ EB1 Casal Novo, Coucinheira, Regueira de 
Pontes (Acompanhamento de alunos) 

 
Agrupamento de Escolas de Rainha Sta. Isabel 

 
4.248€ 

EB1 Ervedeira, Lameira, Lavegadas, 
Moinhos de Carvide, Outeiro da Fonte, 
Sismaria, Várzeas, Serra de Porto de Urso 
(Acompanhamento de alunos) 

Orfeão de Leiria 2.700€ EB1 Capuchos (Espaços) 
Académico de Leiria 6.195€ EB1 Capuchos (Transportes) 

Nota: os critérios e valores encontram-se em documento que fica anexo à presente acta 
(Anexo D). 

Classificação Económica Valor 

11/0450109 Juntas Freguesia € 4.654,00 

11/040701 Associações Pais e Agrupamentos € 8.505,11 

11/0602039901 Outras despesas € 778,00 

Os valores implicados nestas despesas foram objecto de propostas de cabimento n.º 

4466/07, 4468/07 e 4469/07, todas de 20 de Dezembro de 2007. 

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

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea l) do n.º 1 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e com o Despacho n.º 12591 (2.ª série), 

16 de Junho de 2006, deliberou por unanimidade concordar com a proposta acima referida 

e aprovar os valores nela constantes, sendo a transferência conforme se indica: 

ENTIDADES DEZ 2007 FEV 2008 ABR 2008
Junta de Freguesia de Marrazes € 4.654,00 € 3.145,50 € 3.145,50

Assoc. Pais de Quinta do Alçada € 1.400,97 € 4.527,02 € 4.527,02

Assoc. Pais da Sismaria Gândara € 1.802,97 € 5.826,02 € 5.826,02
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Assoc. Pais da Gândara Olivais € 1.883,37 € 6.085,82 € 6.085,82

Assoc. Pais Capuchos € 289,44 € 935,28 € 935,28

Assoc. Pais Escola Branca € 922,59 € 2.981,21 € 2.981,21

Agrupamento de Escolas Correia Mateus € 284,62 € 919,69 € 919,69

Agrupamento de Escolas de Caranguejeira € 213,46 € 689,77 € 689,77

Agrupamento de Escolas de Colmeias € 426,92 € 1.379,54 € 1.379,54

Agrupamento de Escolas de José Saraiva € 213,46 € 689,77 € 689,77

Agrupamento de Escolas de Maceira € 284,62 € 919,69 € 919,69

Agrupamento de Escolas de Marrazes € 213,46 € 689,77 € 689,77

Agrupamento de Escolas de Rainha Sta. Isabel € 569,23 € 1.839,38 € 1.839,38

Orfeão de Leiria € 278,00 € 1.211,00 € 1.211,00

Académico de Leiria € 500,00 € 2.847,50 € 2.847,50

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.2. Análise do processo relacionado com a Divisão da Acção Social e Família 
7.2.1. Doação de equipamento informático à ACAPO e CERCILEI 
DLB N.º 1613/07 | Foi presente, pela Senhora Vereadora da Acção Social e Família, Dra. 

Neusa Magalhães, um pedido de cedência de equipamento informático da Delegação Local 

de Leiria da ACAPO - Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal e também da 

CERCILEI. 

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

alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade ceder à Delegação Local de Leiria da ACAPO - Associação dos Cegos e 

Amblíopes de Portugal um computador linha branca, inventariado sob os números PC 1288 

e Monitor 7608 e à CERCILEI dois computadores linha branca, inventariados sob os 

números PC 1952 e 210 e Monitores 1624 e 7035.  

Mais deliberou ordenar ao Sector de Património para que proceda ao abate deste 

equipamento no inventário municipal. 
 
 

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

 
8.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Área da Cultura 
8.1.1. Lista de Despesas do Teatro José Lúcio da Silva. Novembro de 2007 
DLB N.º 1614/07 | Pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a nota de despesas 

do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro José Lúcio da 

Silva, durante o mês de Novembro de 2007, que totalizam o valor de €4.550,00. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 4361/07 

de 12 de Dezembro. 

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

para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €4.550,00, referentes às despesas 
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efectuadas no Teatro José Lúcio da Silva e suportadas por este, durante o mês de 

Novembro de 2007, que totalizam o valor de €4.550,00. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.1.2. Lista de Despesas do Teatro Miguel Franco. Novembro de 2007 
DLB N.º 1615/07 | Pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a nota de despesas 

do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro Miguel 

Franco, durante o mês de Novembro de 2007, que totalizam o valor de €3.426,87. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 4360/07 

de 12 de Dezembro. 

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

o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €3.426,87, referente às despesas efectuadas 

no Teatro Miguel Franco, suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, durante o mês de 

Novembro de 2007, que totalizam o valor de €3.426,87. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.3. Inauguração do Centro de Interpretação Abrigo do Lagar Velho – Lapedo 
(Alteração) 
DLB N.º 1616/07 | A Câmara tomou na sua reunião de 11 de Dezembro de 2007 uma 

deliberação com uma informação prestada pela Divisão de Museus e Património/DCDJ com 

algumas imprecisões e falta de informação disponível na altura que, entretanto, importa 

rectificar. 

Assim, no primeiro parágrafo, onde se lê: «... três investigadores estrangeiros (Prof. 

Doutor Erik Trinkhaus, Prof. Doutor Brian Pierson e um investigador português em exercício 

no estrangeiro, Prof. Doutor João Zilhão).», deverá ler-se: «... três investigadores, dois 

estrangeiros (Prof. Dr. Erik Trinkhaus e Prof. Brian Pierson) e um português em exercício no 

estrangeiro, (Prof. Dr. João Zilhão)». 

Onde se lê:«11h 30m – Inauguração do Centro de Interpretação Abrigo do Lagar Velho – 

Lapedo.» deverá ler-se: «12h 00m – Inauguração do Centro de Interpretação Abrigo do 

Lagar Velho – Lapedo.» 

Onde se lê: «15h 00m – Mesa Redonda, local a designar, com as seguintes intervenções:» 

deverá ler-se: «15h 00m – Sessão de conferências, Auditório – ESTG/IPLeiria, com as 

seguintes intervenções:» 

É acrescentado à lista de conferencistas convidados o nome de: 

«* Paulo Bártolo e Nuno Alves | Eng. Mecânico – ESTG/IPLeiria (PT)» 

No último parágrafo da informação, onde se lê: «De referir ainda que se prevê a 

contribuição de apoio externo (patrocínios) para apoio aos conferencistas que se deslocam 

do estrangeiro.» deverá ler-se «De referir ainda que se prevê a contribuição de apoio 

externo (patrocínios) para apoio aos conferencistas que se deslocam do estrangeiro, 

nomeadamente através da ESTG/IPL e da Região de Turismo Leiria Fátima, solicitando-se, 

no entanto, o apoio para suportar as despesas com as viagens dos três investigadores e 

refeições dos convidados protocolares no dia da inauguração (cerca de 15 pessoas)». 

Pelo exposto, a redacção definitiva passará a ser a que a seguir se transcreve: 
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Está o projecto museológico referido em epígrafe concluído e pronto para abertura ao 

público. Neste sentido foi elaborada uma proposta de programa para a inauguração que 

inclui o convite a dois investigadores estrangeiros (Prof. Dr. Erik Trinkaus e Prof. Brian 

Pierson) e um português em exercício no estrangeiro (Prof. Dr. João Zilhão).  

A fim de conciliar as agendas dos convidados, sugere-se a inauguração para o dia 5 

de Janeiro de 2008, Sábado, com o seguinte programa: 

10h 30m – Visita guiada ao Vale com os convidados de honra. 

12h 00m – Inauguração do Centro de Interpretação Abrigo do Lagar Velho – Lapedo. 

15h 00m – Sessão de conferências, Auditório – ESTG/IPLeiria, com as seguintes 

intervenções: 

  * Erik Trinkaus | Antropólogo - Washington University (Saint Louis - USA) 

  * Brian Pierson | Antropólogo – Tulane University (New Orleans - USA) 

  * João Zilhão | Arqueólogo – University of Bristol (UK) 

  * Francisco Almeida | Arqueólogo – IGESPAR (PT) 

  * Paulo Bártolo e Nuno Alves | Eng. Mecânico – ESTG/IPLeiria (PT) 

De referir ainda que se prevê a contribuição de apoio externo (patrocínios) para 

apoio aos conferencistas que se deslocam do estrangeiro, nomeadamente através da 

ESTG/IPL e da Região de Turismo Leiria Fátima, solicitando-se, no entanto, o apoio para 

suportar as despesas com as viagens dos três investigadores e refeições dos convidados 

protocolares no dia da inauguração (cerca de 15 pessoas). 

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

rectificações agora apresentadas, suportando as despesas com as viagens dos três 

investigadores e refeições dos convidados protocolares no dia da inauguração (cerca de 15 

pessoas). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude 
8.2.1. Programa de apoio ao Associativismo Desportivo/ Infra-Estruturas. Candidatura 
de Dezembro de 2007 
DLB N.º 1617/07 | Decorrerá de 1 a 31 de Janeiro de 2008 o período de apresentação de 

candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo /Infra-Estruturas, para a 

atribuição de apoios municipais para a construção, conservação e melhoria das infra-

estruturas desportivas e sociais. 

Devem acompanhar as candidaturas os seguintes documentos: 

⎯ ofício dirigido à Presidente da Câmara Municipal de Leiria, mencionando que se 

candidata ao subsídio a atribuir pelo Pelouro do Desporto para a construção, 

conservação e melhoria das infra-estruturas desportivas e sociais; 

⎯ fotocópia dos estatutos aprovados, quando não tenham sido entregues anteriormente; 

⎯ questionário de candidatura a fornecer pela Divisão do Desporto. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade concordar 

com a abertura do período de apresentação de candidaturas aos apoios municipais para a 
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construção, conservação e melhoria das infra-estruturas desportivas e sociais, bem como 

afixar Edital nos lugares públicos do costume. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

 

Ponto nove 
 Gabinete  de  Apoio  ao  Vereador  Eng. º  Fernando Carva lho  

 
9.1. Protocolo de delegação de competências com a Junta de Freguesia de Souto da 
Carpalhosa. Alteração do objecto  
DLB N.º 1618/07 | Retirado 

 
9.2. Consulta Pública do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do projecto 
«IC36 – Leiria Sul (IC2) – Leiria Nascente (COL)». Parecer da Câmara Municipal de 
Leiria  
DLB N.º 1619/07 | O projecto acima mencionado está sujeito a um procedimento de 

Avaliação de Impacte Ambiental, conforme estabelecido na alínea b) do n.º 7 do Anexo I do 

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

197/2005, de 8 de Novembro. 

No âmbito da Consulta Pública do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 

do projecto, foi solicitado pela Agência Portuguesa do Ambiente, através do ofício com o 

registo ENT-2007/24558, a emissão de parecer relativo ao Estudo de Impacte Ambiental. 

De acordo com a alínea b) do n.º 3 do artigo 64.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compete à câmara municipal, no âmbito consultivo, 

emitir parecer, nos casos e nos termos previstos na lei, sobre projectos de obras não sujeitas 

a licenciamento municipal. 

Por forma a garantir a elaboração do parecer por parte da Câmara Municipal foi 

determinado, por despacho do Senhor Vereador, quais as unidades orgânicas da Câmara 

Municipal que deveriam contribuir para o parecer: 

• Departamento de Obras Municipais; 

• Departamento de Operações Urbanísticas; 

• Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território (incluindo PDM); 

• Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

• Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana; 

• Divisão de Museus e Património. 

