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Acta n.º 26/2007 
 

 

Aos onze 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, Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de 

Magalhães, Dr. Ricardo Manuel Vieira Figueirinha, Eng.º Carlos Manuel Lopes Ferreira 

Martins, Dr. Raul Miguel Castro, Dr. António Manuel de Faria Ferreira e a Dr.ª Lucinda 

Gaspar Antunes Caleira. 

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

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

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

obras particulares e de loteamentos. 

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

Administrativa. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  

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

a seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1062/04 - Fernando Graça, Sapatarias, Lda. 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 558/06 - Sanches Lopes & Rocha, Lda. 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1229/06 - Maria Isabel Barreiro da Silva Frazão 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 116/07 - Sandra Gomes de Oliveira 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 471/07 - Joaquim Emídio Sequeira de Faria 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 801/07 - Teresa Alexandra Costa Monteiro 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 864/07 - Pedro Miguel Monteiro da Silva Viana 

1.2. Análise do processo de participação n.º 329/07 - MOVICORTES, Serviços e Gestão, 

SA 

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

Novembro 
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1.4. Análise do processo de obras de urbanização n.º 2/06 - Manuel da Costa Marques. 

Adenda à deliberação 

Ponto dois 
Processo n.º T – 112/2004. Requalificação do Cine-Teatro de Leiria. Rectificação de valores 

(trabalhos a menos) 

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

de 2007 

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

3.2.2. XXII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

3.2.3. Proposta de Orçamento para 2008 e Opções do Plano para 2008/2011 do Município 

de Leiria  

3.2.4. Proposta de Orçamento para 2008 e Opções do Plano para 2008/2011 dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria  

3.2.5. Fixação da taxa da derrama para 2008 

3.2.6. Regularização da receita dos parques de estacionamento 

3.2.7. Atribuição de salas no Centro Associativo Municipal 

3.2.8. Resumos de tesouraria 

Ponto quatro 
4.1. Estudo-conjunto da Urbanização Quinta do Rei. 1.ª fase 

4.2. Alteração ao Regulamento do Plano Pormenor da Almuinha Grande 

4.3. Contrato de promessa de permuta a celebrar entre o Município de Leiria e Herdeiros de 

João Manuel Nogueira Jordão Cortez Pinto e Maria Alice Cortez Pinto Pimentel Cortez Pinto 

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

Urnbanística da Cidade de Leiria - Documento de Estratégia 

Ponto cinco 
5.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
5.1.1. Alteração do funcionamento dos mercados na quadra natalícia e ano novo  

5.1.2. Mercado por Grosso do Falcão. Atribuição do lugar n.º 55  (Entfe.7778/07) 

5.1.3. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.28590/07) 

5.1.4. Venda ambulante. Maria José Gaiba (Ent.24073/07) 

5.1.5. Feira Anual de Leiria/ Tradicional Feira de Maio 2008. Nomeação da Comissão e 

Edital 
5.2. Análise do processo relacionado com a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos 
5.2.1. Protocolo a celebrar entre o Município de Leiria e a Sociedade ÓLEOTORRES - Óleos 

Vegetais, Lda.  
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Ponto seis 

6.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Educativa 
Municipal  
6.1.1. Programa de generalização do fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1.º 

CEB. Ano lectivo de 2007/2008  

6.1.2. Acção Social Escolar. Atribuição de auxílios económicos 

6.2. Análise do processo relacionado com a Divisão da Acção Social e Família 
6.2.1. Atribuição de habitação social  

6.2.2. Lista de candidatos a juízes sociais 

Ponto sete 
7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Área da Cultura 
7.1.1. Apoio ao Coro do Ateneu Desportivo de Leiria 

7.1.2. Concerto de Natal pelos coros da cidade 

7.1.3. Inauguração do Centro de Interpretação Abrigo do Lagar Velho - Lapedo 

7.1.4. Colóquio Nacional «200 anos após as Invasões Francesas - Impactos e Dinâmicas na 

Região» 

7.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude 
7.2.1. Workshop e Exposição Todos Diferentes Todos Iguais. Oferta de dezassete painéis 

Ponto oito 
8.1. Estruturação do sistema de estacionamento da cidade de Leiria. Alteração do tarifário do 

parque de estacionamento da Fonte Quente 

8.2. Protocolo de delegação de competências com a Junta de Freguesia de Colmeias. 

Alteração do objecto 

8.3. Delegação de competências em juntas de freguesia 

8.4. Contrato-promessa de permuta entre o Município de Leiria e José Mário Martins Dias

Ponto nove 
9.1. Pedido de subsídio pelas Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria – 

Associação. Cabazes de Natal 
9.2. Ajustamento das tarifas de venda de água para o ano de 2008 e da tarifa de 

disponibilidade de água 

*** 

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

Ponto um 
Oferta à Câmara Municipal de Leiria pelo Sr. Carlos José Gomes Vieira de diversos livros e 

documentação de Wenceslau de Morais, uma pintura a óleo sobre tela de Ribeiro Christino 

e o fac-simile da «Carta do Vice-Rei D. Duarte» 

Ponto dois 
Reformulação da proposta de alteração de Pormenor ao Regulamento do PDM de Leiria 

Ponto três 
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Voto de pesar 

Ponto quatro 
Toponímia da freguesia do Coimbrão 

Ponto cinco 
Pagamento de venda a dinheiro à firma Sarraipa – Máquinas e Equipamentos Industriais, SA 

Ponto seis 
Condições de utilização do Parque de Estacionamento do Mercado Sant’Ana - Centro 

Cultural - Aditamento à deliberação n.º 668/06, de 18 de Maio 

Ponto sete 
Apoio ao INATEL – Festa de Natal no Hospital Santo André de Leiria 

 

 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção da munícipe Sra. Agostinha Rega Moita Vieira 
 

A munícipe Sra. Agostinha Rega Moita Vieira fez uma exposição sobre os 

problemas existentes no âmbito do processo de obras n.º 1493/94, realçando algumas 

questões, nomeadamente as garagens e o facto de ter comprado uma casa que não 

correspondia à planta que fora aprovada. 

Mais disse que queria uma solução para estes problemas porque tinha uma 

garagem e não podia lá colocar o seu carro e os outros condóminos queriam vender e não 

podiam. 

A Senhora Presidente explicou que, tal como já fora dito noutras reuniões, a única 

solução era repor a situação de acordo com o processo licenciado. Quanto às outras 

alterações existentes para além das garagens, provavelmente eram alterações facilmente 

resolúveis. O grande problema residia nas garagens visto que o projecto fora aprovado com 

espaço aberto e os lugares de estacionamento marcados no pavimento e não com 

«casinhas» como veio posteriormente a ser feito. 

A Senhora Presidente reiterou que deveriam entender-se e apresentar ou uma 

proposta das garagens conforme o que lá estava, em «casinhas individualizadas», mas que 

não resolvia o problema da Sra. Agostinha, ou, então, colocar a situação conforme foi 

aprovado. 

Mais informou que estavam a proceder a notificações no sentido de ser reposta a 

situação de acordo com o projecto inicial. Na notificação era dito que caso os proprietários 

não fizessem as obras, a Câmara as faria e lhes cobraria os custos posteriormente. 

Disse também que a Câmara estava a fazer aquilo que podia fazer. A existência de 

algumas deficiências de construção, coisa que por vezes acontece, era um assunto que 

tinha de ser resolvido entre o actual proprietário e o construtor. Relembrou que foram 

realizadas várias reuniões no sentido de se encontrar uma solução, o que nunca se 

conseguiu que viesse a acontecer. A partir do momento em que não chegaram a um acordo, 
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a Câmara teve de actuar e esta actuação foi no sentido de notificar para reporem a 

construção conforme o que foi aprovado. 

 O munícipe Senhor Fernando Francisco perguntou qual era a responsabilidade do 

arquitecto que deu a obra como concluída conforme o projecto, e agora vem dizer que as 

garagens afinal não estão de acordo. 

A Senhora Presidente disse que quem tinha feito a declaração em como o prédio 

estava de acordo com o projecto foi uma arquitecto privado contratado pelo construtor e não 

um arquitecto da Câmara. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho esclareceu que sempre que uma 

obra estava concluída, o técnico responsável contratado pelo construtor tinha que entregar o 

livro da obra, as telas finais e uma declaração em como a obra fora concluída de acordo com 

o projecto aprovado. Assim, a Câmara, cumpridos que estão os pressupostos legais, é 

obrigada a aceitar e emitir a licença de utilização tratando-se duma emissão administrativa 

automática. À Câmara não cabia a obrigação de realizar a vistoria para a emissão da licença 

de utilização, só em casos específicos, nomeadamente na indústria e em certos sectores de 

comércio tal obrigação surge. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho continuou, dizendo que neste caso 

se veio a verificar à posteriori que existiam situações que não estavam em conformidade 

com o projecto e que quando tais circunstâncias ocorrem a Câmara desencadeia os 

mecanismos administrativos necessários à reposição da legalidade. 

 
Intervenção da munícipe Sra. Alice Ferreira Lopes 

 
A munícipe Sra. Alice Ferreira Lopes informou que os funcionários do Município, ao 

colocarem os tapumes no Hotel Lis, taparam a visibilidade do seu quiosque e que neste 

momento aquele canto tinha sido convertido num sanitário e não era seguro estar a trabalhar 

na loja. 

A Senhora Presidente explicou que os tapumes foram colocadas no Hotel Lis 

porque havia perigo que algum material, alguma peça, caísse pondo em perigo os peões 

que ali passassem, mas poder-se-ia verificar a hipótese de corrigir a colocação dos referidos 

tapumes de molde a criar mais visibilidade e permitir o acesso mais folgado à loja em 

questão. 

 

Intervenção da munícipe Senhora Maria Boloete Franco Mota  
 
 A munícipe Senhora Maria Boloete Franco Mota disse que tinha estacionado o seu 

carro no parque existente ao pé das galerias Jardins do Lis e que os arrumadores que lá se 

encontram lhe terão riscado o carro por ela não ter dado dinheiro. O valor orçado para o 

arranjo do seu carro rondava os €700,00 (setecentos euros).  

Disse não ter chamado a polícia por achar que isso não resolveria o assunto e 

pediu, de seguida, para a Câmara tratar dos arrumadores de carros. 
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A Senhora Presidente informou que o Município tem feito algumas intervenções no 

âmbito das suas políticas sociais, no sentido de acompanhar os arrumadores, mas isto não 

significava que se conseguisse acabar com eles. 

Mais informou que para além destas intervenções no domínio da acção social 

também se fazem acções concertadas com a PSP nas zonas de maior concentração de 

arrumadores. Estas acções têm dado algum fruto porque existem zonas onde já não se 

encontram os arrumadores. Mas a PSP também tem as suas limitações em termos de 

actuação junto deles.  

A Senhora Presidente disse também que neste caso a munícipe deveria ter feito 

queixa à polícia, mas que a Câmara iria pedir às autoridades de segurança pública que 

fizessem um acompanhamento mais próximo àquela zona. 

A munícipe Sra. Maria Boloete Franco Mota perguntou se a Câmara pagou aos 

proprietários enquanto lá esteve o mercado. 

A Senhora Presidente respondeu que, enquanto lá funcionou o mercado, havia um 

protocolo de cedência gratuita à Câmara, quando o mercado saiu, os terrenos passaram 

para os seus proprietários podendo estes fazer dos terrenos o que quiserem, até mesmo 

fechar os terrenos para não permitirem o estacionamento. 

 

Intervenção do munícipe Senhor Pedro Viana 
 
O munícipe Senhor Pedro Viana teve conhecimento que o seu processo de obras 

de particulares n.º 864/07, iria a esta reunião de Câmara para ser indeferido, e nesta 

sequência ele vinha solicitar se em vez de indeferir fosse retirado. 

A Senhora Presidente explicou que o processo está para propor o indeferimento e 

não para ser indeferido e nesta proposta são explicadas as razões para o indeferimento. 

Mais explicou que após a recepção da notificação o Senhor Pedro Viana deveria 

corrigir ponto por ponto o que fosse possível alterar. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho informou que o Senhor Pedro Viana 

iria receber informação detalhada sobre o que teria de corrigir. Depois de notificado, teria 30 

dias para se reunir com o técnico do Município de Leiria e, junto dos serviços técnicos do 

Município de Leiria, verificar o que se conseguirá adaptar, sendo certo que teria de cumprir 

as disposições regulamentares e as instruções dos serviços para ser aprovado. 

A Senhora Presidente informou que os processos são deferidos ou indeferidos 

consoante cumprem ou não cumprem as disposições legais. Se o processo for corrigido o 

assunto fica resolvido, caso haja condicionantes que não possam ser corrigidas, o processo 

será indeferido. 
 

DLB N.º 1495/07 | Foi proposto pela Senhora Presidente alterar o dia da reunião ordinária de 

Câmara do dia 26 de Dezembro para o dia 27 de Dezembro.  

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

da reunião ordinária do dia 26 de Dezembro para o dia 27 de Dezembro pelas 14 horas e 30 

minutos.  
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 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 1062/04 - Fernando Graça, Sapatarias, Lda. 
DLB N.º 1496/07 | De FERNANDO GRAÇA, SAPATARIAS, LDA, com sede social na Av. 

Heróis de Angola, n.º 64, 1.º direito, na localidade e freguesia de Leiria, referente ao projecto 

de arquitectura para legalização de obras de alteração do edifício destinado a habitação (um 

fogo) e comércio situado na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, n.os 25, 27 e 29, 

freguesia de Leiria. 

A proposta visa alterações ao nível da compartimentação interior, vãos do piso do 

rés-do-chão (caixilharias) e conduta exterior de evacuação de fumos (zona da cobertura), 

tendo merecido pareceres favoráveis da Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, do 

Instituto Português do Património Arquitectónico 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 2007/12/03, constante do respectivo 

processo (folha 434), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

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

referida, condicionado ao seguinte: 

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

aplicáveis; 

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

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

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

Junho; 

3.º 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 Regulamento Municipal de 

Operações Urbanísticas, abaixo designado por RMOUCL; 

4.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil. 

5.º cumprir com o indicado no parecer emitido pelo Instituto Português do Património 

Arquitectónico, cuja cópia deverá ser remetida ao requerente (folhas 431 e 432), 

nomeadamente no que se refere ao acompanhamento arqueológico de eventuais trabalhos 

de escavação; 

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

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

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

6.2. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção da obra, 

elaborado de acordo com o Anexo da Portaria n.º 1105/01, de 18 de Setembro; 
CMLeiria/Acta n.º 26, de 2007.12.11 
Im-DA-15-09_A00 
 

http://www.cm-leiria.pt/


1495(8) 

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

urbanística; 

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

passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos termos da lei, no 

caso de pessoa singular, ou certidão do registo comercial e cartão de identificação de 

pessoa colectiva, no caso de pessoa colectiva ); 

6.5. 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; 

6.6. livro de obra, com menção do termo de abertura. 

Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 426). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.2. Processo de obras particulares n.º 558/06 - Sanches Lopes & Rocha, Lda. 
DLB N.º 1497/07 | De SANCHES LOPES & ROCHA, LDA., com sede social na Rua Barão 

de Viamonte, n.º 74, loja 7, na localidade e freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de obras de alteração do espaço comercial (loja 7) do edifício 

situado no local acima referido, com mudança de uso para estabelecimento de bebidas. 

A proposta compreende alterações de interiores, que em nada alteram as áreas de 

implantação ou de construção aprovadas em sede do processo n.º 2251/81. 

O estabelecimento em questão possui Alvará do Governo Civil n.º 3/93, emitido em 

1993/01/22, e Alvará de Licença Sanitária de Classe 3 n.º 3245, datado de 1993/01/20. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/12/03, constante do respectivo 

processo (folha 119), 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 prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pela Autoridade de Saúde, 

pelo Instituto Português do Património Arquitectónico e pelo Governo Civil, cujas cópias 

deverão ser remetidas ao requerente (folhas 85, 116, 117, 92 e 93); 

2.º cumprir com o disposto no parecer emitido pelo Serviço Nacional de Bombeiros e 

Protecção Civil, actualmente designado por Autoridade Nacional de Protecção Civil, cujo 

conteúdo já é do conhecimento do requerente; 

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

3.1. projectos de especialidades; 

3.2. planta rectificada de modo a dar cumprimento aos pontos n.ºs 2 e 4 do parecer emitido 

pela Autoridade de Saúde. 

Mais deliberou informar que, caso pretenda a instalação de publicidade exterior 

deverá requerer o respectivo licenciamento junto do competente Serviço (Sector de 

Licenciamentos Diversos). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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DLB N.º 1498/07 | De MARIA ISABEL BARREIRO DA SILVA FRAZÃO, residente Rua D. 