Após reunião de coordenação, com a discussão dos diversos pareceres sectoriais, 

foi elaborada a proposta de parecer que é submetida à apreciação da Câmara Municipal 

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com a alínea b) do n.º 3 do art.º 64.º da 

Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugado 

com os números 1 e 3 do Artigo 56.º do Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, 
deliberou por unanimidade aprovar a minuta do parecer que abaixo se transcreve:  

«Parecer sobre o Estudo de Impacte Ambiental do IC36 – Leiria Sul (IC2)/Leiria Nascente 

(COL) 

CMLeiria/Acta n.º 28, de 2007.12.27 
Im-DA-15-09_A00 
 



1604(44) 
 
1.- Apresentação 
Após solicitação da Agência Portuguesa do Ambiente, a Câmara elaborou o parecer relativo 

ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da construção do IC36 – Leiria Sul (IC2)/Leiria 

Nascente (COL). 

Antes do parecer sobre o EIA será, no entanto, importante reafirmar o parecer anterior, 

relativo ao traçado da via, que a Câmara Municipal enviou ao Director do Departamento de 

Projectos da E.P. – Estradas de Portugal: 

“Em resposta ao V/ ofício n.º 166045, informa-se V.ª Ex.ª que, analisados os elementos 

do projecto base relacionados com o assunto supra, a Câmara considerou que o projecto 

base merece, na generalidade, parecer favorável, sendo, no entanto, importante dar 

seguimento às pretensões da Junta de Freguesia de Pousos, as quais traduzem a opinião 

das populações locais. Se do ponto de vista técnico tal for manifestamente impossível, o 

Município de Leiria pretende, no mínimo, que o projecto seja rectificado tendo em conta os 

seguintes aspectos: 

1 - Entre os perfis 5 + 875 e 6 + 075, ou seja, numa extensão de 200 metros, o traçado 

da via deverá ser concebido em túnel dado que existem condições topográficas por forma a 

que este fique ocultado à superfície. 

Ainda que não corresponda totalmente aos anseios da população da Freguesia de 

Pousos, a adopção desta solução já irá permitir minimizar os impactes negativos com esta 

infra-estrutura, uma vez que o túnel permite a não separação física dos espaços de 

equipamento e indústria (situados a Nascente) com os espaços de serviços e de habitação 

(situados a Poente) valorizando, desta forma, toda a envolvente através do arranjo 

paisagístico de superfície para garantir uma franca acessibilidade pedonal. 

2 – Deve ser prevista a construção de uma passagem superior, com a largura mínima de 

3,40 metros, por forma a garantir a acessibilidade pedonal ao Cemitério de Pousos e com 

dispositivo de controlo apropriado para permitir também a passagem do carro funerário, 

situação esta que se verifica actualmente e que a população dos Pousos pretende ver 

garantida. 

3 – Devem ser previstos muros de suporte nas zonas junto ao nó com a EN 113 por 

forma a reduzir significativamente os volumes de escavação e, consequentemente, as áreas 

de expropriação, contribuindo também esta solução para a minimização do impacte negativo 

na zona atendendo à transformação operada no terreno. 

4 - Devem ser previstas barreiras de protecção acústicas nas proximidades das 

povoações.” 

No que se refere ao traçado do IC36, a Câmara continua a manter os pressupostos 

do seu parecer, reforçando a necessidade de atender aos argumentos da população de 

Pousos, encontrando uma solução técnica que permita a execução de um túnel com a 

extensão total defendida pela Junta de Freguesia. 

Da análise do EIA, verifica-se que os elementos aí constantes vêm responder 

apenas parcialmente às preocupações emitidas no parecer da Câmara Municipal. 

Nesta fase, em presença do EIA, serão transmitidas preocupações adicionais face 

ao empreendimento do IC36, tanto na sua fase de construção como, posteriormente, na fase 

de exploração. 
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Neste parecer julgou-se por conveniente manter a estrutura do relatório, pelo que 

será dividido por pontos que correspondem ao clima, geomorfologia e geologia, recursos 

hídricos, solos, uso do solo e ordenamento do território, aspectos ecológicos, qualidade do 

ar, ambiente sonoro, paisagem, componente social e património. 

2.- Importância do IC36 para a cidade de Leiria 
De acordo com o estabelecido no Plano Rodoviário Nacional, o IC36 será uma via de ligação 

entre a A1 e a A8/A17. Esta via de grande importância para a cidade de Leiria começou a 

ser discutida há cerca de uma década e meia, integrada no projecto do IC9 e nos projectos 

de melhoria dos acessos rodoviários a Leiria. No entanto, as demais vias foram sendo 

concluídas sem que o IC36 fosse iniciado. 

Para além desta vertente regional, que tomará importância acrescida com a implementação 

do projecto da RAVE, dado a paragem do TGV em Leiria, o IC36 vem finalizar a Circular 

Exterior de Leiria (CEL), constituída pela COL, IC2 no troço entre a Cova das Faias e o Alto 

Vieiro e o IC36. 

De acordo com a própria Estradas de Portugal, a não construção desta via penalizaria o 

trânsito do IC2, que teve um acréscimo de 17 por cento no tráfego no ano passado, bem 

como a circular interna, que tem acolhido muito “tráfego de passagem” entre as duas auto-

estradas, além dos trânsito local. 

Recorde-se que a região de Leiria encontra-se em franca expansão industrial, comercial e 

populacional, facto que se torna notório quando se circula nas vias estruturantes da zona 

que abrange os concelhos de Leiria, Marinha Grande e Ourém.  

A Câmara Municipal de Leiria sempre foi da opinião que devia ser feita a distinção clara 

desta dupla função do IC36: servir de via para tráfego regional e nacional e servir a área 

urbana de Leiria. 

Sempre foi referido que a obrigatoriedade do pagamento de portagem faria com que a via 

deixaria de cumprir cabalmente a sua missão de troço da Circular Externa de Leiria. 

Por este motivo, deverão ser tomadas medidas que permitam que o tráfego que serve a 

Área Urbana de Leiria não seja abrangido por portagens. 

3.- Clima 
As variáveis climatológicas utilizadas no estudo, correspondem ao período entre 1951 até 

1980, pelo que se consideram obsoletas em termos de verosimilhança com a situação actual 

e futura, tendo em consideração as previsões e incertezas associadas a eventuais 

alterações climatéricas. Deste modo, deveriam ter sido utilizados dados mais recentes 

Alerta-se para as consequências ao nível dos valores de caudais tidos como base no 

presente estudo. 

4.- Geomorfologia e geologia 
No que se refere à informação relativa às explorações de massas minerais existentes na 

envolvente do projecto, os dados constantes no EIA não se encontram actualizados, sendo 

que da listagem constante na Pag. 62, apenas apresentam actualmente licença de 

exploração, de acordo com a DREC, as pedreiras: 

• 3204 Cortes, explorada pela Cerâmica do Liz, Lda. 

• 6395 “Mata do Rato n.º 1” - Azoia, explorada por J. Monteiro e Filhos, Lda. 
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Salienta-se que nenhuma destas explorações se localiza nas proximidades do projecto em 

apreço. 

5.- Recursos hídricos 
5.1.- A captação de água, explorada pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

de Leiria (SMAS), a jusante da obra não é referida no EIA ao nível das medidas mitigadoras. 

Esta é uma falha muito significativa a apontar ao estudo, dado que mesmo que os planos de 

encerramento da referida captação sejam levados a cabo, haverá o período de construção e 

um período de exploração do IC36 que será simultâneo ao de exploração da captação. 

5.2.- É afirmado no EIA que “ uma vez que o traçado do troço do IC36 em estudo não altera, 

sob perspectiva alguma, a dinâmica hidrológica da bacia do lis, uma vez que todas as 

intersecções com rios ou ribeiras são feitas através de viaduto ou outro tipo de estrutura que 

permita a passagem da água, nem interfere com os recursos hídricos, torna-se claro que 

este projecto não conflitua com os objectivos e orientações constantes do Plano de Bacia 

Hidrográfica do rio Lis (PBHL), quer pelo seu desenvolvimento linear quer pelas suas 

características.”, afirmação esta com a qual se discorda totalmente pelos motivos que se 

passam a enunciar: 

• Com a implantação da plataforma viária, dos 3 nós de acesso, áreas de portagem, 

vias de acesso e áreas de serviço será impermeabilizada uma área (que 

actualmente é maioritariamente permeável) de aproximadamente 200 000 m2, 

localizada na bacia do Lis e sub-bacias respectivas. Ou seja, o volume de água que 

chegará ás linhas de água será substancialmente maior uma vez que a área 

permeável nas sub-bacias será reduzida. A velocidade das águas, à partida, será 

também maior dado os factores de atrito reduzidos das condutas tradicionais. Em 

consequência, o seu potencial erosivo será maior, os tempos de concentração 

menores e as probabilidades de ocorrência de cheias maiores. A recarga aquífera 

será proporcionalmente menor, dada a redução da taxa de permeabilidade (recorde-

se a proximidade da Área de Recarga do Sistema Aquífero Pousos- Caranguejeira), 

com efeitos negativos não só para as reservas de água disponíveis no Concelho 

como para a sua qualidade; 

• Com a implantação dos taludes marginais é alterada a velocidade de circulação das 

águas, reduzida a capacidade de infiltração de água no solo e subsolo (e, 

consequentemente, aumentado o volume de água a escoar), aumentado o poder 

erosivo das águas de escorrência e a quantidade de sedimentos lexiviada nas sub-

bacias respectivas; 

• As áreas na projecção dos viadutos previstos (i.e. sob estes) verão os padrões de 

exposição solar e pluviometria reduzidos em relação á situação actual, o que 

causará alterações negativas em termos de regime hídrico do solo, produtividade e 

aptidões; 

• No decurso da obra serão arrastados volumes significativos de sedimentos cujo 

destino final será as linhas de água, com a consequente redução das secções de 

vazão daquelas. Estes sedimentos são em grande parte constituídos por partículas 

de argila que possuem uma elevada apetência para combinar com metais pesados e 

partículas poluentes de vários tipos. Assim, estes sólidos em suspensão constituem 
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uma das maiores fontes de poluição das linhas de água (se não a maior), não só por 

atraírem e transportarem a maior parte dos grandes poluentes como também por 

causarem alterações significativas ao nível das propriedades físico-químicas das 

águas com consequente destruição da vida associada àqueles ecossistemas 

(alterações da temperatura e da oxigenação da água, por exemplo); 

• O traçado escolhido implica alterações significativas no funcionamento de algumas 

cabeceiras de pequenas linhas de água o que terá reflexos no regime hídrico actual, 

nomeadamente através das alterações introduzidas nos processos de infiltração e 

escoamento; 

• A ideia preconizada no estudo de descarregar águas derivadas da plataforma para 

zonas de vegetação existentes de modo a que as plantas procedam á sua 

depuração e despoluição é de frágil sustentação, uma vez que só determinadas 

plantas possuem esse poder, que poderá ser aproveitado se forem reunidas 

determinadas condições e preparadas de determinada maneira. Portanto, aquela 

medida, assim enunciada, não tem qualquer efeito prático se não forem as áreas de 

descarga desenhadas e executadas de forma direccionada para cumprir aquelas 

funções; 

• Conforme se pode verificar, através dos dados do PBHL, a maior parte da área a 

atravessar pelo IC36 possui vulnerabilidade elevada a muito elevada á poluição; 

• Conforme se pode verificar, através dos dados do PBHL, um dos maiores problemas 

do rio Lis reside na quantidade exorbitante de SST (Sólidos Suspensos Totais) que 

possui, não sendo de todo sensato aumentar, por pouco que seja, estes valores. 