José Alves Correia da Silva, na localidade de Cruz da Areia, freguesia de Leiria, 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 

legalização de obras de alteração e ampliação do edifício de habitação colectiva (dois fogos) 

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 2007/05/16 e concordando com a informação prestada 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/12/03, constante do respectivo 

processo (folha 65), face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado a apresentar, no prazo de seis meses, o seguinte: 

1.º elementos gráficos rectificados de forma a compatibilizar o indicado na planta do 

primeiro piso com o alçado lateral direito, nomeadamente no que se refere ao vão dos 

arrumos (lado Sul); 

2.º projectos de especialidades. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.4. Processo de obras particulares n.º 116/07 - Sandra Gomes de Oliveira 
DLB N.º 1499/07 | De SANDRA GOMES DE OLIVEIRA, residente na Travessa Ribeiro do 

Frade, n.º 144, na localidade e freguesia de Monte Real, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de edifício de habitação unifamiliar e muros de vedação na 

Travessa Ribeiro do Frade, na localidade e freguesia acima indicadas, numa zona definida 

no Regulamento do Plano Director Municipal como Espaço Urbano Habitacional, estando 

parte da propriedade inserida em Reserva Ecológica Nacional. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/12/03, 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 pretensão interfere com o espaço inserido em Reserva Ecológica Nacional, face ao 

disposto no artigo 10.º do Regulamento do Plano Director Municipal; 

2.º o pedido não prevê a cedência de uma faixa de terreno destinada a alargamento do 

arruamento e execução de passeio, devendo para o efeito recuar os muros para 5,00 m ao 

eixo da via e prever passeio com 1,80 m; 

3.º não apresenta estimativa de custo total da obra, de acordo com o previsto no artigo 65.º 

do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/12/03, 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 os conteúdos dos pareceres emitidos pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea, pela Direcção Geral de Energia e Geologia e 

pela EP – Estradas de Portugal, E.P.E. (folhas 99, 100, 101 e 63). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.5. Processo de obras particulares n.º 471/07 - Joaquim Emídio Sequeira de Faria 
DLB N.º 1500/07 | De JOAQUIM EMÍDIO SEQUEIRA DE FARIA, residente na Rua 

Rodrigues Cordeiro, n.º 34, na localidade e freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para alteração do edifício destinado a armazém situado na Rua Capitão 

Mouzinho de Albuquerque (Pátio Dr. Serafim, n.º 9), freguesia de Leiria, com mudança de 

uso para comércio, inserido na zona de Protecção ao Castelo. 

A pretensão mereceu pareceres favoráveis da Divisão de Habitação e Reabilitação 

Urbana, do Instituto Português do Património Arquitectónico 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 2007/12/03, constante do respectivo 

processo (folha 53), 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, o seguinte: 

1.º projecto de segurança contra risco de incêndio, face ao parecer emitido pela Autoridade 

Nacional de Protecção Civil, cuja cópia deverá ser remetida ao requerente (folha 46); 

2.º projectos de isolamento térmico e acústico, caso se verifique serem necessários, face à 

legislação aplicável (Decretos-Leis n.ºs 78/06, 79/06 e 80/06, todos de 4 de Abril).  

Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pelo Instituto 

Português do Património Arquitectónico (folhas 50 e 51). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 801/07 - Teresa Alexandra Costa Monteiro 
DLB N.º 1501/07 | De TERESA ALEXANDRA COSTA MONTEIRO, residente na Rua Alfredo 

Keil, n.º 3, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para alteração do edifício 

situado na Rua Alfredo Keil n.º 3 e Travessa do Viana n.ºs 8 e 10, freguesia de Leiria, com 

demolição de parte de edificações anexas, numa zona definida no Regulamento do Plano 

Director Municipal como Núcleo Histórico da Cidade e Zona de Protecção ao Castelo. 

A pretensão já havia sido aprovada em sede dos processos n.ºs 458/04 e 771/06, 

tendo ocorrido a sua caducidade devido à não apresentação dos projectos de especialidade 

dentro do prazo estabelecido para o efeito, mantendo-se as características do projecto 

inicialmente apresentado, que prevê a reformulação interior da edificação e a demolição de 
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construções anexas, aumentando o espaço livre de logradouro e corrigindo o alinhamento do 

arruamento (Rua Alfredo Keil), de acordo com o previsto nos estudos do Plano de Pormenor 

do Centro Histórico, sendo o uso previsto para um fogo habitacional. 

O projecto mereceu a reconfirmação dos pareceres favoráveis emitidos pela Divisão 

de Habitação e Reabilitação Urbana e pelo Instituto Português do Património Arquitectónico, 

tendo a Sociedade Leiria Polis pronunciado-se favoravelmente em sede dos processos 

antecedentes. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/12/03, constante do respectivo 

processo (folha 155), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer emitido pelo Instituto Português do Património 

Arquitectónico, cujo conteúdo deverá ser transmitido à requerente (folhas 153, 87 e 88), 

nomeadamente no que se refere ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos, devendo 

efectuar-se sondagens arqueológicas prévias, da responsabilidade da requerente, 

salvaguardando as competências do Instituto Português de Arqueologia (condição que 

deverá constar do alvará de obras que eventualmente vier a ser emitido); 

2.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro 

(segurança contra incêndios), nomeadamente no que se refere ao seguinte: 

2.1. caracterização dos materiais a utilizar e respectivas classes de resistência ao fogo 

(capítulo II), devendo apresentar elementos referentes ao mesmo; 

2.2. disponibilidade de água e meios de extinção de incêndios (artigos 22.º e 47.º); 

3.º garantir o cumprimento do Código Civil relativamente às propriedades confinantes; 

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 €4.000,00, 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. efectuar a reposição das infra-estruturas na via pública que eventualmente venham a ser 

danificadas durante a execução da obra e infraestruturar o espaço previsto para 

alargamento da Rua Alfredo Keil com materiais semelhantes aos existentes na zona, 

devendo os referidos trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização de 

Obras Municipais; 

6.2. apresentar relatório final relativamente ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos 

devidamente aprovado pelo Instituto Português de Arqueologia. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.7. Processo de obras particulares n.º 864/07 - Pedro Miguel Monteiro da Silva Viana 
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DLB N.º 1502/07 | De PEDRO MIGUEL MONTEIRO DA SILVA VIANA, residente na Rua 

Cónego Lacerda, n.º 224, na localidade e freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de obras de alteração e ampliação do edifício de habitação 

colectiva situado na Rua Bárbara Vaz Preto, n.º 20, na localidade de Quinta do Cabeço, 

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

Áreas Habitacionais ou Residências de Média Densidade. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/12/03, com o seguinte teor: 

«O edifício em causa foi inicialmente aprovado com dois fogos (um por cada piso 

acima da cota de soleira) e arrumos na cave, sendo que a nova solução propõe a 

manutenção das habitações já existentes, a criação de mais um fogo ao nível da cave e a 

construção de um corpo no lado posterior da parcela, com ligação à edificação existente, 

com vista à ampliação dos referidos espaços habitacionais. 

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 pretensão não prevê um correcto enquadramento urbanístico relativamente à 

volumetria proposta no lado posterior da parcela (3 pisos), tendo em conta as construções 

existentes na envolvente; 

2.º não esclarece quanto ao cumprimento do disposto no artigo 67.º do Regulamento do 

Plano Director Municipal, relativamente ao número de lugares de estacionamento; 

3.º o projecto não cumpre com o disposto no Regulamento Geral de Edificações Urbanas 

relativamente ao seguinte: 

3.1. dimensão mínima de 6,00 m do logradouro a tardoz (artigo 62.º); 

3.2. afastamento entre a fachada posterior e o limite da parcela, não devendo exceder 

metade da altura, com o mínimo de 5,00 m, face ao disposto nos artigos 60.º e 73.º; 

3.3. casas de banho (artigo 68.º); 

4.º não cumpre com o disposto no artigo 1360.º do Código Civil; 

5.º o pedido não é esclarecedor quanto ao cumprimento do previsto no Decreto-Lei n.º 

163/06, de 8 de Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade 

condicionada, no que se refere à ampliação proposta; 

6.º não esclarece quanto à localização do sistema de ventilação das casas de banho 

interiores (artigo 87.º do Regulamento Geral de Edificações Urbanas); 

7.º não apresenta planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico, à 

escala 1:200 ou superior, com o prédio delimitado, incluindo o arruamento de acesso e 

cotado ao eixo do mesmo, com indicação das dimensões e área do terreno, áreas 

impermeabilizadas e respectivo material, devendo ainda indicar as construções adjacentes e 

a localização das respectivas janelas; 

8.º existem divergências relativamente à delimitação da propriedade, face ao projecto 

inicialmente aprovado em sede do processo n.º 366/07; 

9.º o projecto de sobreposições (vermelhos e amarelos) não corresponde com o projecto de 

arquitectura inicialmente aprovado; 
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10.º  o termo de responsabilidade do Técnico não está correcto relativamente à operação 

urbanística, uma vez que não se trata da alteração de uma moradia, mas sim da ampliação e 

alteração de um edifício habitacional. 

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 e no n.º 4 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 2007/12/03, e face ao disposto no 

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

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

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

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

 

1.2. Análise do processo de participação n.º 329/07 - MOVICORTES, Serviços e Gestão, 
SA 
DLB N.º 1503/07 | De MOVICORTES, SERVIÇOS E GESTÃO, SA, com sede social no 

Parque Movicortes, freguesia de Azóia, referente à vistoria para efeitos de verificação das 

condições de salubridade, solidez ou segurança contra riscos de incêndio do prédio situado 

na Praça Rodrigues Lobo, n.ºs 53/56, freguesia de Leiria. 

Em 2007/11/07 foi efectuada uma vistoria ao edifício situado no local acima referido, 

tendo-se verificado que o mesmo partilha uma parede meeira com o edifício confinante a 

Poente, a qual foi intervencionada na sequência de obras executadas no prédio confinante, o 

que provocou a sua derrocada parcial, fissuração na parte restante e queda do tecto junto a 

uma instalação sanitária, o que poderá colocar em causa a estabilidade estrutural do edifício 

e as condições de segurança e salubridade das pessoas que ali habitam. 

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

efectuada em 2007/11/07, constante do respectivo processo (folha 8), deliberou por 
unanimidade 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, os despachos proferidos pela 

Senhora Presidente em 2007/11/07 e 2007/11/26, os quais ordenaram, respectivamente, a 

realização da vistoria ao edifício acima referido e a notificação ao proprietário do prédio 

confinante, com dispensa de audiência prévia, para tomar as medidas necessárias de modo 

a resolver todas as deficiências apontadas no auto de vistoria n.º 242/07, cujo conteúdo lhe 

foi transmitido. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.3. Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços de fiscalização durante o mês 
de Novembro 
DLB N.º 1504/07 | Presente o relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao 

serviço efectuado durante o mês de Novembro. 
Secção de Fiscalização 

Actividades do mês de Novembro de 2007 
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Departamento de Operações Urbanísticas 

Queixas 74 
Processos Fiscalizados 446 
Mandados de Notificação 15 
Embargos 11 
Autos de transgressão  
Obras sem licença 41 
Obras em desacordo com a licença 4 
Outras transgressões 16 

N.º de 
embargo Data Nome do 

Proprietário Local Tipo de obra Razões do embargo Processo 

1807 29/10/07 José Carreira 
Ferreira Bajouca 

Alteração e 
ampliação de edifício 
misto 

Sem a respectiva 
licença 939/07 

1811 05/11/07 Luís Pereira 
Ferraz Pousos 

Execução de 
vedação p/venda 
automóveis 

Sem a respectiva 
licença 588/07 

1797 05/11/07 Campinoise, 
Lda. Leiria Construção de 

edifício misto 
Em desacordo com o 
projecto aprovado 66/02 

1808 13/11/07 José Cardoso 
Novo 

Caranguej
eira 

Construção de 
edifício, alpendre e 
muros 

Sem a respectiva 
licença 779/01 

1812 13/11/07 Invest Advance, 
S.A. Amor Construção muro 

vedação 
Sem a respectiva 
licença 590/07 

1798 13/11/07 Invest Advance, 
S.A. Amor Alteração de 

moradia 
Sem a respectiva 
licença 1295/06 

1785 21/11/07 
Ricardo Pedro 
de Sousa de 
Matos 

Barreira Construção de 
moradia 

Em desacordo com o 
projecto aprovado 502/06 

1813 21/11/07 David Gomes 
da Costa 

Monte 
Redondo 

Construção de 
vedação 

Sem a respectiva 
licença 

Não 
existe 

1814 21/11/07 Joaquim 
Ribeiro Carriço Coimbrão Construção de um 

telheiro 
Sem a respectiva 
licença 

Não 
existe 

1799 23/11/07 
Cooperativa 
Agrícola 
Conc.Leiria 

Marrazes Construção de 
edifício 

Em desacordo com o 
projecto aprovado 803/00 

1800 28/11/07 
Rui Manuel 
Carpalhoso 
Lisboa 

Colmeias Construção de muro 
de vedação 

Sem a respectiva 
licença 

Não 
existe 

 
Serviço efectuado para o Departamento Jurídico 

Mandados de Notificação 3 
Processos de contra-ordenação 5 
Autos de Notícia 0 
Informações 1 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
 

 
1.4. Análise do processo de obras de urbanização n.º 2/06 - Manuel da Costa Marques. 
Adenda à deliberação 

DLB N.º 1505/07 | De MANUEL DA COSTA MARQUES, residente na Rua da Estação, n.º 

92 B, da freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, acompanhado de um requerimento, a 

solicitar uma operação urbanística, que consiste na execução de obras de urbanização, a 

levar a efeito no lugar de Espinheira, da freguesia de Marrazes, do concelho de Leiria.  
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A Câmara Municipal, em sua reunião datada de 13 de Novembro de 2007, deliberou 

aprovar os projectos de Obras de Urbanização, ficando a emissão do alvará condicionado, 

ao cumprimento de vários pontos. Contudo, por lapso, no ponto n.º 3 não foi contemplado o 

pagamento de €12.110,00, à Câmara Municipal, para comparticipação da drenagem pluvial, 

pelo que se propõe a sua inclusão. 

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

considerando a informação prestada pelo Director do Departamento de Operações 

Urbanísticas, datada 3 de Dezembro de 2007, constante do respectivo processo, (folha 260), 

deliberou por unanimidade aditar à deliberação de Câmara datada de 13 de Novembro de 

2007, o seguinte condicionamento:  

3.2. Pagamento à Câmara Municipal, no valor de €12.110,00, para comparticipação da 

drenagem pluvial.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
 Depar tamento  de  Obras  Munic ipa is 

 

Processo n.º T – 112/2004. Requalificação do Cine-Teatro de Leiria. Rectificação de 
valores (trabalhos a menos) 
DLB N.º 1506/07 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, acompanhado 

de uma informação do Departamento de Obras Municipais referente à rectificação do valor 

aprovado por deliberação de Câmara n.º 1046/07, de 2007/08/02, relacionada com os 

trabalhos a menos, onde se verifica a existência de um lapso, e que importa rectificar. Assim, 

no ponto 2 da referida deliberação onde se lê: «Trabalhos a menos no valor de €26.073,43 

+ IVA» deverá ler-se: «Trabalhos a menos no valor de €12.659,33 + IVA». 
A Câmara tomou conhecimento e após análise do assunto, deliberou por 

unanimidade aprovar e autorizar a referida rectificação do valor dos trabalhos a menos e 

que é €12.659,33 + IVA, devendo dar-se conhecimento à empresa LENA ENGENHARIA e 

CONSTRUÇÕES, SA. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 
3.1. Análise do processo relacionado com a Divisão Administrativa 
3.1.1. Relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais relativo ao mês de 
Novembro de 2007 
DLB N.º 1507/07 | Presente o relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais 

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

ACTIVIDADE QUANTIDADE VARIAÇÃO  
(MÊS 

VALOR VARIAÇÃO  
(MÊS
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 ANTERIOR) ANTERIOR) 
Instauração de novos 

PEF’s 
 

47 
 

-11,32% 
 

€2.309,26 
 

-9,56% 

Mercados 42 -17,65% €2.086,48 -15,35% 
Ocupação da via pública 5 150% € 22,78 150,79% 

Tramitação de PEF’s 173 34,62% - -  

Citação de executados 85 11,84% -  - 

PEF’s  activos 851 -1,62% €30.763,76 -1,22% 
SMAS 608 -2,72% €18.967,75 -1,53% 
Mercados 163 0,62% €7.224,07 -1,37% 
Ocupação da via pública 56 3,70% €1.256,10 0,99% 
Publicidade 18 0% €2.473,72  0% 
Metrologia 1 0% €14.56 0% 
Diversos 5 0% €827,56 0% 

PEF’s extintos por 
pagamento 

 

57 
 

-18,57% 
 

€3.402,37 
 

-6,43% 

Penhora de Vencimento  

5 
 

- 
 

€459,03 
 

- 

A Câmara tomou conhecimento. 
 
3.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
3.2.1. Pagamentos 
DLB N.º 1508/07 | 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, no período de  26 a 10 de Dezembro de 2007 correspondente às Ordens de 

Pagamento Gerais n.ºs: 7203, 8304, 8308, 8309, 8311, 8312, 8314, 8320, 8321, 8394, 8395, 

8410 a 8412, 8414, 8515, 8518 a 8526, 8583, 8675 a 8679, 8698, 8732, 8875, 8880, às 

Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 688, 693, 723, 736 a 739, 743, 753, 757, 758, 

763, 765, 769, e às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs 558, 2809, 3837, 4753, 4871, 

4882, 5280, 6381, 6555, 6723, 7017, 7032, 7270, 7283, 8365, 7372, 7567, 7676, 7681, 

7710, 7795, 7817, 7841, 7850, 7851, 7853, 7901, 7903 a 7907, 7909, 7914, 7968, 7969, 

7971, 7972, 7975, 7976, 7978 a 7990, 7992 a 7999, 8003, 8005 a 8018, 8022 a 8028, 8030 

a 8032, 8034, 8035, 8037 a 8041, 8043 a 8051, 8064 a 8071, 8073, 8074, 8076 a 8078, 

8080, 8081, 8084 a 8086, 8088, 8089, 8094, 8095, 8097 a 8099, 8101, 8131, 8148, 8152, 

8159, 8167, 8176, 8180, 8182 a 8184, 8243, 8251, 8296 a 8303, 8305, 8307, 8310, 8313, 

8316, 8318, 8322, 8323, 8348, 8358, 8364, 8369, 8370, 8373, 8375, 8377, 8379, 8384, 

8392, 8392, 8396, 8397, 8400, 8408, 8413, 8415 a 8420, 8424, 8428, 8430, 8447, 8448, 

8452 a 8467, 8469 a 8472, 8476, 8477, 8472 a 8484, 8486 a 8492, 8494 a 8514, 8516, 8527 

a 8561, 8565, 8590, 8592 a 8594, 8596 a 8600, 8602 a 8607, 8620, 8623, 8631 a 8633, 

8635, 8636, 8638, 8640, 8642 a 8644, 8647 a 8649, 8654, 8655 a 8662, 8673, 8685 a 8697, 

8699, a 8706, 8709 a 8712, 8714, 8715, 8717, 8718, 8721 a 8728 no valor total de 

€2.069.036,05. 