Face ao exposto e conforme se pode verificar, os princípios preconizados no PBHL relativos 

á Protecção das Águas e Controlo de Poluição, Conservação da Natureza, Protecção e 

Minimização dos Efeitos de Cheias, Secas e Poluição Acidental, não são minimamente 

respeitados com a actual proposta, considerando-se de todo interesse que o sejam. Para o 

efeito, a questão das alterações do regime hídrico não pode ser vista numa perspectiva 

hidráulica restrita de obstrução directa à passagem de água, mas numa perspectiva 

alargada, multidisciplinar, que analise, preveja e pese devidamente as consequências que 

terão as alterações ao nível do ciclo de sedimentos, da permeabilidade do solo, da 

capacidade das linhas de água absorverem o aumento de caudal resultante, entre outros. 

Trata-se de um exercício que não se pode protelar para uma fase posterior dadas as 

implicações que tem, devendo como tal, nesta fase, serem efectuados todos os cálculos e 

definidas as soluções base de drenagem. Neste seguimento, não se entende como é que é 

possível definirem uma solução (de pormenor) de tratamento do separador central (é 

indicado que será relvado) sem ainda definirem os sistemas de drenagem, uma vez que a 

solução de revestimento daquelas áreas depende, primeiro, da definição do tipo de 

drenagem e tem que com ela estar consentânea. Dever-se-á ter em atenção, contudo, que a 

opção por um revestimento exclusivamente herbáceo é funcionalmente muito mais limitado 

do que um revestimento arbustivo (com este último reduz-se a um mínimo os fenómenos de 

encadeamento, aumentando, consequentemente, a segurança na via e reduz-se os níveis 

de poluição atmosférica, aumentando, consequentemente, a qualidade ambiental da via). 

Cabe ainda mencionar que não se considera minimamente aceitável a proposta de controlo 
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de sedimentos proposta (“o empreiteiro, em épocas de chuva, poderá colocar tapumes para 

retenção de sedimentos”). Trata-se de uma questão que poderá trazer prejuízos materiais e 

humanos significativos, pelo que não deverá ser deixada assim levemente à consideração 

do empreiteiro. É extremamente importante que a totalidade do perimetro das áreas sujeitas 

a movimentos de terras, a depósito de materiais, a instalação de estaleiro, à circulação e 

operação de pessoas e máquinas seja vedado com elementos e/ou estruturas adequadas e 

eficazes de retenção de água e sedimentos. Face ao exposto, considera-se que o 

dimensionamento e a definição das soluções de drenagem deve garantir um controlo quase 

total da mobilidade e deposição de sedimentos e a manutenção do caudal actual afluente ás 

linhas de água existentes, não devendo haver mais descargas directas nestas linhas de 

água. Em conclusão, considera-se que o volume de águas a chegar às linhas de água, após 

a execução do IC36, deverá manter-se igual ao actual. Considera-se da máxima importância 

que sejam previstos e construídos mecanismos de retenção de sedimentos a utilizar em fase 

de obra e de exploração e mecanismos que promovam infiltração das águas, a sua retenção 

temporária  e/ou permanente e a sua condução e filtragem sem despoletar fenómenos 

erosivos ou originar mais problemas. Deverão, também, ser previstas e contabilizadas as 

acções e custos correspondentes de manutenção e monitorização dos elementos de 

drenagem necessários á perpetuação do seu bom funcionamento, durante todas as fases de 

obra e de exploração .  

Por último, e ainda relativamente às medidas mitigadoras propostas, considera-se que se 

deveria interditar a constituição de estaleiros, depósitos de materiais ou/e máquinas a menos 

de 50 m de linhas de água (permanentes ou intermitentes) e em zonas de máxima 

infiltração, por forma a entrar, de uma forma mais abrangente, com o critério da prevenção, 

na eventualidade (por mais remota que se afigure) de ocorrerem fenómenos de poluição. 

5.3.- É igualmente importante referir que os viadutos deverão ser construídos de forma a 

minimizar a afectação dos recursos hídricos, devendo ser respeitado o Domínio Público 

Hídrico, bem a possibilidade de acesso às margens e leito, não impedindo o acesso de 

máquinas e equipamentos no decorrer de acções de limpeza, desobstrução e regularização 

das linhas de água em questão, sendo que deverá ser acautelado o crescimento de árvores 

e o reforço da arborização, a curto prazo, das margens das linhas de água em questão, 

como forma de estabilização das mesmas. 

5.4.- O estudo técnico remete para uma fase posterior a avaliação da possibilidade de 

ligação de águas residuais de escorrência a sistema de tratamento, situação que se 

considera que deveria ter sido acautelada para efeitos do presente estudo. No ponto 6.4.1.2 

– “Drenagem do Viaduto do Lis”, considera-se que a drenagem do viaduto irá prever o 

encaminhamento das águas de escorrência da via para aquela linha de água, acrescendo 

que existe, a jusante do traçado em estudo, uma captação superficial de água para 

abastecimento público. Embora exista uma Estação de Tratamento de Água associada a 

essa captação, considera-se que deveria ter sido efectuada uma avaliação detalhada do 

impacte associado aos poluentes emitidos. 

Considerando que as escorrências superficiais da via poderão contaminar as águas 

superficiais, e não só, sobretudo devido à presença de hidrocarbonetos, metais pesados, 

TSP e de outros poluente, deveriam ter sido considerados e avaliados os potenciais 
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impactes negativos, resultantes das drenagens transversais e longitudinais das vias, 

nomeadamente, sobre as linhas e água, dado o encaminhamento previsto para as mesmas, 

a fim de permitir a eventual adopção de medidas mitigadoras, aplicando-se assim o Princípio 

da Prevenção.  

5.5.- No que respeita aos potenciais impactes negativos ao nível de outros descritores 

ambientais, nomeadamente das águas subterrâneas e do solo, não se encontram 

devidamente analisadas as medidas mitigadoras no que respeita a uma possível 

solubilização e a sua consequente lixiviação para as águas subterrâneas, agravada pela não 

apresentação de estudos que permitam quer a análise de poluentes gerados quer a análise 

da capacidade de adsorção do solo à data / poluentes gerados. 

No que se refere a águas subterrâneas, a situação não é caracterizada convenientemente 

devido à falta de estudos apropriados, conforme referido pelo EIA em apreço, mas julga-se 

que tais estudos deveriam ter sido realizados previamente à obra, uma vez que existem 

alternativas à realização de sondagens para o efeito, como por exemplo analisando 

captações na envolvente já existentes, privadas e públicas. Isto significa que eventuais 

medidas mitigadoras não serão convenientemente acauteladas desde a fase inicial de 

construção. 

As operações de aterros e desaterros durante a fase de construção irão originar grandes 

flutuações do nível freático do aquífero superior livre, podendo levar à seca de poços, pelo 

que também deverá ser assegurada uma campanha de monitorização em poços, e não 

apenas em furos. 

6.- Solos 
Considera-se que a geometria das escavações e aterros nas áreas onde ocorrem solos 

essencialmente arenosos (identificados no EIA como pertencentes ao período Pliocénico, do 

Neogénico) deverá ser reconsiderada ainda nesta fase de projecto. Pelo que se pode 

constatar da análise do EIA, é proposto para estes solos a mesma pendente que para os 

demais tipos de solo, sem diferenciação (1:2 e 1:1.5). Paralelamente, não se encontrou 

indicações da intenção de recorrer a técnicas construtivas complementares de estabilização 

destas superfícies. Ora, pela informação técnica de que se dispõe e pelas observações no 

terreno que se efectuaram até á data, considera-se impossível garantir a estabilização 

destas superfícies, nestes solos, com estas pendentes, recorrendo apenas á instalação de 

material vegetal. Para que isto seja possível (estabilização com recurso exclusivo a 

vegetação), aqueles planos inclinados dificilmente poderão ter pendentes superiores a 1:3, 

sendo o máximo ideal 1:4. Caso não seja possível reduzir a pendente dos planos, considera-

se imprescindível que sejam estudadas e adoptadas medidas complementares de 

estabilização, recorrendo-se de preferência a técnicas de engenharia biofísica. 

Considera-se que a terra vegetal resultante das operações de decapagem do solo deverá 

ser exclusivamente reutilizada dentro da área de intervenção do IC36 e não exportados os 

excedentes, para sitio indeterminado, como é previsto. Assim, caso o volume daquelas 

terras seja elevado, deverão as camadas de terra vegetal a instalar aumentar em espessura, 

proporcionalmente, de forma a que todas sejam aproveitadas no local. Pretende-se com isto 

prevenir situações de infestação, aumentar as condições do substrato para o bom 

desenvolvimento das plantas, promover uma recuperação mais rápida e completa das 
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superfícies intervencionadas, facilmente enquadráveis na paisagem, pela manutenção de 

parte do conteúdo genético. 

Por sua vez, dado que a obra produz um excesso de material de escavação, é afirmado que 

o excedente (cerca de 2 000 000 m3) deverá ser encaminhado para depósito, mas não são 

definidos os locais escolhidos para depósito das terras em apreço. 

7.- Uso do solo e ordenamento do território 
Considerando que o EIA, na avaliação dos impactos no uso do solo e ordenamento do 

território, considerou as alterações ao nível do uso do solo e suas consequências, bem como 

a compatibilização destas alterações com as várias figuras de ordenamento do território 

definidas na área de influência do projecto, efectuou-se a sua análise no que refere ao 

enquadramento no Plano de Urbanização da Cidade de Leiria em elaboração. 

Reconhecendo-se a relevância desta infra-estrutura para a Cidade de Leiria, no que refere à 

melhoria das acessibilidades e à redução de tráfego e consequente diminuição da poluição 

em determinadas áreas da cidade, considera-se contudo que não deve ser descurado o 

impacto a nível local referente à fase de exploração da via. 

O traçado proposto, ao deslocar-se para Norte, aproximou-se das áreas de expansão urbana 

previstas, quer no PDM em vigor quer na proposta do Plano de Urbanização, tendo assim 

um impacto directo nas referidas áreas. 

Verifica-se que a proposta de barreiras acústicas, como medida de minimização dos níveis 

de ruído provocados pelo tráfego rodoviário na via, foi definida com base na situação 

existente, não tendo em consideração os solos de urbanização programada (zonas de média 

e baixa densidade e zonas turísticas) previstos no Plano de Urbanização. Neste sentido, 

entende-se que no âmbito do EIA, deve ser igualmente acautelado o impacto gerado pelo 

aumento do ruído nos solos de urbanização programada considerando a futura ocupação 

destes. 

Salienta-se, neste domínio, que o Plano de Urbanização define áreas verdes de protecção e 

enquadramento ao longo do IC36, como forma de minimização do impacto decorrente da 

implementação desta infra-estrutura. Contudo, esta proposta deve ser acompanhada de um 

estudo de implementação de medidas de minimização de ruído, a prever no EIA, para as 

áreas em que a faixa verde de protecção e enquadramento confina com os solos de 

urbanização programada. 

Entende-se que no âmbito do EIA, quando é feita referência que na fase de exploração o 

enquadramento da nova via será assegurado pelos programas de monitorização 

considerados ajustados, deve referir-se que na sequência desta monitorização deverão ser 

tomadas as medidas necessárias à minimização de impactos negativos que sejam 

detectados. 

Na ‘Carta Síntese de Impactos’ (desenho 40), nas áreas confinantes com os solos de 

urbanização programada da proposta do PU, deverão ser identificados os impactos 

referentes à ‘componente social’ e ‘uso do solo e ordenamento do território’. 

Mais se informa que da análise das peças desenhadas referentes a ‘Componente Social e 

Localização em Planta das Barreiras Acústicas’ (desenho 41) considera-se que as mesmas 

devem ser actualizadas de modo a prever as medidas de minimização do ruído nos solos de 
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urbanização programada, bem como a implementação de uma barreira acústica na zona de 

equipamento do Loteamento 30/82 (Pousos), a Nascente da via.  