 
3.2.2. XXII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
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DLB N.º 1509/07 | Presente a XXII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2007 que se consubstancia na 22.ª Alteração ao Orçamento 

da Despesa, 19.ª Alteração ao Plano de Actividades e 21.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, 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 autorizar a XXII Modificação às 

Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2007, com inscrições/reforços no 

montante de €552.430,52 e diminuições/anulações no montante de €131.500,00, XXII 

alteração ao Orçamento da Despesa para o presente ano de 2007, com inscrições/reforços e 

diminuições/anulações no montante de €630.430,52 cada tal como proposto, de acordo com 

a alínea d) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.2.3. Proposta de Orçamento para 2008 e Opções do Plano para 2008/2011 do 
Município de Leiria  
DLB N.º 1510/07 | Retirado 

 
3.2.4. Proposta de Orçamento para 2008 e Opções do Plano para 2008/2011 dos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria  
DLB N.º 1511/07 | Retirado 

 
3.2.5. Fixação da taxa da derrama para 2008 
DLB N.º 1512/07 | A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) do 

n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e tendo em conta o disposto no n.º 

1 do artigo 14.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais), deliberou por 
unanimidade propor o lançamento de uma derrama para o ano de 2008 sobre o lucro 

tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), 

que corresponde à proporção do rendimento gerado na área geográfica do Município de 

Leiria por sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, 

uma actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com 

estabelecimento estável nesse território, para reforço da capacidade financeira do Município 

nas seguintes taxas: 

 - 1,3% para um volume de negócios até €150.000,00; 

 - 1,5% para um volume de negócios superior a €150.000,00. 
Mais deliberou submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal na sua 

próxima sessão ordinária. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.2.6. Regularização da receita dos parques de estacionamento 
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DLB N.º 1513/07 | O novo procedimento para arrecadar a receita proveniente da gestão dos 

Parques de Estacionamento (após efectuada a recolha do dinheiro e respectivos talões das 

máquinas) é composto por duas fases: 

⎯ Na 1.ª fase, é efectuado um depósito, na agência da Caixa Geral de Depósito (CGD) em 

Leiria, cujo montante é determinado pelo valor indicado nos talões. Neste momento, são 

executados todos os registos, a fim da operação ser reflectida nos diversos fluxos: 

orçamental, patrimonial e caixa. 

⎯ Na 2.ª fase, a CGD de Leira, por não dispor de máquina para contagem de moedas, 

envia o dinheiro para a sua agência em Lisboa, e é nesta fase, que são detectadas as 

diferenças entre o montante indicado para o depósito e o montante efectivamente 

depositado.  

Quando o montante indicado para o depósito é inferior ao montante que a CGD 

apura, a regularização é feita através de guia de recebimento emitida pela diferença, quando 

a situação é inversa, é necessário proceder à restituição do montante arrecadado a mais. 

 A maioria destas regularizações têm sido feitas através de guia de recebimento, 

sendo necessário restituir apenas as guias de recebimento abaixo descriminadas: 

⎯ guia de recebimento n.º 17370/07 - depósito efectuado a 12/06/2007, talão de débito de 

10/06/2007 no montante de €13,78; 

⎯ guia de recebimento n.º 21328/07 - depósitos efectuados no período de 9/7/2007 a 

16/07/2007, talão de débito de 20/07/2007 no montante de €3,13; 

⎯ guia de recebimento n.º 24842/07 - depósitos efectuados no período de 17/08/2007 a 

24/08/2007, talão de débito de 30/08/2007 no montante de €41,14; 

Deste modo, solicita-se autorização para que sejam regularizadas as guias de 

recebimento n.º 17370/07, n.º 21328/07 e 24842/07, num total de €58,05.  

Mais se informa que existe a proposta de cabimento n.º 4204/07, de 27 de 

Novembro. 

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

regularização das guias de recebimento n.º 17370/07, n.º 21328/07 e 24842/07, num total de 

€58,05.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.2.7. Atribuição de salas no Centro Associativo Municipal 
DLB N.º 1514/07 | Presente pela Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães a proposta de 

alteração da ocupação de várias salas do Centro Associativo Municipal, após pedidos de 

algumas entidades ali instaladas e que, na sequência da saída de outras, pretendem alterar 

a sala que ocupam.  

Assim, propõe que sejam celebrados os respectivos contratos para as entidades e 

respectivas salas que a seguir se indicam: 
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Entidade Sala 

Núcleo de Espeleologia de Leiria 4 
Clube de Basquetebol de Leiria 5 
Intercultura Portugal e Associação Nacional da Espondilite Anquilosante 6 
Clube de Veteranos do Lis 10 
Hóquei Clube de Leiria 11 
Amnistia Internacional 13 
Amigrante  17 
Unicef 18 

 

Presente, também, a minuta do Contrato de Comodato e cujo teor se transcreve: 

«CONTRATO  DE  COMODATO 

ENTRE: 

O MUNICÍPIO DE LEIRIA, adiante designado por primeiro outorgante e representado, nos 

termos da Lei, pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira 

de Campos Costa, casada, natural da Freguesia e Concelho de Mirandela e residente na 

Quinta de St.º António, lote 63, 5.º D. – Marrazes, Leiria 

E: 

..............................................................., como segundo outorgante e adiante designado por 

beneficiário, representado por .........................................., portador do B. I. N.º .............., 

emitido em ... / ... / ..., pelo Arquivo de ................, residente em ........................ é celebrado o 

presente contrato que se rege pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 
O primeiro outorgante é legitimo proprietário do edifício conhecido como “Mercado Maringá” 

em cuja ala nascente foi construído um complexo social composto de salas, de estrutura de 

apoio ao funcionamento de serviços e de um secretariado, e que constitui o “Centro 

Associativo Municipal”. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 
O primeiro outorgante entrega ao beneficiário, em regime de comodato, a sala n.º ......... do 

complexo social referido na cláusula anterior, para que nele instale os seus serviços. 

CLÁUSULA TERCEIRA: 
1. As instalações entregues destinam-se exclusivamente ao exercício de actividades 

conexas com o objecto do beneficiário, com exclusão de quaisquer outras. 

2. A Câmara Municipal de Leiria pode autorizar a utilização das instalações objecto deste 

contrato para outras actividades, a exercer temporariamente, vendas com fins 

beneficentes, após pedido do beneficiário, no qual este especifique as actividades a 

exercer, justifique a sua pertinência e indique o período de tempo necessário a esta 

utilização. 

CLÁUSULA QUARTA: 
1. O beneficiário tem o direito de utilizar as estruturas criadas no complexo social para o 

apoio ao funcionamento dos serviços aí existentes. 

2. A utilização da sala de reuniões e do auditório depende da prévia marcação no 

secretariado, feita com a antecedência mínima de oito dias seguidos, em relação à data 

de utilização pretendida. 

CLÁUSULA QUINTA: 
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1. O beneficiário comparticipará nos custos totais de funcionamento do complexo social, 

nomeadamente os custos relativos aos vencimentos do secretariado, do pessoal de 

limpeza e aos consumos de água e electricidade. 

2. A quota de participação nos custos de instalação será definida pela Câmara Municipal 

na proporção da área da sala entregue ao beneficiário. 

3. Os serviços utilizados no secretariado – Fax, Telefone, Internet, etc. – serão pagos de 

acordo com a tabela a estabelecer pela Câmara Municipal de Leiria. 

CLÁUSULA SEXTA: 
Podem estabelecer-se protocolos especiais, para apoio administrativo específico a prestar 

pelo secretariado a qualquer beneficiário ou destes às estruturas de apoio. 

CLÁUSULA SÉTIMA: 
O horário de funcionamento do secretariado será o estabelecido pela Câmara Municipal de 

Leiria após consulta às entidades beneficiárias. 

CLÁUSULA OITAVA: 
Compete ao beneficiário zelar e responsabilizar-se pela conservação da sala que lhe é 

entregue e dos espaços e bens de utilização comuns, respondendo, perante o primeiro 

outorgante e eventuais lesados, por danos provocados, com dolo ou mera culpa, por si ou 

por representantes seus. 

CLÁUSULA NONA: 
O presente contrato é válido pelo período de um ano renovável, se nenhuma das partes 

outorgantes o denunciar com a antecedência mínima de trinta dias relativamente ao termo 

do prazo ou da sua renovação. 

CLÁUSULA DÉCIMA: 
1. Em qualquer altura, o primeiro outorgante pode rescindir unilateralmente o presente 

contrato, mediante deliberação da Câmara Municipal de Leiria, se, em processo de 

averiguação, se constatar que o beneficiário exerce, nas instalações entregues, qualquer 

actividade ilícita ou que deixou de as utilizar por período superior a seis meses, sem 

previamente ter comunicado ao primeiro outorgante que se tratava de interrupção 

temporária de utilização. 

2. Na situação prevista no número anterior, o beneficiário deve restituir as instalações 

entregues e as respectivas chaves no prazo de trinta dias, após a notificação da 

deliberação da Câmara  Municipal de Leiria. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, findo o presente contrato, as instalações 

entregues deverão ser restituídas, em perfeito estado de conservação e limpeza, no prazo 

de quinze dias. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
As entidades beneficiárias, instaladas no complexo social, devem eleger entre si um órgão 

representativo que será interlocutor nas relações a estabelecer com o primeiro outorgante. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
Em tudo quanto não estiver previsto no presente contrato são aplicáveis as regras 

constantes dos artigos 1129.º a 1141.º do Código Civil. 

Leiria,   __/__/__ 
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Pelo Primeiro Outorgante : ___________________________________________________ 

Pelo Segundo Outorgante : ___________________________________________________» 

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

alterações propostas. 

Mais deliberou aprovar a minuta do contrato a celebrar com as várias entidades e 

conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara para proceder à sua outorga. 

 
3.2.8. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 1515/07 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 10 de Dezembro de 

2007, apresentando um Total de Disponibilidades de €3.276.220,43, sendo de Operações 

Orçamentais €2.272.222,58 e de Operações de Tesouraria €1.003.997,85, que se encontra 

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

A Câmara tomou conhecimento. 
 
 

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

 
4.1. Estudo-conjunto da Urbanização Quinta do Rei. 1.ª fase 
DLB N.º 1516/07 | Foi presente o Estudo de Conjunto, composto pelos seguintes elementos: 

Peças Escritas: 

⎯ Memória Descritiva; 

⎯ Quadro de Síntese; 

⎯ Quadro de Cedências; 

Peças Desenhadas: 

⎯ Extracto da Planta de Ordenamento (PDM) – escala 1:25.000; 

⎯ Extracto Planta de Zonamento Síntese da Cidade de Leiria (PDM) – escala 

1:10.000; 

⎯ Extracto da Planta de Reserva Ecológica Nacional (PDM) – escala 1:25.000; 

⎯ Extracto da Planta de Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade 

Pública – escala 1:25.000;   

⎯ Planta de Localização – escala 1:25.000; 

⎯ Localização / Ortofoto – escala 1:2.000; 

⎯ Planta de Cadastro – escala 1:1.000; 

⎯ Planta de Síntese – escala 1:1.000; 

⎯ Planta de Alinhamentos -  – escala 1:1.000; 

⎯ Arruamentos - Perfis Longitudinais (Ruas 1, 2, 3, 4, 5 e 6) – escalas 1:200 e 

1:2.000; 

⎯ Arruamentos - Perfis Longitudinais (Rotunda e impasses) – escalas 1:200 e 

1:2.000; 

⎯ Planta da Rotunda na EN 113 – escala 1:500. 
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O Estudo de Conjunto foi elaborado nos termos do n.º 1, do artigo 78.º, do 

Regulamento do Plano Director Municipal de Leiria, constituindo um instrumento para 

orientação das iniciativas privadas, que estabelece regras no que respeita ao edificado, a 

alinhamentos e ao dimensionamento do espaço público, e define usos e tipologias do 

edificado, a rede viária e pedonal, e a estrutura de espaços verdes e de equipamentos.  

O Estudo de Conjunto (1.ª fase) consistiu na adaptação da proposta do Plano de 

Pormenor da Quinta do Rei ao conteúdo definido para este tipo de projecto urbanístico 

orientador. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordando com a proposta do «Estudo 

de Conjunto da Quinta do Rei – 1.ª Fase» e com a informação da Divisão de Planeamento e 

Ordenamento do Território, deliberou por unanimidade aprovar o referido estudo e arquivar 

o Plano de Pormenor da Quinta do Rei. 
 
4.2. Alteração ao Regulamento do Plano de Pormenor da Almuinha Grande 
DLB N.º 1517/07 | Considerando que: 

1. O Plano Director Municipal de Leiria, publicado pela Resolução de Conselho de Ministros 

n.º 84/95, de 4 de Setembro, define as áreas de terciário como destinadas a comércio e 

serviços, actividades compatíveis e complementares. O PDM define ainda no artigo 47.º que 

nas áreas destinadas à habitação se admite os usos de comércio e serviços. 

2. As actividades de comércio e serviços já tinham na data da publicação da versão inicial do 

Plano de Pormenor da Almuinha Grande (1992), contornos que confluem para actividades 

similares e complementares, pelo que não deveriam estar separadas. 

3. O Plano de Pormenor não tem vindo a dar respostas às exigências do sector terciário. A 

mobilidade e versatilidade dos espaços para actividades económicas não são compatíveis 

com limitações estanques no que refere à ocupação dos espaços destinados a estas 

actividades. 

Em face do exposto, a alteração proposta enquadra-se na alínea b) do n.º 1 do artigo 97.º-A 

do Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, por se considerar erro material nas 

disposições regulamentares, à luz do desenvolvimento da prática urbanística de execução 

do Plano. 

Face ao referido propõe-se as seguintes rectificações: 

No quadro «Regulamento Geral do Plano», onde se designa comércio e serviços em 

colunas separadas passa a designar-se comércio/serviços numa só coluna, mantendo-se as 

respectivas áreas de construção; e na coluna ‘tipologias’, onde se refere ‘com.’ e ‘esc.’, ou 

seja comércio e escritórios, passa a referir-se ‘com/serv’ (comércio/serviços).  

As rectificações propostas, após aprovação pela Assembleia Municipal conforme previsto no 

artigo 79.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pela Lei n.º 56/2007, de 

31 de Agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, deverão ser publicadas 

em Diário da República e publicitadas na comunicação social e Internet, nos termos dos 

artigos 148.º e 149.º do referido diploma legal. 
A Câmara, depois de analisar o assunto e concordando com a proposta de 

rectificação ao Regulamento do Plano de Pormenor da Almuinha Grande deliberou por 
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unanimidade concordar com a proposta e submeter à Assembleia Municipal a referida 

rectificação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.3. Contrato de promessa de permuta a celebrar entre o Município de Leiria e 
Herdeiros de João Manuel Nogueira Jordão Cortez Pinto e Maria Alice Cortez Pinto 
Pimentel Cortez Pinto 
DLB N.º 1518/07 | No âmbito da intervenção da Câmara Municipal de Leiria na reabilitação 

do edificado do Centro Histórico e na sequência das primeiras notificações efectuadas aos 

proprietários em 2001 no sentido de procederem à reabilitação dos respectivos imóveis, deu-

se início a um processo de diálogo com os proprietários do edifício localizado na Travessa 

da Tipografia, n.º 9, 11 e 13, onde viveu Eça de Queiroz, enquanto Administrador do 

Concelho, com o objectivo de se proceder à recuperação do imóvel.  

Neste contexto, dada a dificuldade dos proprietários em intervir no referido edifício e 

pretendendo enquadrar-se essa intervenção num projecto mais alargado, englobando mais 

dois edifícios contíguos dos mesmos proprietários, foi proposto proceder-se a uma permuta 

entre o Município e os proprietários destes imóveis, mediante a qual, o primeiro ficaria 

responsável pelas respectivas obras de reabilitação sendo ressarcido pelo segundo, com 

uma parte do edificado. 

Através deste processo, o Município poderá obter uma parte dos imóveis, sem 

investimento inicial, com o objectivo de fazer fogos para realojamento e/ou habitação para 

jovens, contribuindo para a recuperação do parque edificado. 