8.- Aspectos ecológicos 
A faixa de Domínio Público Hídrico deverá ser efectivamente respeitada e deverá ser 

garantida a continuidade dos corredores ecológicos, devido à importância da conservação 

das galerias ripícolas, assumida no próprio estudo, devido ao papel crucial na sustentação 

de taludes (protecção contra erosão hídrica), e à regulação torrencial, alertando-se que as 

zonas envolventes às linha de água em questão, são susceptíveis a inundações (exemplo no 

Outono de 2006). 

Relativamente á destruição de parte da área ocupada com a comunidade Arisaro clusii – 

Quercetum broteroi, dado o valor de que aquela se reveste em termos biofísicos, dado as 

funções particulares e intensas desempenhadas pelas orlas (é a zona de ecótono que o 

traçado da via afecta) e dado o valor que o Carvalho-cerquinho atinge na maturação 

(recorde-se que este constitui a espécie dominante original desta zona do país e que é 

praticamente impossível adquiri-lo nos circuitos comerciais, a não ser com tamanhos 

diminutos), considera-se que para além das medidas mitigadoras/minimizadoras propostas 

deverão ser adoptadas, também, medidas compensatórias, tais como, por exemplo, 

reposição da estrutura e composição florística da orla, transplante, armazenamento e 

replantação dos exemplares existentes das espécies ocorrentes de maior valor na área de 

intervenção do IC36 (nomeadamente nos saiotes de aterro e escavação, na zona que 

atravessa esta mancha), com especial atenção para o reaproveitamento da totalidade dos 

Carvalhos-cerquinho afectados. 

9.- Qualidade do ar 
O estudo técnico não contempla programa de monitorização de poluentes atmosféricos, 

facto que se considera ser uma lacuna, nomeadamente considerando o trânsito previsível 

para o troço em apreço, o enquadramento face à população, às actividades desenvolvidas e 

aos aspectos ecológicos (fauna e flora existentes). 

10.- Ambiente sonoro 
A análise do Ruído foi elaborada tendo por base do DL 292/2000, de 14 de Novembro, tendo 

sido revogado pelo DL 9/2007, de 17 de Janeiro. 

No que se refere ao Mapa de Ruído, é considerada apenas o ano 2039, período nocturno, 

mas também deveria ser modelada a situação diurna, devido ao facto de o tráfego ser mais 

intenso de dia, pelo que as barreiras poderão não estar convenientemente dimensionadas. 

São previstas como medidas mitigadoras a colocação de barreiras acústicas, entre outras, 

nos locais identificados pelo EIA, sendo que deverá ficar acautelada a possibilidade de 

aumentar a extensão das mesmas ou de adoptar quaisquer outras alterações com vista à 

minimização de impactes, aquando da execução do projecto, incluindo a adopção das 

melhores tecnologias disponíveis aquela data. Alerta-se que os impactes junto das 

povoações assumem um cariz de importância extrema para a qualidade de vida e saúde dos 

munícipes. De igual modo deveria ter sido realizado um mapa de ruído simulando a 

instalação das barreiras, por forma a compreender-se e analisar-se melhor os seus efeitos 

como medida mitigadora. 
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Tal como já referido anteriormente, julga-se conveniente prever a possibilidade de análise e 

previsão de instalação de barreiras acústicas em locais previstos como sendo de expansão 

urbana, nas proximidades do traçado, mesmo não havendo edificações à presente data, por 

forma a não prejudicar a qualidade de vida de munícipes, em zonas habitacionais afectadas 

pelo traçado em apreço. 

A incomodidade sonora tem como uma das principais origens potenciais os transportes, 

como sendo os factores mais importantes na produção do ruído rodoviário, o motor e a 

interacção pneu estrada (ruído de circulação). Para baixas velocidades, (menores que 30 ou 

40 km/h), o ruído predominante tem origem no motor, enquanto que, para velocidades 

superiores, a fonte dominante é a circulação. Tratando-se a via em questão de um itinerário 

complementar, onde as velocidades serão certamente superiores a 40 km/h, a fonte de ruído 

predominante, estará associada ao ruído de circulação (interacção pneu estrada). Assim 

sendo, será imperativa a aplicação de um asfalto com características porosas e absorventes 

por forma a minimizar este tipo de ruído. 

11.- Paisagem 
A construção do IC36 trará impactes visuais consideráveis, em fase de construção e em fase 

de exploração.  

Os impactes causados pela fase de construção devem, tal como previsto no EIA, ser sujeitos 

a planos de recuperação, nomeadamente em zonas de instalação de estaleiros, estruturas 

temporárias de acesso e apoio à obra, zonas de construção de viaduto utilizando simbre ao 

solo. 

Tal como já foi referido anteriormente, é de grande importância para a mitigação dos 

impactes na paisagem, a implementação de projectos de taludes que tenham em conta: 

• as características dos solos utilizados na sua construção; 

• correcta definição dos ângulos dos taludes; 

• identificação da necessidade de medidas de combate à erosão dos taludes; 

• projecto de paisagismo. 

Volta-se a referir que face a diferentes tipos de solos no trajecto do IC36, os elementos 

apontam para o desenho de taludes assentes em pressupostos idênticos entre si. 

Outro aspecto que deve ser tomado em conta prende-se com a qualidade estética dos 

viadutos. Considerando a visibilidade dos viadutos de várias partes da área urbana, em fase 

de projecto pode ser tomado em conta a necessidade de integração paisagística da obra de 

arte. Há em vários locais, incluindo em Portugal, viadutos que conseguem boas soluções de 

integração paisagística. 

Ainda neste ponto a Câmara Municipal quer sublinhar a importância da qualidade estética 

dos equipamentos a utilizar na construção de barreiras acústicas. Considerando que os 

locais previstos para a sua colocação são situados nas imediações de habitações, estas 

barreiras acústicas farão parte integrante não só da paisagem da bacia visual do projecto, 

mas vão condicionar fortemente o valor da paisagem apreendida por muitos dos habitantes 

das zonas mias próximas do traçado. 

12.- Componente social 
As mais valias associadas à construção do IC 36, relacionam-se com a remoção e 

descongestionamento de tráfego rodoviário dentro da cidade, o que irá também proporcionar 
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melhorias em termos de ambiente sonoro dentro da cidade de Leiria, bem como da 

qualidade do ar, concretamente em determinadas zonas, tais como a Avenida Marquês de 

Pombal, Avenida Nossa senhora de Fátima e Rotunda de Vale de Lobos, entre outras. 

12.1.- Tal como referido no início do parecer, no que diz respeito ao traçado na zona de 

Pousos, a Câmara Municipal de Leiria, fazendo eco dos argumentos da população local, 

considera muito significativos os impactes negativos da solução apresentada. Continua-se a 

defender a necessidade de se encontrar uma solução técnica que permita a execução de um 

túnel, o que permite evitar a separação física de zonas de equipamento e indústria com as 

zonas habitacionais e de serviços. 

Julgamos que, no âmbito do que são as boas práticas da execução dos EIA, deveria ter sido 

efectuada a análise da possibilidade de execução de um túnel nos Pousos, na solução 

oportunamente apresentada pela Junta de Freguesia, tendo apenas sido referida no EIA em 

termos de definição de projecto. Com efeito, a realização de um túnel no local em apreço 

significaria uma alternativa a estudar ao nível dos impactes ambientais, tendo como 

vantagens imediatas uma grande melhoria no impacte acústico junto das habitações na 

envolvente e no ponto relativo à paisagem. 

Não estando estudadas as alternativas, se as razões que estão na base da escolha da 

solução para o atravessamento da zona forem de natureza estritamente económica, a 

Câmara Municipal considera que não se deve alterar a paisagem de uma forma tão 

irreversível e as relações urbanas locais com base em premissas que são puramente 

conjunturais.  

12.2.- Refere-se novamente a questão da cobrança de portagens na via. O IC36 vem 

finalizar a Circular Exterior de Leiria (CEL), que poderá ter uma importância muito grande na 

distribuição do tráfego da Área Urbana de Leiria, evitando a sobrecarga das vias interiores à 

cidade. Esta Circular Externa pode servir cabalmente o tráfego crescente originado pela 

franca expansão industrial, comercial e populacional da zona que abrange os concelhos de 

Leiria, Marinha Grande e Ourém.  

A Câmara Municipal de Leiria sempre manifestou a opinião que devia ser feita a distinção 

clara entre tráfego local, que não deve ser sujeito ao pagamento de portagem, por se 

considerar que esse pagamento é uma condição dissuasora da utilização da via, do tráfego 

de ligação entre as duas auto-estradas. 

Por este motivo, e para que o IC36 cumpra o seu papel na estrutura da rede rodoviária da 

Área Urbana da Cidade de Leiria, deverão ser tomadas medidas que permitam que o tráfego 

que serve a Área Urbana de Leiria não seja abrangido por portagens. 

12.3.- Verifica-se no EIA a proposta de restabelecimento a toda a rede municipal afectada, 

sendo, no entanto, importante referir que, numa fase seguinte da evolução do Projecto do 

IC36, deverão ser analisados numa outra escala, de modo a salvaguardar, em todas as 

intersecções com as vias municipais e outras infra-estruturas, todos os restabelecimentos às 

mesmas, sendo que todos os perfis transversais deverão ser garantidos como condição 

mínima, considerando futuros alargamentos. 

É importante referir que o perfil transversal tipo dos restabelecimentos apenas contempla a 

faixa de rodagem e bermas, não estando em nenhum dos restabelecimentos tipo propostos 

contemporizados passeios que permitam a circulação pedonal, não ficando garantinda de 
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forma alguma a segurança pedonal bem como o cumprimento do disposto no Capítulo 1, 

secção 1.2, alínea 1.2.1 do Decreto-lei n.º 163/06, de 8 de Agosto. 

Por conseguinte, será necessário propor a rectificação dos tipos de restabelecimento 

propostos de modo a salvaguardar não só a circulação viária bem como a circulação 

pedonal. 

12.4.- Do ponto de vista de segurança rodoviária, antevê-se que a obra assuma papel de 

relevo, nomeadamente face ao efeito de descongestionamento de tráfego e, 

consequentemente, de redução do risco inerente à circulação, relativamente à situação 

actual do IC2 e da Circular Interna de Leiria. Recorde-se que a região de Leiria encontra-se 

em franca expansão industrial, comercial e populacional, facto que se torna notório quando 

se circula nas vias de circulação automóvel. Neste sentido, o estudo técnico faz referência 

ao facto da construção do IC36 beneficiar, previsivelmente, a circulação no IC2 em 17% em 

2027 e a Circular Interna de Leiria em 30%, onde passariam a coexistir tráfego local e de 

passagem entre auto-estradas. 

Ainda no que se refere a questões de segurança rodoviária, considera-se que o EIA deveria 

ter recomendado o reforço de iluminação pública dos nós de acesso ao IC36, evitando 

situações verificadas nos nós de acesso à A17, que apresentam risco elevado de acidente 

por falta de iluminação. 

12.5.- É ainda de referir que no Tomo II – Relatório Técnico, pág. 27, está descrito o modo 

de travessia em túnel deste aglomerado pelo IC36, referindo-se que “as faixas da auto-

estrada são separadas por forma a permitir o melhor aproveitamento do espaço disponível”, 

(...),“afectando, no entanto, um edifício de habitação multifamiliar de 2 pisos”. Após ida ao 

local, verificou-se que não só este edifício será afectado, como também 4 outras habitações 

(moradias em banda), do Bairro Salazar e ainda uma habitação unifamiliar devoluta a 

nascente das mesmas. Relativamente às quatro habitações mencionadas cabe-nos informar 

que estão habitadas e que foram alienadas aos seus antigos arrendatários, com excepção 

de uma, a n.º 12, que pertence ao Município e está arrendada a uma pessoa com mobilidade 

condicionada (invisual). 