Para a realização da permuta, abaixo se transcreve uma proposta de contrato-

promessa de permuta, bem como se apresenta a avaliação dos três edifícios situados na 

Travessa da Tipografia e que importa no valor de €259.160,00 (duzentos e cinquenta e nove 

mil cento e sessenta euros): 
“MINUTA DE CONTRATO-PROMESSA DE PERMUTA A CELEBRAR ENTRE OS HERDEIROS DE 

JOÃO MANUEL NOGUEIRA JORDÃO CORTEZ PINTO E DE MARIA ALICE CORTEZ PINTO 
PIMENTEL CORTEZ PINTO E O MUNICÍPIO DE LEIRIA 

Entre os Herdeiros de João Manuel Nogueira Jordão Cortez Pinto e Maria Alice Cortez Pinto 

Pimentel Cortez Pinto, conforme __________________, como primeiros outorgantes, e o 

Município de Leiria, pessoa colectiva número 505 181 266, com sede no Largo da República, 

na cidade de Leiria, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, no uso dos poderes conferidos pela deliberação 

camarária de ______ de ________ de _____, como segundo outorgante, é celebrado o 

presente contrato-promessa de permuta, sujeito às condições e cláusulas seguintes: ----------  

CLÁUSULA PRIMEIRA 
-------- Os primeiros outorgantes são donos e legítimos possuidores dos seguintes imóveis, 

marcados em peça desenhada, a qual faz parte integrante do presente contrato-promessa 

como seu anexo I: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Prédio sito na Travessa da Tipografia e Rua Barão de Viamonte, freguesia de Leiria, a 

confrontar do norte com Travessa da Tipografia, do sul e nascente com herdeiros de João 

Manuel Nogueira Jordão Cortez Pinto e de Maria Alice Cortez Pinto Pimentel Cortez Pinto, e 
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do poente com a Rua Barão de Viamonte, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 389.º 

e omisso na respectiva Conservatória do Registo Predial. ----------------------------------------------  

b) Prédio composto por rés-do-chão direito e rés-do-chão esquerdo, destinados a 

arrecadações, 1.º e 2.º andares com cinco divisões para habitação, sito na Travessa da 

Tipografia, n.º 9 e 11, freguesia de Leiria, inscrito na matriz predial urbana, sob o artigo 

1218.º e omisso na respectiva Conservatória do Registo Predial. -------------------------------------  

c) Prédio sito na Travessa da Tipografia, freguesia de Leiria, a confrontar do norte com 

Travessa da Tipografia, do sul e do poente com herdeiros de João Manuel Nogueira Jordão 

Cortez Pinto e de Maria Alice Cortez Pinto Pimentel Cortez Pinto, e do nascente com Manuel 

Pinto da Silva, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 387.º, e omisso na respectiva 

Conservatória do Registo Predial.------------------------------------------------------------------------------  

CLÁUSULA SEGUNDA 
-------- Os prédios acima identificados encontram-se em mau estado de conservação e 

situam-se em zona declarada área crítica de recuperação e reconversão urbanística pelo 

Decreto n.º 15/2001, de 22 de Março, publicado na I Série-B do Diário da República n.º 69, 

tendo sido efectuada notificação, conforme deliberação tomada pela Câmara Municipal de 

Leiria, em sua reunião de 18 de Abril de 2001, para efectuar obras no prédio composto por 

rés-do-chão direito e rés-do-chão esquerdo, destinados a arrecadações, 1.º e 2.º andares 

com cinco divisões para habitação, sito na Travessa da Tipografia, n.º 9 e 11, freguesia de 

Leiria, a que corresponde a matriz predial urbana, sob o artigo 1218.º e omisso na respectiva 

Conservatória do Registo Predial.------------------------------------------------------------------------------  

CLÁUSULA TERCEIRA 
-------- Com vista ao cumprimento da citada deliberação, os primeiros outorgantes prometem 

dar, livres de quaisquer ónus e encargos, em permuta, os prédios atrás identificados, ao 

Município de Leiria, e este promete recebê-los. ------------------------------------------------------------  

CLÁUSULA QUARTA 
-------- Aos referidos prédios é atribuído o valor total de € 259.160,00 (duzentos e cinquenta 

e nove mil e cento e sessenta euros), conforme avaliação efectuada pelos Serviços Técnicos 

da Câmara Municipal de Leiria, a qual faz parte integrante do presente contrato-promessa 

como seu anexo II. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

CLÁUSULA QUINTA 
-------- Relativamente aos prédios supra identificados, o segundo outorgante compromete-se 

a proceder à certificação da respectiva propriedade horizontal.----------------------------------------  

CLÁUSULA SEXTA 
-------- O segundo outorgante promete dar aos primeiros outorgantes e estes prometem 

aceitar, em troca e como contraprestação da importância referida na cláusula quarta, três 

fracções autónomas, a saber, uma loja no rés-do-chão e dois fogos, um no 1.º andar e o 

outro no 2.º andar, que compõem o prédio a que foi atribuído o artigo matricial 1218.º, sito na 

Travessa da Tipografia, n.º 9 e 11, freguesia e concelho de Leiria, correspondentes a 31.6% 

(trinta e um vírgula seis por cento) dos prédios reabilitados.--------------------------------------------  

CLÁUSULA SÉTIMA 
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-------- Se, por motivos de ordem urbanística, as três fracções autónomas inteiras não 

corresponderem a 31,6% (trinta e um vírgula seis por cento) dos prédios reabilitados, 

proceder-se-á ao acerto por excesso ou por defeito, através de pagamento em numerário. ---  

CLÁUSULA OITAVA 
-------- a) Se os 31,6% (trinta e um vírgula seis por cento) dos prédios reabilitados tiverem, 

por motivos de ordem urbanística, de corresponder a duas fracções autónomas, a primeira 

será escolhida livremente pelos primeiros outorgantes e a segunda pelo segundo outorgante. 

-------- b) Se os 31,6% (trinta e um vírgula seis por cento) dos prédios reabilitados tiverem, 

por motivos de ordem urbanística, de corresponder a uma só fracção autónoma, esta poderá 

ser escolhida livremente pelos primeiros outorgantes.  

CLÁUSULA NONA 
-------- Os primeiros outorgantes transferem a posse dos prédios identificados na cláusula 

primeira para o Município de Leiria, reservando para si a propriedade dos mesmos até à 

celebração da competente escritura de permuta, conferindo ao segundo outorgante 

legitimidade e plenos poderes para a realização de todas as obras necessárias à 

concretização do objecto do presente contrato-promessa, incluindo demolições, bem como 

para elaborar, apresentar e executar o projecto dos prédios a reabilitar, desenvolver todo e 

qualquer procedimento administrativo tendente à realização do negócio prometido, e, ainda, 

a efectuar a competente participação ao Serviço de Finanças para efeitos de cálculos de 

eventual pagamento de Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis.---------  

CLÁUSULA DÉCIMA 
-------- Se se verificar que a área e demais elementos dos prédios constantes das inscrições 

matriciais não correspondem aos existentes de facto, os primeiros outorgantes 

comprometem-se a fazer a rectificação devida nos Serviços de Finanças e, se necessário à 

celebração da escritura pública de permuta, comprometem-se, ainda, a efectuar os registos 

prediais na competente Conservatória. ---------------------------------------------------------------------- - 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
-------- A celebração da escritura pública de permuta que há-de titular os compromissos 

assumidos pelas partes terá lugar dois meses após a aprovação de todos os projectos pela 

Câmara Municipal de Leiria, os quais deverão estar concluídos, no prazo máximo de um 

ano, contado da data da assinatura deste contrato, sendo prorrogável por igual período, por 

acordo das partes. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
-------- Com a antecedência mínima de dez dias, o segundo outorgante fica obrigado a 

proceder à marcação da escritura de permuta, dando conhecimento do dia, hora e cartório 

notarial em que a mesma se realizará, por carta registada com aviso de recepção dirigida 

aos primeiros outorgantes, os quais se obrigam a apresentar os documentos necessários à 

realização do acto. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
-------- Em caso de incumprimento de qualquer das obrigações estabelecidas neste contrato 

pelos primeiros outorgantes, estes ficam obrigados a pagar ao Município de Leiria os 

valores, devidamente actualizados, das obras, estudos e projectos realizados por este, no 
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âmbito do presente contrato-promessa, acrescidos de 15% da importância apurada, a título 

de cláusula penal. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
-------- Todas as despesas com a execução do presente contrato, com excepção das 

devidas a título de Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis, que são da 

exclusiva responsabilidade dos primeiros outorgantes, serão da conta dos outorgantes, em 

50% cada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
-------- Para a resolução de qualquer litígio resultante da interpretação e aplicação do 

presente contrato, os outorgantes elegem como competente o foro da Comarca de Leiria, 

com expressa renúncia a qualquer outro. --------------------------------------------------------------------   

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
-------- Os prédios objecto deste contrato encontram-se abrangidos por servidão 

administrativa, na área do património cultural em Zona de Protecção do Castelo não tendo o 

Instituto Português do Património Arquitectónico, actual Instituto de Gestão do Património 

Arquitectónico e Arqueológico, I.P., exercido o direito de preferência, conforme comprova 

certidão emitida pelo mesmo Instituto, em 3 de Agosto de 2007, a qual faz parte integrante 

do presente contrato-promessa como seu anexo III. ------------------------------------------------------  

*** 

-------- A minuta deste contrato-promessa foi aprovada por deliberação da Câmara Municipal 

de Leiria, de ____ de ________ de ____, sendo o contrato-promessa, redigido em dois 

exemplares, ambos com valor de original, e está conforme a vontade de ambas as partes 

que por tal motivo o vão assinar, depois de declararem ter lido, compreendido e aceite todas 

as suas cláusulas, obrigando-se assim, ao seu cumprimento. -----------------------------------------  

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

minuta do contrato-promessa de permuta entre os Herdeiros de João Manuel Nogueira 

Jordão Cortez Pinto e de Maria Alice Cortez Pinto Pimentel Cortez Pinto e o Município Leiria. 

Mais deliberou conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara para outorgar o 

contrato-promessa de permuta. 

Deliberou ainda, condicionar a outorga do contrato-promessa ao visto prévio do 

Tribunal de Contas, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 

46.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto. 

 
4.4. Estudo de Enquadramento Estratégico da Área Crítica de Recuperação e 
Reconversão Urbanística da Cidade de Leiria - Documento de Estratégia 
DLB N.º 1519/07 | Presente informação da Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana que 

se transcreve:  

« 

1. Trata-se da avaliação do Documento de Estratégia, elaborado na sequência da 

aprovação do Documento de Metodologia (Deliberação de Câmara de 19-07-2007), que 

corresponde à 2.ª fase do Estudo de Enquadramento Estratégico da Área Crítica de 

Recuperação e Reconversão Urbanística da Cidade de Leiria. 
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2. O documento encontra-se estruturado em três partes: contextualização da área de 

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

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

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

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

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

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

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

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

do diagnóstico efectuado são apontados os principais trunfos do centro histórico, (a 

relação entre a cidade velha e a nova; a excelência dos espaço urbano e a singularidade 

da imagem).  

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

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

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

envolvente, implicando cinco objectivos específicos (promoção das relações espaciais e 

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

de âncoras funcionais e promoção do centro histórico) 

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

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

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

específicos de intervenção definidos. 

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

conteúdo, são identificados em seguida os aspectos que deverão merecer ponderação: 

⎯ Na primeira parte do documento - Contextualização da Área de Estudo – e em 

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

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

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

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

Padre António. Estes aspectos na análise deverão ser correctamente equacionados 

dado que servirão de base a possíveis condicionamentos de trânsito; 

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

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

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

intervenção, identificadas com os edifícios religiosos que estruturaram o 

desenvolvimento da cidade de Leiria. 

⎯ Concordando-se no global com a forma de estruturação da área de intervenção  

⎯ Julga-se, no entanto, que seria de considerar, para além das duas zonas (Alta e 

Baixa), uma terceira, a zona do Arrabalde D’Aquém, já que esta se diferencia muito 

das restantes, apresentando-se com um tecido muito mais frágil, pouco consolidado 

e que tem vindo a sofrer alterações profundas. Esta poderia dar origem a uma única 

unidade de intervenção, identificada como Santiago; 
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⎯ Questiona-se também o facto do Bairro dos Anjos estar incluído na Zona Baixa, pois 

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

particularidades, podendo eventualmente constituir uma zona independente. Seriam 

então consideradas 4 zonas. 

⎯ No que diz respeito às acções propostas (ponto 4.2), e no entendimento de que a 

praça Rodrigues Lobo é um espaço de referência fundamental para o centro 

histórico, considera-se que deveriam ser consideradas duas acções relativas à 

Praça: uma referente à reabilitação do conjunto edificado, onde seriam integradas as 

acções respeitantes aos edifícios Gordalina, Tipografia Barata, Berlenga e Dr. 

Pestana, devendo acrescentar-se a do edifício Ateneu, e outra acção referente à 

intervenção no espaço público, intervenção que deveria assentar numa ideia 

estruturante para a Praça, englobando os pavimentos, a estrutura verde, a 

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

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

⎯ Referem-se, por último algumas incorrecções detectadas: o programa PRECH 

encontra-se publicado desde Fevereiro de 2007 (PÁG.27); o Plano de Pormenor do 

Centro Histórico começou a ser elaborado em 2000/2001 (PÁG. 34);  

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

aprovação, devendo ser salvaguardadas as questões mencionadas no ponto 6.» 

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

concordando com a informação prestada pela Divisão de Habitação e reabilitação Urbana 

deliberou por unanimidade analisar o documento de estratégia para o estudo de 

enquadramento estratégico da área crítica de recuperação e reconversão urbanística da 

cidade de Leiria, fazendo chegar as sugestões à Arq.ª Vitória Mendes até ao final do ano, 

para vir a uma próxima reunião de Câmara. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

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

 
5.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
5.1.1. Alteração do funcionamento dos mercados na quadra natalícia e ano novo  
DLB N.º 1520/07 | Presente proposta pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento 

Económico a informar que nos dias 25/12/2007 e 01/01/2008,  por serem, respectivamente, 

dia de Natal e dia de Ano Novo, o Mercado do Levante de Leiria que se realiza no dia 25/12 

é antecipado para o dia 24/12 e o do dia 01/01/2008 é alterado para o dia 31/12/2007. O 

Mercado Municipal de Leiria encerra a 25 e 26/12 e a 01/01 e  02/01/2008. O Mercado de 

Falcão – Hortofrutícolas encerra nos dias 24 e 31/12/2007. 

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

alteração do funcionamento dos Mercados do seguinte modo: 
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⎯ O Mercado de Venda por Grosso do Falcão – Produtos Hortofrutícolas – encerra 

nos dias 24 e 31 de Dezembro de 2007; 

⎯ O Mercado do Levante  de Leiria que se realiza no dia  25 de Dezembro é 

antecipado para o dia 24 de Dezembro e o que se realiza no dia 1 de Janeiro de 

2008 é antecipado para o dia 31 de Dezembro de 2007; 

⎯ O Mercado Municipal de Leiria encerra a 25, 26 de Dezembro e 1, 2 de Janeiro de 

2008.  

Mais deliberou dar-se conhecimento da alteração do horário de funcionamento aos 

interessados, através de aviso a publicitar.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.2. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Atribuição do lugar n.º 55  
(Entfe.7778/07) 
DLB N.º 1521/07 | Presente o requerimento de LISAMALAS-CARLA LISA GODINHO DA 

SILVA UNIPESSOAL, LDA., com sede no Largo Ribeiro do Amaral, n.º 14-A, Oliveira do 

Hospital, a solicitar a atribuição do lugar cativo n.º 55 para venda de têxteis, no Mercado de 

Venda por Grosso do Falcão. 

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

direito de ocupação do lugar n.º 55 à firma Lisamalas - Carla Lisa Godinho da Silva 

Unipessoal, Lda, 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 atribuição do lugar de venda é franca, não sujeitando o vendedor a qualquer outro 

pagamento para além da respectiva taxa mensal de ocupação, conforme foi aprovado pela 

Assembleia Municipal em sessão realizada em 23/02/2007, na alteração temporária do artigo 

15.º, n.º 1.2 e 1.3 do regulamento do referido mercado, publicitada pelo edital n.º 47/2007 de 

05/03/2007. 

Mais deliberou, fazer depender a atribuição do lugar após a emissão do cartão de 

vendedor, sendo que o mesmo só será emitido após apresentação do comprovativo de 

colecta nas finanças para comércio por grosso de têxteis, vestuário, calçado e outros.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.1.3. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.28590/07) 
DLB N.º 1522/07 | 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 os dias 4, 11 e 18 de Dezembro de 2007, para a 

apresentação de música ao vivo a ter lugar no estabelecimento supra citado, no horário 

compreendido entre as 21h 00m e as 02h 00m do dia seguinte, do qual consta o despacho 

da Senhora Presidente da Câmara de 2007/11/30, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/11/30 da Senhora Presidente a deferir o pedido para os dias 4, 11 e 18 

de Dezembro de 2007, mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 
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5.1.4. Venda ambulante. Maria José Gaiba (Ent.24073/07) 
DLB N.º 1523/07 | Presente o requerimento de MARIA JOSÉ GAIBA, residente na Quinta do 

Alçada, lt. 9-6.º A, freguesia de Marrazes, deste concelho, a solicitar autorização para venda 

ambulante de produtos alimentares. Por despacho da Senhora Vereadora do 

Desenvolvimento Económico, Dra. Neusa Magalhães, de 2007/10/25, foi manifestada a 

intenção de restringir a actividade de vendedor ambulante de produtos alimentares 

(especialidades brasileiras) tendo em conta aspectos higio-sanitários, estéticos e de 

comodidade para o público, nos termos da alínea a) do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 122/79, 

de 8 de Maio. 

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

com a proposta apresentada para restringir a venda ambulante de produtos alimentares 

(especialidades brasileiras), nos termos da alínea a) do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 122/79, 

de 8 de Maio. 

Mais deliberou notificar  a 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). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.5. Feira Anual de Leiria/ Tradicional Feira de Maio 2008. Nomeação da Comissão e 
Edital 
DLB N.º 1524/07 | Presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, Dra. 

Neusa Magalhães, a proposta de edital e a constituição da Comissão que a seguir se 

transcreve: 

«De acordo com os artigos 89.º, 90.º, 94.º e 95.º do Regulamento dos Mercados e 

Feiras do Concelho de Leiria, a Feira Anual terá de ser organizada anualmente por uma 

Comissão nomeada pela Câmara Municipal, sendo o seu funcionamento em local e data a 

designar pela mesma.  

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães propõe a 

Comissão abaixo designada: 

Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães membro do executivo; 

Máximo Manuel Ferreira Pereira, João Miguel Marques de Lemos Cordeiro, António Carlos 

Teixeira Reis, Filomena da Silva Parente, Maria Albertina Oliveira Porto Ramos, José Carlos 

Neves, Álvaro Santos Pinto, Cremildo da Silva Pereira, Eng.º Francisco Eduardo Oliveira 

Morais, Arqt.º António Filipe Peixe Marques Risques Pereira, Eng.º João Carlos Antunes 

Ferreira. 

Propõe, ainda, a realização da Feira Anual de Leiria para o período de 1 a 25 de Maio de 

2008, nos terrenos da margem direita do Rio Lis, fronteiros à Nova Leiria, sendo presente o 

Edital para a sua aprovação e para posterior afixação nos lugares de estilo e na página da 

Câmara Municipal na Internet. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade concordar com a 

proposta para constituição da Comissão da Feira Anual de Leiria de 2008 e respectivo edital 

que se transcreve: 
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«FEIRA ANUAL DE LEIRIA / TRADICIONAL FEIRA DE MAIO 

EDITAL N.º 01 / 2008 

ISABEL DAMASCENO CAMPOS, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO 

CONCELHO DE LEIRIA, Torna Público que a Câmara Municipal de Leiria, em reunião de 11 

de Dezembro de 2007, fixou a realização da Feira Anual de Leiria para o período de 1 a 25 

de Maio de 2008, nos terrenos da margem direita do Rio Lis, fronteiros à Nova Leiria, e 

estabeleceu para o seu funcionamento as normas seguintes: 

1 - APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 
1.1. As candidaturas à participação na Feira devem ser apresentadas em envelope fechado 

dirigido à COMISSÃO DA FEIRA ANUAL DE LEIRIA, TRADICIONAL FEIRA DE MAIO - 

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA, onde devem dar entrada até ao dia 22 de Fevereiro 

de 2008 

1.2. No canto superior esquerdo deve constar a identificação do concorrente, ao centro a 

designação DOCUMENTOS e no canto inferior direito a actividade a que se candidata, 

das referidas no n.º 8 

1.3.  Cada pessoa, singular ou colectiva poderá candidatar-se a um, e só um, lugar por cada 

actividade 

1.4.  Cada pessoa singular ou colectiva, por cada lugar a que se candidata, deverá preencher 

correctamente e integralmente o Boletim de Candidatura. 

1.5. A definição de colaboradores entenda-se que são os familiares dos candidatos, 

cônjuges, uniões de facto, parentes na linha recta (ascendente descendentes) e ainda 

pessoas singulares, empregados, ou não, que colaborem no exercício de cada 

actividade. 

2 - FORMALIZAÇÃO DA CANDIDATURA.  
2.1. O envelope referido em 1.1. deve conter, total e correctamente preenchidos, o Boletim 

de Candidatura (fornecido pela Comissão) e todos os documentos que a seguir se 

relacionam: 

a) Cheque cruzado à ordem do Município de Leiria, sem data, com o valor igual à Base 

de Licitação, consoante a actividade a que se propõe e apresentada no ponto 8, acrescido 

de IVA à taxa legal. (21%); 

b) Cheque cruzado à ordem do Município de Leiria, sem data, referente ao Depósito de 

Caução no valor de €498,80, acrescido do imposto de selo (10%); 

c) Fotocópias de:  

⎯ Bilhete de Identidade proprietário ou representante legal (a cores); 

⎯ Número de Contribuinte / Cartão I.P.C.; 

⎯ Declaração de Início de Actividade; 

⎯ Certidão comprovativa de situação regular perante a Administração Fiscal  

⎯ Certidão comprovativa de situação regular perante a Segurança Social; 

⎯ Título de propriedade, quando for caso (obrigatório para equipamento sujeito 

a registo); 

⎯ Fotocópia autenticada da apólice de seguro de responsabilidade civil; 

⎯ Bilhete de Identidade de todos os colaboradores (a cores); 

d) Fotografia do equipamento a instalar (a cores); 
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Para instalação de Doçarias, Comidas e bebidas e Venda de Farturas devem ainda 
apresentar: 

e) Documento de vistoria higio-sanitária da unidade móvel (actualizado, emitido há 

menos de um ano) 

f) Exame médico de aptidão por cada interveniente no exercício da actividade 

Para instalação de Diversões devem ainda apresentar: 
g) Fotocópia da Memória descritiva das instalações ou do Divertimento. 

h) Documento que ateste a qualidade das instalações ou do Divertimento, assinada por 

Técnico credenciado para o efeito. 

i) Requerimento para pedido de Licença de Recinto Itinerante 

j) Cheque cruzado à ordem do Município de Leiria, sem data, referente ao Som no 

valor de €498,80 acrescido do imposto de selo, (10%) de acordo com o Regulamento do 

Som; 

Para instalação de Máquinas de Diversão devem ainda apresentar: 
k) Registo de cada máquina a ser posta em exploração 

l) Classificação do(s) termo(s) de Jogo(s) de cada máquina a ser posta em exploração  

m) Pedido de Licença de Exploração 

2.2 Além dos documentos acima referidos, o candidato deve enviar um envelope pequeno, 

registando no exterior do mesmo, a Identificação e a Actividade a que se propõe. Este 

envelope deve vir lacrado, ou fechado de forma inviolável, e deve conter no seu interior 

apenas a PROPOSTA DE PAGAMENTO, fornecida pela Comissão da Feira, devidamente 

preenchida 

2.3 O valor que o candidato se propõe pagar pelo lugar que pretende ocupar, e que deve 

inscrever na proposta, deve ser sempre igual ou superior à base de licitação referida nas 

tabelas respectivas, apresentadas abaixo sob o n.º 8. 

2.4  As áreas indicadas em candidatura devem exprimir exactamente o espaço que virá a 

ser ocupado, incluindo avançados, lanças, toldos, anexos, palas ou outras formas de apoio à 

instalação. 

2.5 A indicação, em candidatura, de área inferior à registada pela comissão no ano anterior 

deve ser devidamente justificada (em caso de desconhecimento, consultar a Comissão) 

3. EXCLUSÃO DE CANDIDATURAS 
Serão liminarmente excluídos do Concurso os candidatos que: 

a) Estando suspensos de participar na feira, procurem concorrer por interposta pessoa 

b) Não apresentem a documentação referida em 2.1. 

c) A apresentação de proposta com valor inferior à Base de Licitação 

d) Tenham sido avaliados com pontuação 0 (zero), em qualquer dos parâmetros da 

Ficha de Avaliação, na Feira anterior, em virtude de: 

⎯ Incumprimento das normas regulamentares da Feira 

⎯ Exercerem pressões sobre outros candidatos, no sentido de limitar a sua liberdade 

de candidatura 

⎯ Exibirem equipamentos que suscitem dúvidas em relação à segurança 

⎯ Evidenciarem mau relacionamento com outros feirantes e utentes da Feira 

⎯ Utilização de colaboradores castigados/suspensos de participar na Feira de Leiria 
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e) Se encontrem em situação de dívida com a Câmara Municipal de Leiria 

f) Indiquem áreas inferiores às necessárias para a instalação da actividade 

3.1. Para além da penalização de exclusão de candidaturas, todos os que se enquadrem nas 

alíneas a, d, perdem a antiguidade (assiduidade) 

4 - ABERTURA E ANÁLISE DAS CANDIDATURAS - ATRIBUIÇÃO DOS LUGARES 
A partir de 3 de Março, os envelopes das Propostas de Pagamento, serão abertos em acto 

público, pela Comissão da Feira, no Auditório do Centro Associativo Municipal instalado no 

Mercado Municipal, que analisará as candidaturas e elaborará uma listagem ordenada, de 

acordo com os seguintes critérios:  

a) Parâmetros a avaliar 

⎯ Valor monetário da proposta 

⎯ Assiduidade 

⎯ Avaliação de qualidade: 

⎯ Equipamento 

⎯ Comportamento Individual 

b) Clarificação de conceitos 

⎯  O valor monetário da proposta é determinado pelo interessado, a partir da base de 

licitação apresentada neste Edital para a actividade que pretende desenvolver; 

⎯ A assiduidade é determinada pelo número de anos em que o candidato se 

apresentou como opositor ao concurso para a Feira de Maio, tenha ou não sido contemplado 

com um lugar. O limite de anos a pontuar é de 15 ( Quinze); 

⎯ Avaliação de qualidade: 

Cada feirante é sujeito a uma avaliação durante o período de vigência da Feira, da qual 

resulta um índice ou nota com o qual comparticipará na ponderação deste parâmetro. 

Feirantes com prestações negativas terão informação 0 ou 1; novos concorrentes tem 

pontuação 2, e presenças positivas são avaliadas com 2, 3 ou 4. 

Quem não participou na Feira concorre com o valor médio, entre o máximo e o mínimo (2). 

c) Pontuação final e apuramento da nota 

A nota final (P) atribuída a cada concorrente resulta da seguinte expressão: 

P= 60 x ( valor da proposta apresentada / valor da proposta mais alta) + 20 x (n.º de anos de 

candidatura /  15 ) + 20 x ( índice de qualidade / 4) 

d)  Análise das ponderações 

Aos parâmetros foram atribuídos os seguintes pontos, num total de 100: 

⎯ Valor da proposta...................60 

⎯ Assiduidade............................20 

⎯ Qualidade............................ ..20 

4.1. A Comissão elaborará, e afixará no dia 7 de Março de 2008, no escaparate do Gabinete 

da Feira, instalado no edifício da Câmara Municipal de Leiria, LISTAGENS PROVISÓRIAS 

ORDENADAS DOS CANDIDATOS, POR SECTORES, e fará a atribuição dos lugares 

seguindo a ordem apurada. 
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4.3. A partir de 1 de Abril, os lugares consideram-se definitivamente atribuídos, salvo se 

alguma correcção for determinada em função de eventuais reclamações aceites. 

4.3.1. Aos candidatos que não forem admitidos, serão devolvidos os cheques referidos 

no n.º 2.1., de valor igual à base de licitação. 

4.3.2 Os cheques referidos no n.º 2.1. e entregues pelos candidatos admitidos, serão 

movimentados após o período de reclamações. 

4.4. No período de 15 a 18 de Abril, os candidatos aprovados serão chamados pela ordem 

da lista ordenada, para escolher o local em planta, consoante o respectivo sector de 

actividade (com excepção dos Divertimentos, cuja localização compete à Comissão).  

A escolha dos lugares será feira nos seguintes dias: 

⎯ 15/04/2008 – Módulos Stands 3*3 

⎯ 16/04/2008 – Doçarias, Comidas e Bebidas, Farturas 

⎯ 17/04/2008 – Lugares de Terrado (Diversos) 

⎯ 18/04/2008 – Expositores a Céu Aberto 

4.5.Tornadas efectivas as colocações resultantes do concurso, e se tiverem resultado 

lugares vagos, pode a Comissão da Feira promover a sua ocupação, por convite endereçado 

a eventuais interessados. 

4.6. COMUNICAÇÃO AOS CANDIDATOS 

Para além da afixação da lista referida em 4.3., e a partir da mesma data, a Comissão dará 

conhecimento aos candidatos da decisão que recaiu sobre a sua candidatura. 

5 - FORMALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
5.1. Os candidatos cuja candidatura tenha sido aprovada devem formalizar a sua inscrição, 

mediante o pagamento das seguintes verbas: 

Divertimentos e Jogos, Expositores/Vendedores (Pavilhões/ Stands Exteriores), Pequenas 

Explorações ( Doçarias, Comidas e Bebidas, Venda de Farturas, Diversos)  e  Expositores a 

céu aberto: 

⎯ Valor da diferença entre o valor da proposta e o já entregue através do cheque referido 

em 2.1, acrescido de IVA à taxa legal. 

5.2. Este pagamento tem de ser efectuado até ao dia 11 de Abril de 2008. 

5.3. As inscrições só se tornam efectivas após este pagamento, perdendo o direito à 

atribuição do lugar todos aqueles que, até à data acima referida, o não tenha efectuado. 

5.3.1. No caso da não efectivação da inscrição, o lugar fica vago. A Comissão poderá, então, 

convidar interessados em ocupar todos os lugares vagos existentes. 

6 - DESISTÊNCIAS 
Considera-se que o candidato desistiu da sua participação na Feira se não efectivar a sua 

inscrição ou se depois de a ter feito, não comparecer na Feira, a exercer a actividade. 

6.1. A desistência de candidatos admitidos implica para eles a perda dos valores já pagos, 

salvo justificação por motivo de força maior, devidamente aceite pela Câmara Municipal de 

Leiria. 

7. CHEQUES DE CAUÇÃO 
7.1. Os cheques de caução destinam-se não só a garantir a montagem e o cumprimento do 

Regulamento da Feira, mas também à cobertura de prejuízos ou danos causados no âmbito 
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da Feira e cuja responsabilidade seja imputada ao depositante, sendo o cheque referente à 

Instalação Sonora relativo ao cumprimento a que se refere o n.º 15 

7.1.1 - Os cheques de caução serão devolvidos no final da Feira e devem ser levantados, 

pelos seus titulares, até trinta dias após o encerramento da Feira sob pena de, após esse 

período, reverterem a favor da Câmara Municipal de Leiria. 

8. BASES DE LICITAÇÃO PARA TODO O PERÍODO DA FEIRA 
8.1 PUBLICIDADE 
8.1.1 – Visual                                                                                                             €500,00 

8.2 DIVERTIMENTOS COM MOVIMENTO UTILIZADOS POR ADULTOS 
1 Pista de Automóveis Adultos                                                                             €15.000,00 

1 Carrossel de Adultos                                                                                           €1.750,00 

1 Roda de Aviões de Adultos  €1.750,00 

1 Grande Roda    €1.750,00  

1 Kanguru/Salta Montes                                                                                         €2.500,00 

1 Matterhorn/Tapa Destapa                                                                                   €2.500,00 

1 Montanha Russa                                                                                                 €2.000,00 

1 Nuvem/Nube Space                                                                                            €1.750,00 

1 Outros Divertimentos Diferentes (Lotação igual ou superior a 20 lugares)  €2.750,00 

1 Outros Divertimentos Diferentes (Lotação de 10 a 19 lugares)                 €1.750,00 

1 Outros divertimentos diferentes (Lotação inferior a 10 lugares                 €1.250,00  

 8.3 OUTRAS DIVERSÕES DESTINADAS A ADULTOS 

1 Simulador ou similar                              €650,00 

1 Poço da Morte                              €250,00 

8.4 DIVERTIMENTOS COM MOVIMENTO UTILIZADOS POR CRIANÇA 
1 Pista                                                                                                                   €1.250,00 

1 Pista de Carrinhos de Choque                          €1.250,00 

1 Carrossel                                                                                                      €600,00  

1 Roda de Aviões                                                                                                €600,00  

1 Barco                                                                                                €600,00 

1 Comboio ou Trem                                                                                               €600,00 

1 Rodeo Vaca  ou similar                                                                                     €1.750,00 

1 Kangurito/Salta Montes                                                                                     €1.750,00 

1 Motas de Choque                                                                                              €1.750,00 

1 Carrossel de Póneis ao Vivo                                                                             €1.000,00 

1 Outros Divertimentos Diferentes (Lotação igual ou superior a 20 lugares)     €1.800,00 

1 Outros Divertimentos Diferentes (Lotação de 10 a 19 lugares)                         €1.400,00 

1 Outros Divertimentos Diferentes (Lotação inferior a 10 lugares)              €1.000,00 

8.5 OUTRAS DIVERSÕES INFANTIS 
1 Pavilhão Fantasma ou Similar                               €500,00 

1 Pavilhão Cidade Encantada ou Similar                                       €500,00 

8.6 JOGOS COM PRÉMIOS – TÔMBOLA E JOGOS DE HABILIDADE 
1 Tômbola                                                          €3 000,00 

2 Tiro ao alvo, arremesso ou similar (Instalações únicas máximo 10*6)              €1.150,00 

CMLeiria/Acta n.º 26, de 2007.12.11 
Im-DA-15-09_A00 
 



1523(36) 

Nota: São considerados tômbolas todos os tipos de sorteios numerados, figurados ou 

sorteados por palavras. 

8.7. JOGOS SEM PRÉMIOS 
2  Pavilhão Desportivo ( Matraquilhos e Máquinas de Diversão)                            €600,00 

1. Outro Jogo (sem prémio)                                                                                     €600,00 

8.8 LUGARES PARA EXPOSITORES/VENDEDORES 
8.8.1. PAVILHÕES PARA EXPOSIÇÃO 
a) Pavilhões até 200 m2                                           €9,00/m2

b) Pavilhões com área superior a 200m2                                         €6,00/m2

8.8.2. STANDS EXTERIORES DE ALUGUER (3X3 M, COM ESTRADO, ALCATIFA E 
ELECTRIFICADOS) 
a) Para entidades oficiais e convidados                                          €257,00  

b) Para comércio                                                      €420,00 

c) 3 Módulos (Tipo Feira da Praça ) *                                              €100,00 

*- Electrificados, destinados à venda de Frutos Secos, Bolos Regionais, Tremoços e 

Pevides.     

8.9. PEQUENAS EXPLORAÇÕES – Lugares de Terrado 
Nota: Lugares de Terrado, para exploração, com estrutura e montagem dos próprios 

concorrentes. O preço por m2 refere-se à área total ocupada, incluindo, toldos, avançados, 

palas, anexos, ou outras formas de apoio à instalação 

8.9.1 Doçarias, Aperitivos e guloseimas 

1 Amêndoa Torrada                                                       €9,00/m2

1 Gelados                                                         €9,00/m2

5 Gelados e Pipocas                                                         €9,00/m2

6 Pipocas e Algodão Doce                                                       €9,00/m2

2 Rebuçados e Gomas                                                        €9,00/m2

2 Torrão de Alicante                                                         €9,00/m2

2 Outros diferentes                                                          €9,00/m2

8.10. COMIDAS E BEBIDAS : 
5 Bares                                                €30,00/m2 

1 Bar/farturas (convidado)                                             €30,00/m2

4 Bar/Pão Quente                                              €30,00/m2

2 Cachorros                                                  €50,00/m2

1 Caipirinha ou similar                                               €40,00/m2

1 Restaurante                                               €10,00/m2

2 Outros diferentes                                               €30,00/m2

8.11. VENDA DE FARTURAS 
6 Roullotes de venda de farturas, Churraria e seus derivados  

(espaços estandardizados, lotes de 11,50mts.*4,50mts.)               €3000,00/Lote 

NOTA: Os participantes, referentes a Comidas, Bebidas e Farturas podem ocupar, 

gratuitamente, o espaço frontal à sua instalação, com esplanada (coberta ou descoberta). 
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No entanto, a limitação dos espaços atrás mencionados serão marcados pelos membros da 

Comissão da Feira, não sendo permitido a ocupação do espaço de circulação dos visitantes 

da Feira.      