A implantação destas habitações não referidas no texto do relatório técnico encontra-se a 

tracejado na Planta do Túnel do Telheiro (desenho n.º 7). 

13.- Património 
No âmbito da consulta pública do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) cumpre-nos dar 

conhecimento à Agência Portuguesa do Ambiente dos pontos referentes aos elementos 

patrimoniais de que o estudo é omisso, ou de que contêm informação incorrecta ou 

incompleta, e que são do nosso conhecimento. 

Decorrente da análise da Avaliação de Impacte Ambiental, e, considerando os dados 

contidos na Carta Arqueológica de Leiria, enquadrada em Plano Nacional de Trabalhos 

Arqueológicos, em vigor, verifica-se que não são mencionados ou são mencionados, mas 

com localização incorrecta, os seguintes sítios arqueológicos, que se encontram na Área de 

Incidência (AI) ou na Zona Envolvente (ZE) do projecto em estudo: Quinta de Vale de Lobos; 

Casal da Mourã; Cruz da Areia/ Telheiro; Mata da Curvachia 1; Quinta de São Venâncio; 

Quinta do Bispo; Quinta da Carvalha (Urbanização da); Bancada de Sílex. Chitas 1; Vidigal 

1; Abrigo do Poço – Abrigo da Ribeira das Chitas 4 (vide anexo 1 e 2).  
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As situações mais complexas correspondem ao sítio arqueológico da Cruz da Areia/ Telheiro 

e ao sítio arqueológico da Quinta de São Venâncio, que se encontram na Área de Incidência 

do projecto. O sítio da Cruz da Areia/ Telheiro, referenciado apenas nas figuras 4, 5 e 6 do 

anexo VIII, não foi identificado durante os trabalhos de prospecção arqueológica do EIA, 

nem objecto de valoração ou de definição de medidas de minimização de impacte. No caso 

do sítio arqueológico da Quinta de São Venâncio, a localização apresentada no EIA não se 

encontra correcta, o que impede a conveniente caracterização, valoração e definição das 

medidas minimizadoras do impacte. As localizações indicadas na Carta Arqueológica de 

Leiria, para ambos os sítios, não coincidem com o traçado do projecto, mas encontram-se no 

corredor dos 400m. Saliente-se que estas localizações correspondem à georeferenciação do 

ponto central do sítio arqueológico e que tendo em conta a tipologia e cronologia das 

estações referidas, a área de dispersão dos materiais arqueológicos poderá estender-se, 

com elevada probabilidade, para zonas afectadas pelo traçado do projecto.  

No âmbito do EIA os sítios arqueológicos correspondentes às ocorrências nº 14, 16, 17, 18 e 

19 encontram-se localizados de modo inexacto.  

O sítio arqueológico, com o CNS 21011, designado como Vidigal 1, não corresponde à 

caracterização apresentada, o que deste modo condiciona a sua valoração e análise para 

efeitos do EIA. 

Na área 5 de prospecção de património existe efectivamente um sistema cársico, sendo a 

ocorrência 13 um dos muitos indícios da sua presença. Em visita ao local, com o Técnico 

Superior de Património e Espeleólogo Pedro Ferreira, foi possível identificar inúmeros 

espeleo-temas (existentes apenas nos interiores de cavidades naturais) e alguns fósseis.  

Saliente-se que na Zona Envolvente se encontram dois Conjuntos de Interesse Arqueológico 

de valor patrimonial elevado, um correspondente ao sítio da Quinta do Bispo e um segundo 

que se localiza em torno do Ribeiro das Chitas, uma realidade muito próxima da área 5 de 

prospecção arqueológica do EIA. Na zona jusante do Ribeiro das Chitas desde a área 

florestal da Mata da Curvachia até à Foz do Ribeiro das Chitas identifica-se uma grande 

quantidade de sílex nas zonas de cota mais baixa do vale e nas plataformas junto à linha de 

água, o que facilmente se explica pela presença de pelo menos duas jazidas de sílex, 

localizadas a cotas superiores, em ambas as margens do Ribeiro, designadamente, os 

sítios: Bancada de sílex. Chitas 1 e Mata da Curvachia 1. Assinale-se a presença de grande 

quantidade de fragmentos de sílex, talhados e não talhados, detectada nos sítios 

propriamente ditos, bem como nas encostas, na planície aluvial agricultada, nas plataformas 

mais baixas e na zona dos caminhos de acesso à Mata da Curvachia. Estes vestígios 

poderão provir de qualquer um destes sítios arqueológicos, ou inclusive de outro tipo de 

estação arqueológica ainda não identificada. Na zona de vale mais fechado, localizada 

grosso modo desde a estrada da Martinela, no Padrão, até ao açude da Mata da Curvachia 

onde se identificaram os abrigos –, foram identificados entre outros sítios arqueológicos: o 

Abrigo do Poço, Abrigo do Porto, a Gruta do Valinho da Curvachia, o Abrigo da Palha e o 

Abrigo do Pinheiro. Note-se que para além destes abrigos e sítios ao ar livre existem outros 

abrigos, nomeadamente na zona da margem esquerda do Ribeiro que denotam potencial 

arqueológico, sendo esta a margem menos antropizada do vale. Para além destes vestígios 
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deve considerar-se a relevância patrimonial, cultural e etnográfica, das estruturas hidráulicas 

tradicionais que se estendem ao longo do vale. 

Verifica-se neste estudo uma ausência de referências bibliográficas importantes, especificas 

sobre património da área afectada, o que contribui para a inexacta contextualização e 

localização de parte dos elementos patrimoniais. Considerando esta situação parece-nos 

necessário rever parte da informação contida no descritor Património, uma vez que estas 

imprecisões e omissões poderão induzir a um impacte negativo sobre o referido património, 

não permitindo a salvaguarda das devidas medidas de minimização. 

O Estudo de Impacte Ambiental apresentado, apesar de ter permitido a identificação de 

elementos patrimoniais inéditos, parece-nos não reflectir suficientemente o valor patrimonial 

da zona envolvente e da área de incidência do projecto. 

ANEXO 1 - LISTAGEM DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS 
Nota explicativa da ficha de identificação 
Número da ficha de identificação: Corresponde ao nº de atribuído a cada sítio no âmbito 

desta peça escrita. O número é atribuído de acordo com os códigos da Carta Arqueológica 

por Freguesia. 

1) Designação: Nome identificativo da estação. 

2) Tipo de sítio e Período cronológico: Proposta de enquadramento tipológico e 

cronológico da estação.  

3) Localização: Apresentada na seguinte ordem: Distrito, Concelho, Freguesia, 
Topónimo. 
4) Cartografia: Apresenta-se na seguinte ordem: o Nº da Folha dos Serviços Cartográficos 

do Exército, na escala 1:25000, o Ano de edição, a Coordenada geográfica e a Altitude 
média. Apresenta-se sempre que considerado necessário a referência da fonte relativa à(s) 

coordenada(s)  apresentada(s). 

5) Descrição geral da estação arqueológica: Descrição e interpretação sumária da 

estação que pode compreender vários itens, entre os quais: uma descrição breve dos 

materiais arqueológicos e do grau de afectação do sítio. Registo de eventuais dados 

complementares. 

6) Bibliografia: Indicação das referências bibliográficas relativas ao sítio ou achado 

arqueológico. 

7) Código Nacional de Sitio: CNS – Nº atribuído na base de dados Endovélico do 

IGESPAR, I.P. 

8) Código de freguesia e sítio: Código de freguesia atribuído para efeitos de PDM – um/ 

dois dígitos, seguido do código atribuído pela Oficina de Arqueologia da CML. 

1) QUINTA DE VALE DE LOBOS  
2) Estação de ar livre. Paleolítico inferior. 

3) Leiria. Leiria. Barreira. Quinta de Vale de Lobos.  

4) 297. M 517700 P 4397980 (Ruivo et alli., 1990). Latitude : 38º43´20´´ ; Longitude : 8º 

47´35´´/ 29SND177970. 80-85m (Bernardes, 1999 : 193-197)  

5) Jazida descoberta por Manuel Heleno, que aqui recolheu 47 peças para o MNA, entre as 

quais lascas, núcleos, machados de mão e bifaces. As prospecções efectuadas por Cunha-
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Ribeiro conduziram à descoberta de três peças talhadas, após relocalização efectuada em 

1988, com a colaboração de João Pedro Santos, antigo colaborador de Heleno.  

6) Machado 1964: 164-165  

Teixeira e Zbyszewski, 1968. 

Pereira, 1974-1977. 

Cunha-Ribeiro 1986 ficha 12  

Cunha-Ribeiro, 1992. 

Cunha-Ribeiro, 1992-1993. 

Cunha-Ribeiro, 1999: 193-197 

Endovélico. 

7) Código Nacional de Sitio: 17582/ 6727 

8) Código de freguesia e sítio: 62501 
1) CASAL DA MOURÃ 
2) Habitat. Paleolítico inferior. 

3) Leiria. Leiria. Barreira. Casal da Mourã. 

4) 297. 1983. 29SND156965. 50/60 m. 

5) Terraço praticamente desmantelado devido à agricultura, rede viária e florestação. 

Material lítico em quartzito e sílex, lascas e núcleos, e um núcleo/ uniface em quartzito, em 

exposição. 

6) Carvalho e Pajuelo, 2004 c. 

 Carvalho e Pajuelo, 2005. 

7) Código Nacional de Sitio: - 

8) Código de freguesia e sítio: 62504 
1) CRUZ DA AREIA/ TELHEIRO 
2) Estação ao ar livre. Pré-história indeterminada. 

3) Leiria. Leiria. Barreira. Cruz da Areia/ Telheiro. 

4) 8: 48: 25, 520; 39: 43: 15, 220. 

5) Recolha de material lítico na zona de pinhal em sílex e quartzito. 

6) Projecto de Carta Arqueológica para o Concelho de Leiria, 2004-2008. Inédito. 

7) Código Nacional de Sitio: - 

8) Código de freguesia e sítio: 62512 
1) MATA DA CURVACHIA 1 
2) Jazida de sílex. Pré-história. 

3) Leiria. Leiria. Cortes. Mata da Curvachia. 

4) 297. 1983. 29SND20559625. 150 m. 

5) O sítio localiza-se na área da Mata da Curvachia. Identifica-se grande quantidade de sílex 

com fractura mecânica e talhado, bem como material em quartzito e em quartzo. A área de 

dispersão de materiais estende-se pela vertente Norte e Este do monte, atingindo a margem 

esquerda do Ribeiro das Chitas. Corresponde a uma jazida de sílex, provavelmente de 

bancada. Realizaram-se 3 sondagens nas zonas de escorrência do sítio, na plataforma 

afectada pelas obras da Simlis, junto ao Ribeiro. 

6) Carvalho, Gomes e Pajuelo, 2003. 

 Carvalho, Gomes e Pajuelo, 2005. 
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 Carvalho e Pajuelo, 2005. 

7) Código Nacional de Sitio: 21003 

8) Código de freguesia e sítio: 152604 
1) QUINTA DE SÃO VENÂNCIO 
2) Estação de ar livre. Paleolítico Inferior. 

3) Leiria. Leiria. Leiria. Quinta de São Venâncio 
4) 297. 39º 43´36´´ Norte, 8º 47´45´´ W de Greenwich. 60-65m. UTM – 29SND179975 

(Cunha-Ribeiro, 1999: 187) 

5) Encosta Oeste do vale do rio Lis, entre Pinhal Verde e a Senhora da Encarnação. Estação 

arqueológica descoberta por Manuel Heleno, na década de 40 do séc. XX, representada por 

um conjunto de 45 peças líticas talhadas, sendo que mais de metade das peças 

correspondiam a bifaces. Em 1988 Cunha-Ribeiro relocalizou o sítio arqueológico, tendo aí 

recolhido mais três peças talhadas. O conjunto lítico integra núcleos, lascas, bifaces e 

machados de mão em quartzito. 

6) Machado, 1964 

Teixeira e Zbyszewski, 1968 

Cunha-Ribeiro, 1992 

Cunha-Ribeiro, 1992-1993 

Cunha-Ribeiro, 1999: 187-192 

7) Código Nacional de Sítio: 6906 

8) Código de freguesia e sítio: 162101 

1) QUINTA DO BISPO 
2) Estação de Ar Livre. Mesolítico/ Neolítico. 

3) Leiria. Leiria. Parceiros. Parceiros. 

4) 297. 57m. 8:49:48, 949; 39:43:5,984. 

5) “O sítio da Quinta do Bispo foi acidentalmente descoberto em 2003 pelo Dr. António 

Faustino de Carvalho, no local onde estava a ser construída a Urbanização Val de Mira. Foi 

estabelecida uma parceria entre o Instituto Português de Arqueologia e a Câmara Municipal 

de Leiria que permitiu a realização de duas campanhas de escavação no local. A avaliar pelo 

considerável número de peças recolhidas e, sabendo que o local já se encontrava bastante 

afectado à data do início dos trabalhos arqueológicos, os autores consideram que a estação 

arqueológica deveria originalmente possuir um elevado potencial arqueológico. Presença de 

lascas e lamelas, micrólitos geométricos, lascas retocadas, entalhes e denticulados, 

raspadeiras e dos buris. Cronologia proposta de Mesolítico Final, durante a fase Atlântica e 

eventualmente ocupação posterior, datável da pré-história recente, possivelmente 

enquadrável no Neolítico Antigo, sugerido pelo conjunto de fragmentos de cerâmica manual 

(pese embora a sua fraca qualidade e quantidade) e pela existência muito próxima da 

estação da Quinta da Carvalha, para a qual foi apontada uma cronologia semelhante 

(Oliveira, 1999). Durante os trabalhos de escavação foi detectada uma estrutura de 

combustão para a qual foi proposta uma cronologia de Mesolítico Final. Identificação de uma 

peça na estrutura de combustão que após remontagem foi interpretada como uma mó 

manual, polidor de utensílios ou bigorna” (Zambujo e Carvalho, 2005 in Carvalho, 2005) 

6) Zambujo e Carvalho 2005 in Carvalho, 2005. 
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Oliveira, 1999. 

Endovélico. 

7) Código Nacional de Sitio: 19720 

8) Código de freguesia e sítio: 242015 
1) QUINTA DA CARVALHA (URBANIZAÇÃO DA) 
2) Vestígios Diversos. Neolítico/ Calcolítico. 

3) Leiria. Leiria. Parceiros. Urbanização da Quinta da Carvalha. 

4) 297. 8:49:44,275; 39:44:03,740. 

5) O arqueossítio da Quinta da Carvalha (separado da Quinta do Bispo por uma linha de 

água), foi localizado em 1993 num cabeço. Foi classificado como uma oficina de talhe do 

Neolítico Antigo, havendo igualmente materiais que apontam para uma cronologia Paleolítica 

(Oliveira, 1999). A remoção de terras para uma urbanização pôs a descoberto grande 

abundância de materiais 1íticos (lâminas, lamelas, trapézios, segmentos, núcleos) e 

cerâmicas de fabrico manual, lisas e decoradas (algumas com mamilos). O sítio designado 

Quinta da Carvalha é equivalente ao sitio designado Parceiros. 

6) Oliveira, 1999. 

Zambujo e Carvalho 2005 in Carvalho, 2005. 

Bernardes 1999 ( EIA IC2 - variante da Batalha) 

Endovélico. 

7) Código Nacional de Sitio: 17660/ 14297 

8) Código de freguesia e sítio: 242016 
1) ABRIGO DO POÇO – ABRIGO DA RIBEIRA DAS CHITAS 4 
2) Abrigo. Indeterminado/ Paleolítico Superior / Epipaleolítico (?). 

3) Leiria. Leiria. Pousos. Vale das Chitas/Matinha. 

4) 297. 1983. 29SND2149702. 100 m. 

5) O abrigo encontra-se na margem direita do Ribeiro das Chitas. Durante as prospecções 

detectou-se uma concentração de material lítico na plataforma frente ao Abrigo do Poço, 

identificado posteriormente pela equipa da STEA, que realizou na plataforma 13 sondagens 

de diagnóstico. Durante as prospecções e acompanhamento arqueológico foram recolhidos 

núcleos, lascas e uma lâmina retocada, em sílex. O abrigo encontra-se vandalizado. A 

cronologia de epipaleolítico (?) corresponde a uma informação oral de Francisco Almeida 

6) Braz, Gaspar e Pereira, 2002 a 

 Braz, Gaspar e Pereira, 2002 b. 

 Braz, Gaspar e Pereira, 2002 c 

 Braz e Gaspar, 2003 b 

Carvalho, Gomes e Pajuelo, 2005. 

Carvalho e Pajuelo, 2005. 

Endovélico. 

7) Código Nacional de Sitio: 17018 

8) Código de freguesia e sítio: 252201 

1) BANCADA DE SÍLEX. CHITAS 1 
2) Jazida de sílex. Indeterminado/ Pré-história. 

3) Leiria. Leiria. Pousos. Pederneiras/ Vidigal de Baixo. 
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4) 297. 1983. 29SND201972. 145 m. 

5) O sítio corresponde a uma jazida de sílex, de bancada e não de filão, localizada no topo 

de um planalto na margem direita do Ribeiro das Chitas. Detectou-se material lítico em sílex 

por toda a encosta, na plataforma inferior e ao longo da margem direita do ribeiro, 

praticamente até à foz desta com o Lis. De notar que também se recolheu material em 

quartzito. O sítio corresponde, provavelmente, a um sítio de talhe e extracção de matéria-

prima. Foi inicialmente designado como Filão de Sílex. Designado inicialmente de forma 

incorrecta como Filão de Sílex.  

6) Informação verbal cedida pelo IPA. 

 Carvalho, Gomes e Pajuelo, 2005.  

Carvalho e Pajuelo, 2005. 

Endovélico. 

7) Código Nacional de Sitio: 19982 

8) Código de freguesia e sítio: 252203 

1) VIDIGAL 1 
2) Habitat. Paleolítico inferior/ Pré-história. 

3) Leiria. Leiria. Pousos. Rua Mestre Sousa Lopes/ Vidigal de Baixo. 

4) 297. 1983. 29SND201972. 145 m. 

5) O sítio localiza-se num terraço do rio Lis, muito próximo da foz do Ribeiro das Chitas. 

Detectou-se material lítico em quartzito e sílex por toda a propriedade, sendo visível no corte 

entre a estrada e o jardim. O material parece corresponder a duas ocupações distintas do 

espaço, tendo-se recolhido 9 peças, entre as quais um raspador em quartzito. 

6) Carvalho, Gomes e Pajuelo, 2005. 

 Carvalho e Pajuelo, 2005. 

Endovélico. 

7) Código Nacional de Sitio: 21011 

8) Código de freguesia e sítio: 252204 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 
 Gabinete  de  Apoio  à  Senhora  Vereadora  Eng. ª  Isabe l  Gonça lves   

 
10.1. Aditamento ao Contrato-Programa para Investimentos para a aquisição de 
equipamentos para o Pavilhão Municipal dos Pousos 
DLB N.º 1620/07 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, foi 

presente o aditamento ao Contrato-Programa para Investimentos para a aquisição de 

equipamentos para o Pavilhão Desportivo Municipal dos Pousos, que abaixo se transcreve: 

«ADITAMENTO AO CONTRATO-PROGRAMA PARA INVESTIMENTOS PARA AQUISIÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS PARA O PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DOS POUSOS 

Considerando os termos do contrato-programa para investimentos para a aquisição 

de equipamentos para o Pavilhão Desportivo Municipal dos Pousos, celebrado a 30 de 

Agosto de 2007 entre o Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266 e a 

LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM, pessoa colectiva n.º 505 183 692 

relativo à definição dos termos e condições de atribuição à Leirisport, EM das 

comparticipações financeiras à aquisição de equipamentos para o Pavilhão Desportivo 

Municipal dos Pousos estabelece-se o seguinte aditamento. 
Número Um 

Considera-se revogada a Cláusula Segunda (Âmbito dos investimentos) do Contrato-

Programa assinado em 30 de Agosto de 2007, que passa a adoptar a seguinte redacção: 

Cláusula Segunda 
(Âmbito dos investimentos) 

Os investimentos referidos no número anterior a efectuar no Pavilhão visam garantir a 

homologação deste para a realização de treinos e jogos das várias modalidades desportivas 

que aí se podem praticar garantindo os níveis de segurança e conforto dos utentes e são os 

seguintes: 
 

Rubricas Quantidade  

Equipamento de apoio à nave  

Tabelas de basquetebol competições profissionais com carro 2 

Bancos de suplentes de 7 lugares 4 

Marcador electrónico para futsal, andebol, basquetebol, voleibol 1 

Tabelas de basquetebol para utilização escolar 4 

Postes e rede de voleibol 1 

Postes e rede de badminton 7 

Equipamento e sistema de som 1 
Tabelas de hóquei em patins  
Balizas de hóquei em patins 2 

Balizas para futsal, andebol 4 

Redes de protecção de topo 2 
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Mobiliário de escritório e apoio administrativo  

Mobiliário para equipar o posto médico  

Equipamento para sala de fitness  

Espaldares 2 

Equipamento e sistema de som 1 

Bolas de fitness 25 

Steps 25 

Cordas 50 

Colchão de espuma para ginástica 150x60x1 50 

Bolas em PVC 25 

Fitbands força 25 – rolo de 50 metros 5 

Fitbands força 30 – rolo de 50 metros 5 

Fitbands força 35 – rolo de 50 metros 5 

Halteres plástico 1 Kg 25 

Halteres plástico 2 Kg 25 

Halteres plástico 3 Kg 25 

Passadeira 2 

Press de peito sentado 1 

Butterfly/Pectoral machine 1 

Press de ombro sentado 1 

Puxada dorsal vertical 1 

Ercolina Simples 1 

Abdominal sentado  1 

Lombares sentado 1 

Extensão de pernas sentado 1 

Flexão de pernas sentado 1 

Press de pernas sentado 1 

Banco regulável 1 

Montagem 1 

 

Leiria,___ de Dezembro de 2007 

Pelo Município de Leiria | A Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Isabel Damasceno 

Vieira de Campos Costa 

Pela LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM | O Presidente do Conselho de 

Administração | José Manuel Seabra Benzinho da Silva 

O Administrador | João Paulo Baixinho Empadinhas 

A Administradora | Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos » 

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

com o aditamento ao Contrato Programa para investimentos para a aquisição de 

equipamentos para o Pavilhão Desportivo Municipal dos Pousos  
A presente deliberação foi aprovada em minuta.  
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10.2. Contrato de Comodato a celebrar entre o Município de Leiria e a Adesba – 
Associação de Desenvolvimento e Bem Estar Social da freguesia da Barreira 
DLB N.º 1621/07 | Presente a Minuta de Contrato de Comodato a celebrar entre o Município 

de Leiria e a «ADESBA – Associação de Desenvolvimento e Bem-Estar Social da Freguesia 

da Barreira», cujo teor a seguir se transcreve:  

« Minuta de Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Leiria e a ADESBA – 
Associação de Desenvolvimento e Bem-Estar Social da Freguesia da Barreira 
Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, na cidade de Leiria, N.I.P.C. 