8.12. DIVERSOS 
a) Verga, Palha e semelhantes; Cutelaria, Ferragens, Ferramentas e derivados; Mobílias, 

Louças e Vidros, Alumínios, Tanoaria, Quinquilharia, Bijutarias, Quadros e Espelhos, Flores 

Artificiais e Tecidos, Roupas e similares.                                                  €3,00/m2

b) Flores Naturais                                              €9,00/m2

c) Cassetes e Discos                                              €9,00/m2

d) Serigrafia e Plastificação                                             €4,00/m2

e) Outras não contempladas nestas rubricas                                          €4,00/m2 

8.13. EXPOSITORES A CÉU ABERTO 
8.13.1. Lugares de terrado para Exposição (espaços estandardizados 10*12)     €480,00/Lote 

9. À ocupação de terreno onde se exerça mais do que uma das actividades referidas nas 

tabelas anteriores será aplicada a importância que competir à actividade de maior base de 

licitação. 

10. EXPOSIÇÃO FORA DAS INSTALAÇÕES 
10.1. O material exposto fora das instalações está sujeito ao pagamento da área ocupada, 

nas condições seguintes: 

a) Quando o material exposto se situa junto da instalação comercial, com uma 

importância igual à paga pela instalação, sob pena de perda do depósito de garantia - 

caução. 

b) Quando o material exposto se situa em zona não confinante com a instalação 

comercial, a importância será igual ao dobro da quantia paga por aquela por cada dia de 

utilização, sob pena de perda do depósito de garantia - caução. 

11. DISTRIBUIÇÃO, MONTAGENS E LIGAÇÃO DE ENERGIA 
11.1. A distribuição de terrenos/lugares terá lugar a partir do dia 23 de Abril, das 10 às 12 

horas e das 15 às 17 horas, no Gabinete da Feira. 

11.2. O período de montagem decorrerá entre 24 de Abril a 29 de Abril, sendo o acesso ao 

recinto feito pela entrada previamente sinalizada, das 10 horas às 12 horas e das 15 

horas às 17 horas. 

11.3. As vistorias às instalações serão efectuadas no dia 30 de Abril.  

11.4. O acesso ao recinto da Feira, para a montagem das instalações, só é permitido  

mediante a exibição de um verbete de livre trânsito que será entregue no período 

referido no n.º 11.1 

11.4.1. .Os verbetes de livre trânsito designados por Direito de Acesso e Ocupação, bem 

como os cartões de participante e colaboradores, são levantados junto da Comissão da 

Feira, mediante a apresentação de recibo de pagamento dos valores estipulados. 

11.5. Não poderão dar início à montagem de qualquer instalação, sem a presença de um 

dos elementos dos Serviços de Fiscalização, os quais se encontram no posto de 

fiscalização do recinto da Feira de Leiria, no Secretariado. 

CMLeiria/Acta n.º 26, de 2007.12.11 
Im-DA-15-09_A00 
 



1525(38) 

11.6. Os Serviços da EDP não procederão à ligação de energia eléctrica, sem que lhes    

seja apresentado documento comprovativo de autorização emitido pela Câmara  

Municipal ou Comissão da Feira. 

11.7. De igual modo não se procederá à restituição de depósito de garantia, sem que lhes 

seja feita prova de que se encontra liquidada a energia eléctrica devida à EDP. 

11.8. Os Pavilhões, Stands ou Barracas a montar pelos interessados devem estar 

concluídos na véspera da abertura da Feira, a fim de serem vistoriados. 

11.8.1. Salvo motivo grave, devidamente justificado, não será permitida a montagem de 

qualquer instalação após as 18 horas do dia  29 de Abril. 

11.9. Os Divertimentos, só estão autorizados a funcionar após apresentação, individual, da 

Licença Itinerante de Recinto 

12. NORMAS DE SEGURANÇA 
Todos os feirantes e outras entidades instaladas no recinto devem respeitar as seguintes 

disposições: 

⎯ Não ocupar as vias de acesso e circulação interna, para garantir o livre acesso de 

veículos de socorro, se vier a ser necessário 

⎯ Obedecer às normas de segurança das instalações eléctricas, nomeadamente 

utilizando material eléctrico normalizado 

⎯ Não alterar as instalações eléctricas, depois de terem sido inspeccionadas, sem 

autorização da fiscalização da feira 

⎯ Dispor de extintores de incêndio no caso de utilizarem sistemas de fogo ou 

aquecimento. 

13. DESMONTAGENS 
A desmontagem da feira deve iniciar-se, impreterivelmente no dia 26 de Maio. 

13.1. Os terrenos ou instalações ocupadas terão de ficar completamente livres até ao dia 31 

de Maio de 2008, sob pena de perda dos depósitos de garantia e pagamento diário de uma 

importância igual à paga pelo direito de ocupação de terrado. 

13.2. A desmontagem ou a desocupação das instalações antes do encerramento da Feira, 

bem como a não abertura e encerramento das instalações diariamente, respeitando os 

horários a designar pela comissão da Feira, implica a perda do depósito de garantia. 

13.3.A Comissão da Feira pode autorizar encerramentos temporários desde que 

previamente solicitados por escrito e devidamente justificados. 

14. HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 
a) Sector Comercial e de Diversões - abertura diária às 11 horas e encerramento à 1 

hora do dia seguinte, com excepção do dia 1 de Maio de 2008, em que a abertura será às 15 

horas. 

b) Sector de exposição «ou ar livre ou em pavilhão» - abertura diária às 17 horas e 

encerramento à 1 hora do dia seguinte. 

c) Às sextas-feiras, sábados e vésperas de Feriado o encerramento poderá ser às 2 

horas do dia seguinte. 

15. PUBLICIDADE SONORA E UTILIZAÇÃO ALTIFALANTES 
Só é permitida a publicidade sonora e a instalação de altifalantes nos termos de 

Regulamento próprio que será distribuído no acto de inscrição. 
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As emissões sonoras devem obedecer ao Regulamento Geral do Ruído e só são 

permitidas até às 24 horas, de Domingo a Quinta-feira e até à 1hora às sextas-feira, sábados 

e vésperas de feriado. 

A PARTIR DESTAS HORAS AS INSTALAÇÕES DE SOM SERÃO COMPLETAMENTE 

SILENCIADAS.  

16. SEGURO DO MATERIAL EXPOSTO, RESPONSABILIDADES POR DANOS OU 
ACIDENTES 
16.1. Embora sejam tomadas pela Comissão da Feira as precauções normalmente 

necessárias para a protecção dos produtos expostos, a sua guarda será sempre da 

responsabilidade do participante ou feirante. 

16.2. Nem a Câmara Municipal de Leiria, nem a Comissão da Feira são responsáveis por 

quaisquer danos ou prejuízos que possa advir aos participantes, Feirantes, ao seu pessoal 

ou aos produtos expostos, seja qual for a sua natureza ou os factos que lhe derem origem, 

nomeadamente incêndio ou furtos, reconhecendo expressamente a cada participante, 

feirante, que nenhuma indemnização poderá ser pedida à Comissão da Feira ou à Câmara 

Municipal pelos referidos danos ou prejuízos. 

16.3. De acordo com o preceituado nos números anteriores, o seguro dos produtos expostos 

e quaisquer outros seguros são da competência dos respectivos participantes, Feirantes. 

17. VIGILÂNCIA E LIMPEZA 
17.1. A vigilância dos recintos é assegurada por empresa especializada, em coordenação 

com a Comissão da Feira, pertencendo aos participantes, Feirantes a vigilância dos seus 

próprios espaços, sendo da sua inteira responsabilidade a segurança dos materiais e 

produtos expostos. 

17.2. A Limpeza das áreas de trânsito dentro dos recintos é coordenada pela Comissão da 

Feira e executada de acordo com plano próprio. 

17.3. Os participantes ou Feirantes são obrigados a manter os seus locais de venda ou de 

exposição limpos e a colocar o lixo nos contentores distribuídos pelo recinto da Feira ou na 

sua periferia. 

 17.3.1. A não restituição, no final da Feira, dos contentores fornecidos no acto da 

instalação implica a perda do depósito de caução. 

18. DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1.  Não são permitidas no recinto da Feira, instalações que contribuam para a 

desmoralização pública ou, ainda, as que não funcionem de harmonia com o Regulamento 

Policial do Governo Civil. 

18.2. São expressamente proibido o trânsito e permanência de vendedores ambulantes aos 

quais não tenha sido atribuído lugar no recinto da Feira, durante o período da mesma. 

18.3. A adjudicação do direito de explorar Publicidade, montagem de diversões e outras, 

não é transmissível. 

18.4. É proibida a permanência, estacionamento, de quaisquer veículo auto, reboques ou 

roullotes para dormitório dentro do recinto da Feira desde que não se encontrem totalmente 

integrados dentro das próprias instalações, a partir da antevéspera do dia da inauguração. 

No entanto, será permitida a sua entrada por acessos previamente sinalizados, e 

permanência pelo tempo estritamente necessário para promover o reabastecimento de 
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qualquer instalação, das 8 às 14 horas. Excepcionalmente, também será permitida a entrada 

aos Domingos, quando se verifique que os volumes, quer pelas suas dimensões, quer pelo 

seu peso, não podem ser transportados manualmente. 

18.4.1. Caso se verifiquem infracções graves ou sistemáticas às disposições contidas 

nas normas estabelecidas, a Comissão da Feira pode determinar, não só o encerramento e 

retirada das instalações do infractor, mas também impedi-lo de participar, directamente ou 

por interposta pessoa, na Feira durante um período a estipular pela Câmara Municipal. 

18.5. A determinação do encerramento de instalações e de desocupação de espaços, 

quando declarada nos termos previstos destas normas, não dá direito a qualquer 

indemnização, seja a que titulo que for, por parte da Câmara Municipal. 

18.6. A Fiscalização destas disposições compete ao Serviços de Fiscalização da Câmara, à 

Policia de Segurança Pública e à Empresa de Segurança contratada. 

18.7. Cada feirante do sector de Doçarias, Comidas e Bebidas e Venda de Farturas é 

responsável, designadamente perante as entidades fiscalizadoras, por exercerem a 

respectiva actividade em conformidade com todas as normas legais e regulamentares que 

lhe sejam aplicadas, nomeadamente, em matérias de higiene, segurança e saúde públicas, 

não podendo ser imputada qualquer responsabilidade à Câmara pelo eventual 

incumprimento levado a cabo pelos feirantes. 

E para constar se mandou afixar o presente Edital nos lugares do costume. 

Leiria, 2 de Janeiro de 2008 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

Isabel Damasceno Campos» 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.2. Análise do processo relacionado com a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos 
5.2.1. Protocolo a celebrar entre o Município de Leiria e a Sociedade ÓLEOTORRES - 
Óleos Vegetais, Lda.  
DLB N.º 1526/07 | Presente a minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar entre o 

Município de Leiria e a sociedade «ÓLEOTORRES – Óleos Vegetais, Lda.», cujo teor abaixo 

se transcreve (...): 

«Minuta de Protocolo de Colaboração entre o 
Município de Leiria e a “ÓLEOTORRES - Óleos Vegetais, Lda.” 

Considerando o actual regime geral da gestão de resíduos estabelecido pelo 

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, que responsabiliza o produtor pela gestão 

adequada dos resíduos por si produzidos. 

Considerando que a recolha de óleos alimentares usados se traduz numa mais valia 

para o ambiente, ao reduzir os problemas associados à rede de esgotos; ao prevenir a 

danificação de infra-estruturas de saneamento futuras e ao evitar a poluição das águas. 

Considerando que o respeito e preservação do ambiente só se torna viável através 

da concretização de práticas que impliquem a intervenção directa do público. 

Considerando que o Município de Leiria desenvolveu um projecto relativo à recolha 

e valorização de óleos alimentares usados, com vista à sua implementação no concelho de 

Leiria. 
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Considerando que o Município de Leiria, no âmbito do referido projecto, irá proceder 

à instalação de depósitos com 600 litros de capacidade, em pontos estratégicos e de acesso 

facilitado, para que os produtores domésticos possam proceder à entrega voluntária dos 

seus óleos alimentares usados. 

Considerando a necessidade de tais óleos serem recolhidos por um operador 

devidamente licenciado para o efeito. 

Entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, com sede no Largo da República, na 

cidade de Leiria, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, no uso dos poderes conferidos pela deliberação 

camarária de ______ de ________ de _____, como primeiro outorgante, e a sociedade 

“OLEOTORRES - Óleos Vegetais, Lda.”, pessoa colectiva n.º 502871377, com sede na Zona 

Industrial de Torres Novas, em Santa Maria, concelho de Torres Novas, matriculada na 

Conservatória de Registo Comercial de Torres Novas sob o n.º 1136, neste acto 

representado pelo Senhor Diamantino Rodrigues Ferreira, que intervém na qualidade de seu 

sócio-gerente, como segunda outorgante, é celebrado, ao abrigo da alínea l) do n.º 1 do 

artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, o presente protocolo de colaboração, o 

qual passa a reger-se pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto do protocolo) 

Constitui objecto do presente protocolo, a definição dos termos e condições da colaboração 

a desenvolver entre o Município de Leiria e a sociedade “OLEOTORRES - Óleos Vegetais, 

Lda.”. 

Cláusula Segunda 
(Objectivo do protocolo) 

Constitui objectivo do presente protocolo, a recolha e valorização dos óleos alimentares 

usados provenientes do sector doméstico, doravante designados por “OAU”, produzidos na 

área do concelho de Leiria. 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Município de Leiria) 

No âmbito do presente protocolo, o primeiro outorgante compromete-se a: 

a) promover acções de sensibilização e informação do público-alvo sobre as vantagens 

da recolha selectiva de OAU e do respectivo encaminhamento para valorização. 

b) fornecer, à segunda outorgante, listas actualizadas de produtores do sector 

HORECA, a saber: hotéis, restaurantes, indústrias alimentares, refeitórios, empresas de 

catering, escolas, entre outros. 

c) disponibilizar 35 depósitos de 600 litros de capacidade para deposição dos OAU, 

que serão por si colocados em locais a definir em colaboração com as respectivas 

freguesias. 

d) disponibilizar um local apropriado nas instalações que lhe estão afectas, para 

permitir a colocação, por parte da segunda outorgante, de um contentor de grande porte 

destinado a receber recipientes vazios e a armazenar os OAU recolhidos no concelho de 

Leiria. 

Cláusula Quarta 
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(Obrigações da sociedade OLEOTORRES - Óleos Vegetais, Lda.) 

No âmbito do presente protocolo, a segunda outorgante compromete-se a: 

a) colaborar nas acções de sensibilização e informação do público-alvo sobre as 

vantagens da recolha selectiva de OAU e do respectivo encaminhamento. 

b) encaminhar os OAU por si recolhidos no concelho de Leiria, directamente ou através 

de operadores licenciados, respeitando as normas legais aplicáveis. 

c) assumir toda e qualquer responsabilidade por eventuais acidentes/incidentes que 

possam ocorrer no processo da recolha e transporte dos OAU. 

d) efectuar a recolha de OAU, independentemente da verificação dos requisitos 

aplicáveis à sua qualidade, depositados nos reservatórios colocados e a colocar para o 

efeito pelo primeiro outorgante, nas diversas freguesias do concelho de Leiria. 

e) substituir os depósitos destinados à recolha de OAU, bem como proceder à lavagem 

e higienização dos mesmos, sempre que se mostre necessário ou mediante solicitação do 

primeiro outorgante. 

f) manter e preservar em adequado estado de segurança, higiene e salubridade, o 

contentor localizado nas instalações do primeiro outorgante. 

g) registar e enviar ao primeiro outorgante, semestralmente, um relatório contendo 

dados sobre as quantidades de OAU recolhidas no concelho de Leiria. 

h) fornecer gratuitamente biodiesel, em quantidades a definir pelo primeiro outorgante 

em função dos OAU que venham a ser por si recolhidos no concelho de Leiria, a partir da 

data em que esta o pretenda utilizar nas suas viaturas. 

Cláusula Quinta 
(Confidencialidade) 

As partes outorgantes comprometem-se a respeitar a confidencialidade dos dados 

relacionados com este protocolo de colaboração, que possam ter implicações empresariais 

ou de sigilo estatístico. 

Cláusula Sexta 
(Denúncia do protocolo) 

1. O presente protocolo pode ser denunciado a todo o tempo por qualquer uma das 

partes, mediante carta registada com aviso de recepção a enviar ao outro outorgante, com a 

antecedência mínima de 90 dias. 

2. A denúncia do protocolo por qualquer das partes não confere ao denunciante qualquer 

obrigação, em especial a de indemnizar. 

Cláusula Sétima 
(Vigência do protocolo) 

Sem prejuízo do disposto na cláusula sexta, o presente protocolo entra em vigor a partir da 

data da sua assinatura e tem a duração de dois anos, renováveis por iguais períodos. 

Cláusula Oitava 
(Casos omissos e dúvidas) 

As situações não previstas no presente protocolo, bem como as dúvidas suscitadas pela 

aplicação do mesmo, serão resolvidas por mútuo consentimento dos outorgantes. 

*** 

CMLeiria/Acta n.º 26, de 2007.12.11 
Im-DA-15-09_A00 
 



1530(43) 

Este protocolo, isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) do 

artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo, é feito em duplicado, valendo a cópia como original, composto 

por quatro páginas e devidamente assinado pelas partes, depois de declararem ter lido, 

compreendido e aceite todas as suas cláusulas. 