505 181 266, representado pela Presidente Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno 

Vieira de Campos Costa, no uso dos poderes conferidos por deliberação camarária de 

____/____/____, como primeiro outorgante, e a ADESBA – Associação de Desenvolvimento 

e Bem-Estar Social da Freguesia da Barreira, com sede na Rua Santíssimo Salvador, 450, 

da mesma freguesia e concelho de Leiria, contribuinte fiscal n.º 504 202 340, representado 

por José de Jesus Ricardo, na qualidade de seu Presidente, eleito para o triénio 2007-2009, 

conforme consta da Acta da Assembleia Geral n.º 15, de 13 de Janeiro de 2007, como 

segunda outorgante, é celebrado o presente contrato de comodato, ao abrigo do disposto na 

alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada, o qual se 

rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula primeira 
O primeiro outorgante é dono e legítimo possuidor do Lote 1, composto por parcela de 

terreno para equipamento com uma construção, com a área coberta de 3000m2 e descoberta 

de 9.714,3m2, descrito na Primeira Conservatória do Registo Predial de Leiria com o n.º 

1874 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1940.º, da freguesia de Barreira. 

Cláusula segunda 
O primeiro outorgante entrega gratuitamente, em regime de comodato, à segunda 

outorgante um espaço destinado a fins não habitacionais, devidamente marcado a cor azul 

nas duas peças desenhadas anexas ao presente contrato de comodato que dele fazem 

parte integrante, com a área total de 63,27m2 sito no Piso-1 e a área total de 55,67m2, sito no 

Piso 0 da construção descrita na cláusula primeira, para aí instalar um centro de convívio 

para a terceira idade e serviços de apoio ao domicílio dos seus utentes, bem como de apoio 

aos infantários e escolas primárias da freguesia da Barreira. 

Cláusula terceira 
A segunda outorgante compromete-se a não dar ao espaço uso diverso do que ficou 

consignado na cláusula segunda deste contrato. 

Cláusula quarta 
A segunda outorgante obriga-se a conservar o espaço objecto do presente contrato em bom 

estado de conservação e limpeza, sendo da sua exclusiva competência a gestão do mesmo 

e da sua responsabilidade os encargos respeitantes a quaisquer deteriorações. 

Cláusula quinta 
A segunda outorgante fica desde já autorizada a efectuar obras no espaço objecto do 

presente contrato de comodato, desde que as mesmas se destinem única e exclusivamente 

aos fins do espaço dado em comodato. 
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Cláusula sexta 
A violação do disposto nas cláusulas quarta e quinta implica a imediata restituição do espaço 

objecto do presente contrato de comodato. 

Cláusula sétima 
Sem prejuízo do disposto na cláusula quinta, a segunda outorgante obriga-se, findo o prazo 

do presente contrato, a devolver o espaço objecto do mesmo, no estado em que lhe foi 

entregue, livre de quaisquer ónus ou encargos. 

Cláusula oitava 
O presente contrato está isento do imposto do selo nos termos do disposto na alínea s) do 

n.º 3 do artigo 3.º conjugado com  o disposto na alínea a) do artigo 6.º, ambos do Código do 

Imposto do Selo. 

Cláusula nona 
Este contrato vigorará pelo prazo de cinco anos, a contar do dia 1 de Janeiro de 2008, 

renovando-se automaticamente por períodos sucessivos de um ano, nos termos da 

legislação aplicável. 

Cláusula décima 
Em tudo o omisso, o presente contrato regular-se-á pelas disposições legais aplicáveis. 

*** 

Parágrafo Único: O presente contrato é feito em triplicado, composto por três páginas e duas 

peças desenhadas anexas que dele fazem parte integrante, destinando-se um exemplar ao 

primeiro contraente, outro à segunda e outro à repartição de finanças competente, sendo 

devidamente assinado pelas partes depois de declararem ter lido, compreendido e aceite 

todas as suas cláusulas. 

Leiria _____de ___________ de 2007. 

Pelo Primeiro Outorgante | Isabel Damasceno Campos 

Pela Segunda Outorgante | José de Jesus Ricardo 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 

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

Janeiro, deliberou por unanimidade concordar com o teor da minuta do contrato de 

comodato. 

Mais deliberou conferir poderes à Senhora Presidente para proceder à outorga do 

referido contrato. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze 
 Gabinete  de  Apoio  à  Senhora  Pres idente  

 
Plano de Actividades e Orçamento da Leirisport, E.M. para 2008 
DLB N.º 1622/07 | Retirado 
 
 

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

Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta (ANEXO F). 

 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia  

Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara 

deliberou por unanimidade analisar ainda os seguintes assuntos: 

 
 

Ponto um 
Pagamento da quota anual de 2007 à Comissão Nacional Portuguesa do International 
Council of Museums 

DLB N.º 1623/07 | Em 16-6-2006, a Câmara Municipal deliberou concordar com a proposta 

de adesão do MIMO-Museu da Imagem em Movimento, como membro do ICOM – Conselho 

Internacional dos Museus e a Assembleia Municipal em 26-06-2006, deliberou aprovar por 

unanimidade a referida proposta. 

Nesta sequência, foi presente a circular n.º 1/2007 enviada pela Comissão Nacional 

Portuguesa do International Council of Museums ( ENT.27570/07, datada de 9 de 

Novembro), informando que se encontra a pagamento a quota anual referente ao ano em 

curso, tendo sido enviada para o efeito, a factura n.º 38, de 1-11-2007, da importância de 

€315,00 (isenta de IVA), para a qual foi emitida a proposta de cabimento n.º 4247/07, de 29 

de Novembro.  

A Câmara tomou conhecimento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
XXIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. Ratificação 
DLB N.º 1624/07 | Presente a XXIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2007 que se consubstancia na 23.ª Alteração ao Orçamento 

da Despesa, 20.ª Alteração ao Plano de Actividades e 22.ª Alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais. 

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

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

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

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

Socialista ratificar o despacho da Senhora Presidente de 20 de Dezembro que autoriza a 

XXIII Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2007, com 

inscrições/reforços no montante de €261.000,00, XXIII alteração ao Orçamento da Despesa 

para o presente ano de 2007, com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante 

de €263.000,00 cada tal como proposto.  
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 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 
Processo de loteamento n.º 08/05 – C.J.L. – Transações Imobiliárias e Investimentos, 
SA 
DLB N.º 1625/07 | Retirado 

 
Ponto quatro 
Processo disciplinar 
DLB N.º 1626/07 | Presente o Processo Disciplinar referido em epígrafe acompanhado do 

recurso hierárquico apresentado pelo Sr. João Mendes da Silva ao abrigo do disposto no 

artigo 75.º do Estatuto Disciplinar. 

Apreciado e discutido o teor do recurso hierárquico, a Câmara deliberou mediante 
escrutínio secreto, por unanimidade, no uso da competência que lhe é conferida pelo 

disposto nos n.ºs 4 e 6 do artigo 75.º do Estatuto Disciplinar e nos termos do disposto no 

artigo 33.º do mesmo Estatuto, negar provimento ao recurso e, em consequência, não 

suspender a aplicação da pena de inactividade por um ano em que o Sr. João Mendes da 

Silva foi condenado, por considerar que os argumentos invocados no requerimento de 

recurso não são aptos a demonstrar que a mera ameaça da pena seria suficiente para 

demover o arguido da prática de futuras infracções, nem para garantir a tutela dos bens 

jurídico-disciplinares afectados pela conduta objecto de punição, atendendo ao grau de culpa 

e ao comportamento do arguido, bem como às circunstâncias concretas que rodearam a 

prática de infracção. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
Anulação da guia de recebimento n.º 33007/07 –  Manuel Costa Ai 
DLB N.º 1627/07 | O Sector de Licenciamentos Diversos informa que: 

Em 2007/10/08 foi emitida e recebida a guia de recebimento n.º 28478/07, no 

montante de € 96,55 em nome de Manuel Costa Ai, residente na Rua Pena de Água – 

Rexaldia, Torres Novas, para pagar a taxa de ocupação do lugar de terrado no Mercado de 

Falcão de Venda por Grosso – Hortofrutícolas, referente ao mês de Novembro de 2007. 

Por lapso dos Serviços em 2007/11/20, foi emitida a guia de recebimento n.º 

33007/07, no montante de € 96,55 em nome de Manuel Costa Ai, referente à taxa de 

ocupação do lugar de terrado do Mercado de Falcão de Venda por Grosso – Hortofrutícolas, 

e a correspondente certidão de divida n.º 470/07 também do mesmo dia, relativo ao mês de 

Novembro de 2007. 

Assim, propõe-se a anulação da guia de recebimento n.º 33007/07 e a certidão de divida n.º 

470/07 ambas de 2007/11/20, em nome de Manuel Costa Ai, referente ao mês de Novembro 

de 2007, no montante de € 96,55 uma vez que a taxa de ocupação do lugar de terrado do 

CMLeiria/Acta n.º 28, de 2007.12.27 
Im-DA-15-09_A00 
 



1628(68) 
 
Mercado de Falcão de Venda por Grosso – Hortofrutícolas foi paga pela guia de receita n.º 

28478/07 de 2007/10/08. 

Analisado o assunto e, face aos motivos invocados a Câmara deliberou por 
unanimidade anular a guia de recebimento n.º 33007/07 e a certidão de divida n.º 470/07 

ambas de 2007/11/20, no montante de € 96,55 em nome de Manuel Costa Ai, uma vez que a 

taxa de ocupação do lugar de terrado do Mercado de Falcão de venda por Grosso – 

Hortofrutícolas foi paga pela guia de receita n.º 28478/07 de 2007/10/08. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 
 
 

Ponto seis 
Anulação de vários documentos de receita emitidos nos anos de 2005, 2006 e 2007 
DLB N.º 1628/07 | Presente a seguinte informação pelo Sector de Licenciamentos Diversos:  

Proposta de Anulação de Vários Documentos de Receita Emitidos 
Verificando-se que foram emitidos vários documentos de receita dos anos de 2005, 2006 e 2007, cujos pressupostos 

não justificam a sua cobrança, pelos motivos abaixo indicados, propõe-se a sua anulação, conforme a seguir se 
menciona: 

Documento de receita individual  

Ano N.º Serviço 
Emissor Valor: € 

Motivo da Anulação 

2005 11403 020102 199,80
Conforme consta no Registo de Entrada n.º 35297/2003, foi 
solicitado o averbamento da publicidade para novo nome e pago 
pela guia n.º 12953/07. 

2005 28779 020102 112,32 Conforme consta no Registo de Entrada n.º 2899/2004, foi retirada a 
publicidade afixada e por o estabelecimento ter encerrado. 

2005 29305 020102 199,80 Conforme consta no Registo de Entrada n.º 33915/2004, o 
requerente retirou a publicidade. 

2006 8798 1004 179,54 Conforme consta  Registo de Entrada n.º 16199/2006, por a máquina 
de diversão não se encontrar no estabelecimento. 

2006 8799 1004 97,93 Conforme consta  Registo de Entrada n.º 16199/2006, por a máquina 
de diversão não se encontrar no estabelecimento. 

2006 8800 1004 97,93 Conforme consta  Registo de Entrada n.º 16199/2006, por a máquina 
de diversão não se encontrar no estabelecimento. 