Pelo Município de Leiria | Isabel Damasceno Campos (Presidente da Câmara Municipal) 

Pela sociedade “OLEOTORRES,Ld.ª” | (_________________________)» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto alínea l) do n.º 1 do 

artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, deliberou por unanimidade concordar o 

teor da minuta de Protocolo acima transcrito. 

Mais deliberou conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara para outorgar o 

referido protocolo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
 Depar tamento  de  Educação e  Acção Soc ia l  

 

6.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Educativa 
Municipal  
6.1.1. Programa de generalização do fornecimento de refeições escolares aos alunos 
do 1.º CEB. Ano lectivo de 2007/2008  
DLB N.º 1527/07 | Considerando o programa «Serviço de Refeições - 1.º CEB» existente no 

concelho de Leiria, desde o ano lectivo 2001/2002 (aprovado por deliberação camarária de 

24 de Outubro de 2001); 

Considerando o Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 

Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (Despacho n.º 22 251/2005, de 25 de 

Outubro); 

Considerando os acordos de colaboração celebrados entre o Município de Leiria e 

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

outras instituições – de utilidade pública e de solidariedade social), aprovados em 

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

Considerando a deliberação camarária n.º 1131, de 30 de Agosto de 2007, que 

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

ano lectivo 2007/2008; 

É presente mapa com entidades gestoras do programa e respectivos valores, que 

fica anexo a esta acta, fazendo dela parte integrante (Anexo C), bem como minuta de adenda 

aos Acordos de Colaboração. 

Adenda ao 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 

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

pela Presidente da Câmara Municipal, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante 

designado como primeiro outorgante; 

e 

Segundo Outorgante:  ____________, com sede em ____________, ___________, 

Freguesia de __________, contribuinte fiscal n.º _____________, representado pelo seu 

Presidente, ___________, e o Agrupamento de Escolas de ____________, com sede em 

__________, ______________de _____________, Freguesia de 

______________contribuinte fiscal n.º ___________, representado pelo seu Presidente, 

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

ao acordo de colaboração assinado em _________de _________de __________, que se 

rege pelo disposto no Regulamento de acesso ao funcionamento do Programa de 

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

pelo Despacho n.º 22 251/2005, da Ministra da Educação, publicado na 2.ª série do Diário da 

Republica n.º 3205, de 25 de Outubro, conjugado com Deliberações Camarárias n.º 2599/01, 

de 24 de Outubro e n.º 1131/07 de 30 de Agosto: 

Cláusula única 
A alínea c) da cláusula __________(4.ª/5.ª), no contexto do ano lectivo 2007/2008, passa a 

ter a seguinte redacção: 

Ao Município compete: 

a) (...) 

b) (...) 

c) transferir para o/a ______________ (entidade gestora) a titulo de apoio as verbas do 

Programa, de acordo com os valores aprovados por deliberação camarária, conforme se 

indica: 

Preço de refeição: 

Transporte (aluno/refeição): 

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

Os valores implicados nestas despesas foram objecto das proposta de cabimento 

abaixo referidas: 

 Cód. Acção Orçamental Valor Cabimentado Propostas de Cabimento 

de 19 de Outubro 

2007-A-36 €130.000,00 3797/07 

2007-A-37 €9.000,00 3798/07 

2007-A-38 €110.000,00 3799/07 

2007-A-39 €9.400,00 3800/07 

 

 

 

 

 

 

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

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º ambas da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, e das alíneas l) do n.º 1 e d) do n.º 4 ambas do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade ratificar a proposta apresentada. 

Mais deliberou autorizar a Senhora Presidente, Isabel Damasceno Campos, a 

assinar a(s) Adenda(s) ao(s) Acordo(s) de Colaboração. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.2. Acção Social Escolar. Atribuição de auxílios económicos 
DLB N.º 1528/07 | Presente processo de candidatura para atribuição de Auxílios 

Económicos – 1.º CEB (ano lectivo 2007/2008) e informação dos Serviços de Educação com 

resultado da análise das candidaturas, cujo quadro síntese se apresenta de seguida 

Listas Definitivas 
(Após Auscultação dos Parceiros Educativos) Agrupamento de 

Escolas Escolas EB1 

N. º Cand. A B Exc. 

Agodim 6 2 0 4 

Alcaidaria 4 2 2 0 

Barracão 4 2 0 2 

Bidoeira de Cima 17 9 5 3 

Boavista 7 5 2 0 

Bouça 7 6 1 0 

Casal da Quinta 11 3 3 5 

Colmeias 36 17 12 7 

Figueiras Centro 5 2 1 2 

Figueiras Nova 2 2 0 0 

Machados 12 6 2 4 

Mata dos Milagres 1 1 0 0 

Memória 5 4 1 0 

Milagres 6 3 1 2 

Raposeira 12 8 3 1 

Colmeias 

 Total 135 72 33 30 

Amarela 29 17 5 7 

Arrabalde 15 9 1 5 

Barosa 12 8 3 1 

Branca 41 29 5 7 

Guimarota 16 10 5 1 

Capuchos 26 13 8 5 

D. Dinis 

 Total 140 86 28 26 

A-do-Barbas 8 6 1 1 

A-dos-Pretos 10 2 4 4 

Arnal 7 3 0 4 

Costas 4 1 2 1 

Maceira Lis 12 8 3 1 

Maceira 

Maceirinha 13 10 2 1 
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Pocariça 5 3 2 0 

Porto do Carro 4 1 3 0 

Cavalinhos 2 2 0 0 

 

 Total 65 36 17 12 

Bajouca 21 7 4 10 

Carreira n.º1 22 12 2 7 

Carvide 9 3 4 2 

Chã da Laranjeira 11 2 2 7 

Coimbrão 12 4 5 3 

Ervideira 9 3 5 1 

Lameira 8 0 3 5 

Lavegadas 15 3 8 4 

Moinhos de Carvide 3 0 1 2 

Moita da Roda 8 1 5 2 

Monte Real 13 2 3 8 

Monte Redondo 27 8 4 15 

Ortigosa 21 10 5 6 

Outeiro da Fonte 9 0 1 8 

Serra Porto do Urso 9 2 3 2 

Sismaria 15 4 1 10 

Souto da Carpalhosa 14 6 3 4 

Vale da Bajouca 14 4 4 6 

Vale da Pedra 8 6 1 1 

Várzeas 9 3 5 1 

Rainha Santa Isabel 

 Total 258 80 69 104 

Chainça 10 2 3 5 

Loureira 15 0 6 9 

Vale Sumo 8 4 3 1 

St.ª Catarina da Serra 32 8 9 15 

Jardins da Serra 

 Total 65 14 21 30 

Caldelas 10 5 3 2 

Caranguejeira 10 4 3 3 

Caxieira 12 7 4 1 

Palmeiria 5 1 3 1 

Quintas do Sirol 16 10 1 5 

Souto de Cima 10 3 2 5 

Caranguejeira 

Total 61 28 16 17 

José Saraiva Alcogulhe 1 0 0 1 
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Azóia 19 11 0 8 

Andreus 11 5 0 6 

Cortes 7 3 2 2 

Cruz d`Areia 64 23 5 36 

Marvila 6 4 2 0 

Parceiros 38 5 9 24 

Pernelhas 18 5 5 8 

Reixida 29 13 3 13 

Telheiro 14 6 3 5 

Vale do Horto 7 4 2 1 

 

Total 224 83 31 110 

Barreiros 18 8 9 1 

Amor 10 7 2 1 

Casal dos Claros 9 4 3 2 

Casal Novo 6 2 2 2 

Coucinheira 9 7 2 0 

Gândara dos Olivais 34 24 7 3 

Marinheiros 28 18 4 6 

Marrazes 61 44 13 4 

Pinheiros 19 14 2 3 

Quinta da Alçada 63 40 10 12 

Regueira de Pontes 12 8 1 3 

Chãs 16 4 5 7 

Sismaria da Gândara 34 16 11 7 

Marrazes 

Total 319 196 71 51 

Andrinos 15 4 3 8 

Arrabal 6 0 3 3 

Courelas 20 14 2 4 

Martinela 4 1 0 3 

Paulo VI 32 21 8 3 

Pousos n. º 1 11 6 3 2 

Touria 2 1 1 0 

Várzea 8 2 3 3 

Vidigal 13 1 1 11 

Dr. Correia Mateus 

Total 111 50 24 37 

Para conhecimento da Câmara apresenta-se quadro comparativo relativamente 

ao ano anterior: 

 2006/2007 2007/2008 
Candidaturas 1429 1378 
Escalão A 698 647 
Escalão B 290 309 
Excluídos 441 417 

 

 

 

 

Os valores implicados nestas despesas foram objecto de proposta de cabimento n.º 

4281/07, de 4 de Dezembro. 
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A Câmara, depois de analisados os respectivos processos e atendendo o Decreto - 

Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro, conjugado com alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei 

n.º 159/99, de 14 de Setembro e alínea d) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade concordar com a informação apresentada e aprovar, 

no âmbito dos Auxílios Económicos (Livros e Material Escolar) os valores de €40,00 (Alunos 

Escalão A) e €35,00 (Alunos Escalão B), transferindo para os Agrupamentos de Escolas a 

respectiva verba, de acordo com o que se apresenta: 

Agrupamento de Escolas de Colmeias € 4.035,00 

Agrupamento de Escolas D. Dinis € 4.385,00 

Agrupamento de Escolas de Maceira € 2.035,00 

Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel € 5.615,00 

Agrupamento de Escolas e Jardins da Serra € 1.295,00 

Agrupamento de Escolas de Caranguejeira € 1.760,00 

Agrupamento de Escolas José Saraiva € 4.405,00 

Agrupamento de Escolas de Marrazes € 10.325,00 

Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus € 2.840,00 

Total € 36.695,00 

Considerar os alunos carenciados beneficiários do programa «serviço de refeições», 

com produção de efeitos desde o início do ano lectivo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.2. Análise do processo relacionado com a Divisão da Acção Social e Família 
6.2.1. Atribuição de habitação social  
DLB N.º 1529/07 | Presente uma proposta da Divisão de Acção Social e Família, no sentido 

de ser atribuída a Maria de Lurdes Mestre Inverno a casa n.º 1 da Rua da Mata do B.º Social 

de Parceiros, freguesia de Parceiros. 

Atendendo à situação de emergência habitacional, verificada directamente, junto da 

sua morada na Rua João Ramos – s/n.º na freguesia de Marrazes, onde a total falta de 

condições de habitabilidade, aliada à sua situação de doença grave, e aos baixos recursos 

económicos para aceder a uma habitação condigna no mercado privado de arrendamento e 

ainda, porque de entre as famílias que constam no ficheiro de procura de habitação social, 

existente na DASF, residentes na freguesia de Parceiros, nenhuma se reveste desta 

gravidade e, a pequena dimensão da casa agora devoluta (T1) adequar-se a uma pessoa 

sozinha, propõe a Divisão de Acção Social e Família, com o parecer favorável do senhor 

presidente da Junta de Freguesia de Parceiros, o seu realojamento provisório na casa acima 

identificada, até que se encontrar uma alternativa de alojamento definitivo para esta 

munícipe, na actual freguesia de residência. 

Mais propõe, a Divisão de Acção Social e Família, tendo em conta os rendimentos 

provenientes, apenas da condição de beneficiária do Rendimento Social de Inserção, no 

valor de €177,05 (cento e setenta e sete euros e cinco cêntimos) seja fixada a renda mensal 

apoiada no valor de €5,31 (cinco euros e trinta e um cêntimos) a pagar por M.ª de Lurdes 
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Mestre Inverno na Tesouraria da Câmara Municipal de Leiria, com efeitos a partir da data da 

celebração do contrato de arrendamento. 

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

alínea i) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea d) do artigo 24.º ambas da Lei n.º 149/99, de 14 

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

alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto – Lei n.º 797/76, de 6 de Novembro, deliberou por 
unanimidade atribuir, a título provisório e até ser encontrada uma alternativa noutro local, a 

habitação sita no n.º 1 da Rua da Mata do Bairro Social de Parceiros, freguesia de Parceiros, 

a Maria de Lurdes Mestre Inverno, bem como autorizar a fixação da renda mensal apoiada 

no valor de €5,31 (cinco euros e trinta e um cêntimos) com efeitos à data da celebração do 

respectivo contrato de arrendamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.2.2. Lista de candidatos a juízes sociais 
DLB N.º 1530/07 | Retirado 

 

 

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

 
7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Área da Cultura 
7.1.1. Apoio ao Coro do Ateneu Desportivo de Leiria 
DLB N.º 1531/07 | Presente um pedido de apoio do coro do Ateneu Desportivo de Leiria com 

a ENT.24541/07, que recebe o coro Jóia de Meg de Lérida (Espanha) nos próximos dias 7 e 

8 de Dezembro. O apoio pretendido consiste na cedência do Teatro Miguel Franco no dia 7 

para um concerto e o pagamento do alojamento dos elementos do coro no Quartel RAL 4, 

nas noites de 7 e 8 de Dezembro.  

Tratando-se de um evento de elevado valor cultural para a cidade e um intercâmbio 

cultural entre os grupos em questão – uma vez que o coral do Ateneu se deslocou em 

Outubro do ano transacto a Lérida – propõe-se que se apoie o Ateneu Desportivo de Leiria 

nos items solicitados, suportando a despesa com o alojamento que se prevê com um custo 

aproximado de €540,00, isentos de IVA, utilizando para o efeito a rubrica 0309/2007/A/214 

Animação do Mercado de Santana. Proposta de cabimento n.º 4275/07. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, concordando com a informação prestada 

pela Divisão da Cultura e Gestão de Espaços Culturais, deliberou por unanimidade apoiar 

o Ateneu Desportivo de Leiria na iniciativa em referência,  com efeitos retroactivos a 7 de 

Dezembro, suportando a despesa com o alojamento do coro Jóia de Meg de Lérida no 

montante aproximado de €540,00. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.2. Concerto de Natal pelos coros da cidade 
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DLB N.º 1532/07 | Realiza-se na Sé de Leiria, no dia 17 de Dezembro do corrente, pelas 

21h30m, o tradicional Concerto de Natal  pelos Coros da Cidade, cuja organização está a 

cargo da Paróquia de Leiria, do Município de Leiria e dos Grupos Corais da cidade. 

Tendo em conta que o Concerto de Natal é já uma tradição cultural cuja  

particularidade é a de unir os Grupos Corais da Cidade, que preparam para a ocasião um 

repertório de grande qualidade, julgamos ser de apoiar o evento nos moldes habituais: 

decoração da Sé, execução gráfica e impressão do material de divulgação, bem como 

atribuir à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Leiria uma comparticipação para o 

lanche convívio dos coralistas, no montante de €600,00, utilizando para o efeito a verba 

inscrita no Plano na rubrica 0302/2007/A/207 Concerto de Natal 12/040701. Proposta de 

cabimento n.º 4282/07, de 4 de Dezembro. 

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

Cultura e Gestão de Espaços Culturais, considerando que o Concerto de Natal pelos coros 

da cidade se reveste de interesse cultural,  ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do 

artigo 64.º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade apoiar a 

actividade e atribuir à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Leiria um apoio no valor 

de €600,00, para fazer face aos encargos com o  lanche convívio dos coralistas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.3. Inauguração do Centro de Interpretação Abrigo do Lagar Velho – Lapedo 
DLB N.º 1533/07 | Presente a informação da Divisão de Museus e Património que a seguir 

se transcreve: 

«Estando o projecto museológico referido em epígrafe concluído e pronto para 

abertura ao público. Neste sentido foi elaborado uma proposta de programa para a 

inauguração que inclui o convite a três investigadores estrangeiros (Prof. Doutor Erik 

Trinkhaus, Prof. Doutor Brian Pierson e um investigador português em exercício no 

estrangeiro, Prof. Doutor João Zilhão).  

A fim de conciliar as agendas dos convidados, sugere-se a inauguração para dia 5 

de Janeiro 2008, Sábado, com o seguinte programa: 

10h30 – Visita guiada ao Vale com os convidados de honra. 

11h30 – Inauguração do Centro de Interpretação Abrigo do Lagar Velho – Lapedo. 

15h00 – Mesa Redonda, local a designar, com as seguintes intervenções: 

  * Erik Trinkaus | Antropólogo - Washington University (Saint Louis - USA) 

  * Brian Piersan | Antropólogo – Tulain University (New Orleans - USA) 

  * João Zilhão | Arqueólogo – University of Bristol (U.K.) 

  * Francisco Almeida | Arqueólogo – IGESPAR (PT) 

De referir ainda que se prevê a contribuição de apoio externo (patrocínios) para 

apoio aos conferencistas que se deslocam do estrangeiro.» 

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

Museus e Património e, atendendo a que se trata de um acontecimento de maior importância 

para o Município, de âmbito nacional e internacional, e ao abrigo do disposto na alínea b) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 
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apoiar esta iniciativa, suportando as despesas com a deslocação e refeições dos três 

investigadores estrangeiros convidados no dia da inauguração. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.4. Colóquio Nacional «200 anos após as Invasões Francesas - Impactos e 
Dinâmicas na Região» 
DLB N.º 1534/07 | Presente a informação da Divisão de Museus e Património que a seguir 

se transcreve: 

«Passam actualmente 200 anos das Invasões Francesas, um reboliço histórico que 

a memória da região não guarda boas recordações, mas que deixou marcas bem 

acentuadas. No sentido de comemorar a efeméride, propõe-se a realização de um Colóquio 

e de uma exposição alusivos a este tema. 