2006 14571 1004 170,76 Conforme consta no Registo de Entrada n.º 9154/2006, por a 
publicidade não se encontrar afixada. 

2006 16493 1004 11,68
Conforme consta Registo de Entrada n.º 11508/2006, por 
estabelecimento se encontrar encerrado não carece de mapa de 
horário. 

2006 17511 1004 226,68 Conforme consta no Registo de Entrada n.º 12138/2001, por a 
publicidade não se encontrar afixada. 

2006 17513 1004 170,76 Conforme consta no Registo de Entrada n.º 35086/2001, por a 
publicidade ter sido alterada e paga pela guia n.º 18115/07.  

2006 28811 1004 674,04 Conforme Consta no Registo de Entrada n.º 2433/2004, por o painel 
da publicidade ter sido redimensionado e pago pela guia n.º 1294/07.

2006 32507 1004 153,99 Conforme consta no Registo de Entrada 32903/2003, por ter sido 
alterado o titular da publicidade e paga pela guia n.º 3476/07. 

2006 32515 1004 304,95 Conforme consta no Registo de Entrada n.º 29257/2006, por o 
evento não ter sido realizado. 

2006 5627 1004 15,66 Recebido pelo Doc. Receita n.º 5631 de 03/02/2006   (Duplicação de 
Doc. Receita) 

2006 11452 1004 11,68 Recebido pelo Doc. Receita n.º  8258/06 de 27/03/2006 (Duplicação 
de Doc. Receita) 

2006 23996 1004 41,33 Recebido pelo Doc. Receita n.º 23976 de 01/09/2006 (Duplicação de 
Doc. Receita) 

2006 28311 1004 0,39 Recebido pelo Doc. Receita n.º 30116 de 03/11/2006 (Duplicação de 
Doc. Receita) 

2006 4253 100102 22,26 Recebido pelo Doc. Receita n.º 7704 de 20/03/2006 (Duplicação de 
Doc. Receita) 
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2006 4256 100102 22,26 Recebido pelo Doc. Receita n.º 7707, de 20/03/2006 (Duplicação de 
Doc. Receita) 

2006 4258 100102 22,26 Recebido pelo Doc. Receita n.º 7709, de 20/03/2006 (Duplicação de 
Doc. Receita) 

2006 4259 100102 22,26 Recebido pelo Doc. Receita n.º 7710, de 20/03/2006 (Duplicação de 
Doc. Receita) 

2006 4260 100102 22,26 Recebido pelo Doc. Receita n.º 7711, de 20/03/2006 (Duplicação de 
Doc. Receita) 

2006 4261 100102 22,26 Recebido pelo Doc. Receita n.º 7712, de 20/03/2006 (Duplicação de 
Doc. Receita) 

2006 4262 100102 22,26 Recebido pelo Doc. Receita n.º 7713, de 20/03/2006 (Duplicação de 
Doc. Receita) 

2006 17246 100105 25,06 Recebido pelo Doc. Receita n.º 17764, de 29/06/2006 (Duplicação 
de Doc. Receita) 

2007 7415 1004 807,96 Conforme consta Registo de Entrada(Entfe) n.º 928/2007, por o 
requerente ter desistido do pedido de licenciamento do painel. 

2007 7417 1004 807,96 Conforme consta  Registo de Entrada(Entfe) n.º 928/2007, por o 
requerente ter desistido do pedido de licenciamento do painel. 

2007 7419 1004 807,96 Conforme consta Registo de Entrada(Entfe) n.º 928/2007, por o 
requerente ter desistido do pedido de licenciamento do painel. 

2007 9497 1004 694,80 Conforme consta no Registo de Entrada n.º 902/2007, por a 
publicidade não se encontrar colocada. 

2007 11714 1004 2.078,52 Conforme consta no Registo de Entrada n.º 9331/2007, por o painel 
não se encontrar afixado. 

2007 11718 1004 2.078,52
Conforme consta no Registo de Entrada n.º 7666/2007, por não ter 
efectuado o pagamento no prazo de 2 meses e, também por não 
estar colocada a publicidade. 

2007 11719 1004 2.078,52
Conforme consta no Registo de Entrada n.º 7670/2007, por não ter 
efectuado o pagamento no prazo de 2 meses e, também por não 
estar colocada a publicidade. 

2007 14271 1004 118,30 Conforme consta no Registo de Entrada n.º 5968/2005, por o 
requerente ter retirado a publicidade. 

2007 15979 1004 103,28
Conforme consta no Registo de Entrada n.º 16137/2007, por o 
proprietário ter vendido a máquina de diversão e desistido da 
licença. 

2007 15984 1004 103,28
Conforme consta no Registo de Entrada n.º 16137/2007, por o 
proprietário ter vendido a máquina de diversão e desistido da 
licença. 

2007 15986 1004 103,28
Conforme consta no Registo de Entrada n.º 16137/2007, por o 
proprietário ter vendido a máquina de diversão e desistido da 
licença. 

2007 18024 1004 4,32 Conforme consta Registo de Entrada(Entfe) n.º 3854/2007,  por não 
se ter realizado a acção promocional. 

2007 18025 1004 182,92 Conforme consta Registo de Entrada(Entfe) n.º 3854/2007, por não 
se ter realizado a acção promocional.  

2007 18135 1004 2.078,52 Conforme consta  Registo Entrada n.º 9331/2007, por ter sido 
retirada a publicidade. 

2007 18231 1004 103,28
Conforme consta no Registo de Entrada n.º 16137/2007, por o 
proprietário ter vendido a máquina de diversão e desistido da 
licença. 

2007 20843 1004 291,25
Conforme consta  Registo de Entrada n.º 11003/2007, por ter sido 
solicitado o averbamento da publicidade para a firma Cardoso & 
Irmão, S. A . e paga pela guia n.º 26054/07. 

2007 14015 1004 24,61 Recebido pelo Doc. Receita n.º 14306/07 de 15/05/2007 (Duplicação 
de Doc. Receita) 

2007 14016 1004 24,61 Recebido pelo Doc. Receita n.º 14260/07 de 15/05/2007 (Duplicação 
de Doc. Receita) 

2007 14026 1004 24,61 Recebido pelo Doc. Receita n.º 14301/07 de 15/05/2007 (Duplicação 
de Doc. Receita) 

2007 14027 1004 24,61 Recebido pelo Doc. Receita n.º 14257/07 de 15/05/2007 (Duplicação 
de Doc. Receita) 

2007 14030 1004 24,61 Recebido pelo Doc. Receita n.º 14262/07 de 15/05/2007 (Duplicação 
de Doc. Receita) 

2007 14031 1004 24,61 Recebido pelo Doc. Receita n.º 14265/07 de 11/05/2007 (Duplicação 
de Doc. Receita) 

2007 14032 1004 24,61 Recebido pelo Doc. Receita n.º 14299/07 de 15/05/2007 (Duplicação 
de Doc. Receita) 
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2007 31918 1004 2,23 Recebido pelo Doc. Receita n.º 31414/07 de 07/11/2007 (Duplicação 
de Doc. Receita) 

2007 15384 100105 42,78 Recebido pelo Doc. Receita n.º 16372/07 de 06/06/2007 (Duplicação 
de Doc. Receita) 

2007 33535 100302 26,12 Recebido pelo Doc. Receita n.º 35061/07 de 13/12/2007 (Duplicação 
de Doc. Receita) 

2007 33751 100302 26,12 Recebido pelo Doc. Receita n.º 35061/07 de 13/12/2007 (Duplicação 
de Doc. Receita) 

  TOTAL 15.562,31   
 

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

documentos de receita individual mencionados na informação supra, num total de 

€15.562,31 (quinze mil quinhentos e sessenta dois euros e trinta e um cêntimos). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 
 
 

Ponto sete 
Anulação da guia de recebimento n.º 33009/07 – Frutas Natália & Comércio 
Hortofrutícola, Lda (Int. 15410/07) 
DLB N.º 1629/07 | Presente informação do Sector de Licenciamentos Diversos, datada de 

2007/12/17, a informar o seguinte: 

Em 2007/11/14 deu entrada no Sector de Licenciamentos Diversos requerimento da 

firma Frutas Natália & Vieira – Comércio Hortofrutícola, L.da a solicitar a desistência do 

direito de ocupação de lugar n.º 95,  do Mercado de Falcão de Venda por Grosso – 

Hortofrutícolas. 

Por lapso dos Serviços apenas foi dada baixa do registo de vendedor no programa de 

Mercados e Feiras no dia 2007/11/21, pelo que originou o processamento da guia de 

recebimento n.º 33009/07 e a respectiva certidão de Divida n.º 472/07 ambas do dia 

2007/11/20, no valor de € 96,55, relativa à ocupação do lugar do terrado do referido mercado 

no mês de Novembro de 2007. 

De acordo com a informação do Encarregado do Mercado datada de 2007/12/14, este 

vendedor não ocupa o lugar de terrado n.º 95, desde 28 de Setembro de 2007. Assim, 

propõe-se a anulação da guia de recebimento n.º 33009/07 e a certidão de divida n.º 472/07 

ambas de  2007/11/20, em nome de Frutas Natália & Vieira – Comércio Hortofrutícola, L.da, 

referente ao mês de Novembro de 2007, no montante de € 96,55. 

Analisado o assunto e, face aos motivos invocados a Câmara deliberou por 
unanimidade anular a guia de recebimento n.º 33009/07 e a certidão de divida n.º 472/07 

ambas de 2007/11/20, no montante de € 96,55 em nome da firma Frutas Natália & Vieira – 

Comércio Hortofrutícola, L.da, uma vez que já não ocupava o lugar de terrado n.º 95, do 

Mercado de Falcão de venda por Grosso – Hortofrutícolas desde 2007/09/28.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta 
 
 

Ponto oito 
Processo de licenciamento de obras particulares n.º 762/07 - Heloísa Menezes Castello 
Branco 
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DLB N.º 1630/07 | De HELOISA MENEZES CASTELLO BRANCO, residente na Rua do 

Beirão, n.º 11, na localidade e freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para 

alteração do espaço comercial localizado ao nível do rés do chão do edifício situado na Rua 

D. Dinis, n.º 31, freguesia de Leiria, com mudança de uso para estabelecimento de bebidas. 

O edifício localiza-se no Núcleo Histórico da Cidade de Leiria, tendo o pedido 

merecido pareceres favoráveis da Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, do Instituto 

Português do Património Arquitectónico, do Governo Civil, da Autoridade Nacional de 

Protecção Civil e da Autoridade de Saúde. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/12/26, constante do respectivo 

processo (folha 99), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer do Governo Civil, cuja cópia deverá ser remetida à 

requerente (folhas 84 e 85), no que se refere ao horário de funcionamento; 

2.º cumprir com o indicado no parecer da Autoridade de Saúde, cujo conteúdo já é do 

conhecimento da requerente; 

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

3.1. projectos de especialidade (estabilidade das escadas, acústico, térmico e projecto 

electromecânico de exaustão, tendo em conta o indicado na memória descritiva); 

3.2. alçado exterior do espaço; 

4.º requerer o licenciamento da publicidade junto do competente Serviço (Sector de 

Licenciamentos Diversos); 

5.º requerer o averbamento do pedido para o nome da empresa titular do contrato de 

arrendamento. 

Mais deliberou remeter à requerente cópia do parecer emitido pelo Instituto 

Português do Património Arquitectónico (folhas 96 e 97). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Encerramento da reunião  

 

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

reunião, eram quinze horas e quarenta e cinco minutos mandando que, de tudo para 

constar, se lavrasse a presente acta que eu, Sandra Almeida Reis, Assistente Administrativa, 

mandei escrever e subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal____________________________________________ 
A Assistente Administrativa _________________________________________________ 
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