Desde 2006 e até 2009 decorrem diversas actividades comemorativas relacionadas 

com esta temática, um pouco por todo o país. A cidade de Leiria, fortemente marcada pela 

passagem das tropas Napoleónicas, reúne condições que fundamentam a pertinência de um 

Colóquio à escala da Região Centro e de abrangência Nacional, que promova a 

apresentação de trabalhos de pesquisa documental no âmbito das Invasões Francesas e o 

seu reflexo no território e na sociedade. Para além das conferências e de toda a orgânica 

necessária à sua realização, sugere-se a realização de uma exposição temática, 

subordinada a este tema, à escala regional. 

Por convite do Município, a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra irá 

coordenar a Comissão Científica, nas pessoas da Prof.ª Doutora Maria Manuela Tavares e 

do Prof. Doutor Saul Gomes. A Comissão Coordenadora englobará as entidades 

cooperantes, sob a coordenação do Câmara Municipal de Leiria (Divisão de Museus e 

Património e Divisão da Cultura e Gestão dos Espaços Culturais).» 

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

Museus e Património, atendendo a que se trata de um acontecimento de maior importância 

para o Município, de âmbito local e regional, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade apoiar esta 

iniciativa, em colaboração com as entidades referidas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude 
7.2.1. Workshop e Exposição Todos Diferentes Todos Iguais. Oferta de dezassete 
painéis 
DLB N.º 1535/07 | No âmbito das iniciativas «Workshop e Exposição Todos Diferentes 

Todos Iguais», foi atribuído apoio pelo McDonald´s que assumiu o pagamento das despesas 

relativas à execução e impressão digital de vinte painéis em PVC. 

Considerando que a exposição iniciou em 21 de Setembro e terminou a 10 de 

Dezembro. 

Considerando que a maioria das associações demonstrou interesse, junto da 

autarquia, para que esta oferecesse os painéis das respectivas associações, por forma às 
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mesmas poderem utilizá-los nas suas iniciativas e actividades, dado que a informação que 

deles consta é intemporal. 

Considerando que a autarquia vê na doação, assim como a entidade que assumiu a 

despesa, uma forma da mesma exposição, embora repartida, se perpetuar no tempo. 

Propõe, a Senhora Presidente Dr.ª Isabel Damasceno, a oferta de dezassete painéis 

a dezassete entidades designadamente: 

⎯ ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal – Delegação Local de Leiria; 

⎯ ADFA – Associação de Deficientes das Forças Armadas – Núcleo de Leiria; 

⎯ AMIGRANTE – Associação de Apoio ao Cidadão Migrante, 

⎯ APIR – Associação Portuguesa de Insuficientes Renais – Delegação Regional de Leiria; 

⎯ APPC – Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral – Núcleo Regional de Leiria; 

⎯ Associação de Defesa e Apoio da Vida; 

⎯ Associação de Surdos de Alta Estremadura; 

⎯ Associação Nacional de Espondilite Anquilosante – Núcleo Regional de Leiria; 

⎯ Associação Nacional dos Coxos; 

⎯ Associação Portuguesa de Deficientes – Delegação Distrital de Leiria; 

⎯ Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson – Delegação Distrital de Leiria; 

⎯ Cercilei – Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Leiria, 

CRL; 

⎯ Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria; 

⎯ Mulher Séc. XXI – Associação de Desenvolvimento e Apoio às Mulheres; 

⎯ OÁSIS – Organização de Apoio e Solidariedade para a Integração Social; 

⎯ Os Malmequeres – Centro de Ocupação Permanente de Leiria; 

⎯ Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla – Delegação Distrital de Leiria. 

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 oferecer às dezassete associações acima referenciadas os dezassete painéis. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto oito 
 Gabinete  de  Apoio  ao  Vereador  Eng. º  Fernando Carva lho  

 
8.1. Estruturação do sistema de estacionamento da cidade de Leiria. Alteração do 
tarifário do parque de estacionamento da Fonte Quente 
DLB N.º 1536/07 | Pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, foram presentes as 

propostas que abaixo se transcrevem: 

«A proposta agora apresentada surge no seguimento da deliberação de 21 de Junho, que 

alterou o tarifário do parque de Estacionamento da Fonte Quente, tendo em vista a 

adequação da estrutura de preços à realidade do tecido económico local e dos novos usos, 

com a entrada em funcionamento dos equipamentos do Parque da Cidade. 
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Na perspectiva de aprofundar os pressupostos da deliberação e promover uma 

estreita relação entre a utilização do parque de estacionamento e os equipamentos culturais, 

propõe-se um modelo integrado de tarifação que permita aos utilizadores do Cine-Teatro 

José Lúcio da Silva usarem o Parque de Estacionamento durante o período dos 

espectáculos. 

Propõe-se assim que quem adquira, no mínimo, dois bilhetes para espectáculos no Teatro 

José Lúcio da Silva tenha direito a três (3) horas grátis de estacionamento mediante a 

entrega obrigatória dos respectivos bilhetes. Este modelo integrado de tarifação é válido 

apenas para o estacionamento que decorra no período dos espectáculos. 

Considerando que de acordo o previsto no n.º 3 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 2-

B/2005, de 24 de Março, os Municípios podem cobrar taxas por estacionamento de veículos 

em parques ou outros locais a esses fins destinados, a Câmara Municipal deliberou por 
unanimidade concordar com a proposta apresentada e submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal esta alteração às taxas propostas para o Parque de Estacionamento 

da Fonte Quente. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Protocolo de delegação de competências com a Junta de Freguesia de Souto da 
Carpalhosa. Alteração do objecto 
DLB N.º 1537/07 | Após análise por parte da Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa, 

esta verificou que o objecto designado no referido Protocolo de Delegação de Competências 

não estava de acordo com as pretensões da Junta de Freguesia, solicitando a sua alteração 

(ENT-2007/12055) de «Execução do Colector Pluvial na Rua da Moita - Souto da 

Carpalhosa, Rua do Serrado da Joana em Carpalhosa e requalificação de arruamentos - 

Rua da Capela - Moita Roda e Rua do Vale do Souto» para «Execução do Colector Pluvial 

na Rua da Moita, em Souto da Carpalhosa, Rua do Serrado da Joana, em Carpalhosa e 

requalificação de arruamentos: Rua da Capela, em Moita Roda, Rua do Vale em Souto da 

Carpalhosa, Rua do Arneiro e Rua da Quinta, em Chã de Laranjeira». 

Este Protocolo, no valor de €37.000,00, foi aprovado em reunião de Câmara de 16 

de Setembro de 2002 e em sessão da Assembleia Municipal de Leiria de 26 de Setembro de 

2002. 

Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a alteração do 

objecto constante do Protocolo de Delegação de Competências aprovado na sessão da 

Assembleia Municipal de 26 de Setembro de 2002, conforme acima discriminado, mantendo-

se todas as demais condições. 

Mais deliberou submeter esta proposta de alteração do objecto do Protocolo de 

Delegação de Competências à aprovação da Assembleia Municipal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.3. Delegação de competências em juntas de freguesia 
DLB N.º 1538/07 | Presente a minuta de Protocolo de Delegação de Competências a 

celebrar com Juntas de Freguesia, para execução das obras constantes do mapa abaixo 

transcrito. 
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JUNTA DE FREGUESIA DE __________________ 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

OBJECTO : _____________________________________________________ 

Considerando ser convicção desta Câmara Municipal que as juntas de freguesia podem, 

localmente, garantir a prestação de inúmeros serviços de uma forma mais rápida e eficaz e 

com maior racionalização de custos. 

Considerando o que se dispõe no artigo 66.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

designadamente no n.º 1 desse artigo, que permite ser objecto de delegação para as juntas 

de freguesia qualquer das competências dos municípios. 

Considerando o que se dispõe no artigo 15.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, 

designadamente no n.º 2 desse artigo, que estabelece regras sobre o instrumento que 

concretiza a colaboração entre o município e a freguesia. 

Verificando-se que a Junta de Freguesia de __________ tem como prioridade a 

requalificação dos equipamentos educativos do seu território, é celebrado o presente 

protocolo entre a Câmara Municipal de Leiria, representada pela Sra. Presidente da Câmara, 

e a Junta de Freguesia de _____________, representada pelo Sr. Presidente da Junta, para 

execução da obra “_________________________________________________________”, 

que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
Objecto da Delegação de Competências 

Constitui objecto do presente protocolo a “_______________________________”, a 

executar na Freguesia de ______________.  

Cláusula Segunda 
Delegação de Competências 

A Câmara Municipal de Leiria delega na Junta de Freguesia de _____________ a 

competência para a realização da obra referida na cláusula primeira, a levar a efeito em/na 

(Freguesia de ______________)/_____________________, assegurando o respectivo 

financiamento, no montante de € ___________ (valor por extenso). 

Cláusula Terceira 
Direitos e Obrigações das Partes Contratantes 

1 – Compete à Câmara Municipal de Leiria: 

a) Prestar apoio técnico à Junta de Freguesia de ____________, sempre que esta o 

solicite, designadamente na execução do projecto e na fiscalização da obra; 

b) Visar os autos de medição, após a execução dos trabalhos; 

c) Processar a transferência para a Junta de Freguesia de __________ da quantia 

acordada, nos termos da cláusula quarta. 

2 – No âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia de ___________ 

exercer os poderes que integram a sua qualidade de dono de obra, nomeadamente: 

a) Tomar as iniciativas e respeitar os procedimentos que decorrem dos regimes jurídicos 

de realização de despesas públicas e de empreitadas de obras públicas e, designadamente, 

a retenção de meio por cento para a Caixa Geral de Aposentações. 

b) A sua execução, de acordo com o projecto existente e com as indicações da 

Fiscalização. 
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c) A afixação no local da obra de painel tipo, com a indicação do dono da obra, Entidade 

Financiadora, Objecto da Empreitada e Valor do Financiamento. 

Cláusula Quarta 
Transferências de verbas 

As transferências de verbas da Câmara Municipal de Leiria para a Junta de Freguesia serão 

efectuadas mediante a apresentação dos autos de medição e das respectivas facturas da 

obra, confirmados por técnicos da Câmara Municipal de Leiria. 

Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá a Câmara Municipal autorizar 

a concessão de adiantamentos, na observância das disponibilidades orçamentais do 

momento. 

Quaisquer alterações aos projectos e/ou planos de trabalho das obras terão que ser 

previamente aprovadas pela Câmara Municipal. A execução de obras que se afastem, sem 

motivo justificado, do caderno de encargos ou do programa de trabalhos, poderão levar ao 

não pagamento por parte da Câmara Municipal de Leiria. 

Cláusula Quinta 
Estrutura de acompanhamento e controlo 

A estrutura de acompanhamento e controlo de execução do protocolo será constituída pelos 

representantes do Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de Leiria e da 

Junta de Freguesia de ___________. 

Cláusula Sexta 
Trabalhos a mais 

Caso se torne indispensável proceder à execução de trabalhos a mais ou trabalhos não 

previstos na empreitada, os mesmos deverão ser sempre submetidos a aprovação da 

Câmara Municipal, ficando o respectivo financiamento também assegurado pelo Município, 

até ao limite permitido pela legislação em vigor. 

Cláusula Sétima 
Dúvidas e omissões 

As dúvidas de interpretação ou execução do protocolo, assim como as omissões que se 

torne necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as duas entidades. 

Em tudo o que o presente protocolo for omisso, aplicar-se-á a legislação geral e específica. 

Cláusula Oitava 
Imposto do selo 

O presente protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 

artigo 6.º do Código do Imposto do Selo. 

Anexo – Mapa Financeiro 

Freguesia Objecto do Protocolo Valor Protocolo 

Amor EB1 da Coucinheira - Adaptação para criança com mobilidade reduzida €5.000,00 

Caranguejeira Jardim de Infância de Caranguejeira - Adaptação de espaço para a 
Componente de Apoio à Família (CAF) €50.000,00 

Maceira Construção de muro no Jardim de Infância de Maceirinha €30.000,00 

Azoia Beneficiação do piso das salas do Jardim de Infância de Azoia €10.000,00 

Carvide EB1 de Outeiros da Fonte - Colocação de toldo para protecção de vento e 
chuva no telheiro €2.000,00 
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Carvide EB1 de Carvide - Colocação de toldo para protecção de vento e chuva no 
telheiro €550,00 

Carvide EB1 de Moinhos de Carvide - Colocação de toldo para protecção de vento 
e chuva no telheiro €450,00 

Souto da 
Carpalhosa Pintura do edifício da EB1 de Chã da Laranjeira €8.500,00 

Estes Protocolos de Delegação de Competências têm implicações financeiras 

apenas no ano de 2008. 

A Câmara, considerando que, nos termos do n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, é da competência dos órgãos municipais participar no planeamento e na 

gestão dos equipamentos educativos e realizar investimentos na construção, 

apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos de educação pré-escolar e nas 

escolas do ensino básico, com fundamento no disposto na alínea c) do n.º 6 do artigo 64.º e 

para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 66.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade aprovar a proposta de protocolos em epígrafe e 

submetê-la à Assembleia Municipal para aprovação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.4. Contrato-promessa de permuta entre o Município de Leiria e José Mário Martins 
Dias
DLB N.º 1539/07 | Pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho foi dado conhecimento 

das negociações efectuadas com o Sr. José Mário Martins Dias e mulher Margarida Rosa de 

Oliveira Porto Ramos Martins Dias, no sentido de integrar no domínio privado do Município 

uma parcela de terreno situada na área envolvente à colina do Castelo.  

Com a concretização desta aquisição destinada à limitação da construção e à 

criação de uma zona verde e de lazer, o Município pretende preservar uma área nobre da 

cidade com inegável valor histórico e paisagístico, fundamentos que, aliás, têm sustentado 

anteriores aquisições de prédios neste local.  

O contributo do terreno em apreço para o desenvolvimento do objectivo do Município 

é reforçado pelo facto de nele existir uma fonte de origem remota, em estado de 

degradação, denominada vulgarmente por «Fonte do Pocinho», que pretende reabilitar em 

conjunto com o projecto de intervenção paisagística a realizar no local. 

Encetadas as negociações, foi possível obter acordo quanto à realização da 

aquisição através de uma permuta, que traduz a solução mais vantajosa para o Município, 

sob o ponto de vista financeiro, uma vez que torna desnecessária a mobilização de 

avultados recursos financeiros e, ao mesmo tempo, consensual com os interesses dos 

proprietários, pelo que propõe a celebração de um contrato-promessa de permuta entre o 

Município Leiria e José Mário Martins Dias e mulher: 

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

celebração de um contrato-promessa de permuta entre o Município Leiria e José Mário 

Martins Dias e mulher, nas seguintes condições: 

O Município de Leiria é proprietário do piso um, destinado a comércio e serviços, 

com a área de 430,5m2, do edifício em construção na Parcela A, sita na Avenida Adelino 

Amaro da Costa, Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes, cidade e concelho de Leiria, 
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inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 8715 e descrita na Segunda Conservatória do 

Registo Predial de Leiria sob o número 7.633, da mesma freguesia, a favor da sociedade 

«Creinvest – Investimentos Imobiliários, SA», com sede no Edifício Infante, Avenida D. João 

II, n.º 16.05.L, 6.º I, Parque das Nações, Lisboa, objecto do processo de licenciamento de 

operação urbanística n.º 586/06, que lhe será entregue na data da emissão da respectiva 

autorização de utilização, conforme escritura pública de permuta e constituição de servidão, 

celebrada no dia 28 de Dezembro de 2006, no Primeiro Cartório Notarial de Competência 

Especializada de Leiria, exarada de folhas quinze a folhas dezoito, do livro de notas para 

escrituras diversas, número trezentos e trinta e sete traço A. 

No referido piso um, para além de outra ou outras será constituída uma fracção 

autónoma com a área de 199,636m2. 

José Mário Martins Dias e mulher Margarida Rosa de Oliveira Porto Ramos Martins 

Dias, casados em regime de comunhão de adquiridos, são proprietários de um prédio 

rústico, sito na Quinta do Cabeço, freguesia, cidade e concelho de Leiria, com a área de 

1128,00m2, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 253 e descrito na Primeira 

Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 1088, da freguesia de Leiria e de um 

prédio urbano, sito em Fonte do Pocinho, com a área coberta de 85,00 m2 e descoberta de 

50,00 m2, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 430 e descrito na Primeira 

Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 1089, da freguesia de Leiria. 

O Município de Leiria promete dar a José Mário Martins Dias e mulher Margarida 

Rosa de Oliveira Porto Ramos Martins Dias, e estes prometem aceitar, uma fracção 

autónoma com área de 199,636 m2, no piso um da edificação acima identificada, na data da 

emissão da respectiva autorização de utilização, com o valor de €499.090,00, conforme 

resulta de relatório de avaliação constante do respectivo processo administrativo. 

José Mário Martins Dias e mulher Margarida Rosa de Oliveira Porto Ramos Martins Dias 

prometem dar em permuta ao Município de Leiria, e este promete aceitar, na mesma data, o 

prédio sito na Quinta do Cabeço e o prédio sito em Fonte do Pocinho, ambos da freguesia, 

cidade e concelho de Leiria, acima identificados, com o valor de €499.090,00, conforme 

resulta de relatório de avaliação constante do respectivo processo administrativo. 

Mais deliberou conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara Municipal para 

outorgar o competente contrato-promessa de permuta, nos termos aqui fixados. 

Por último deliberou condicionar a celebração do contrato-promessa de permuta à 

autorização da Assembleia Municipal, nos termos e para os efeitos no disposto na alínea a) 

do n.º 6 do artigo 64.º conjugado com o disposto na alínea i) do n.º 2 do artigo 53.º, ambas 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, e ao visto prévio do Tribunal de Contas, nos termos e para os efeitos do 

disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 46.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
 Gabinete  de  Apoio  à  Senhora  Pres idente  
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9.1. Pedido de subsídio pelas Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria 
– Associação. Cabazes de Natal 
DLB N.º 1540/07 | Retirado 

 
9.2. Ajustamento das tarifas de venda de água para o ano de 2008 e da tarifa de 
disponibilidade de água 
DLB N.º 1541/07 | Presente o ofício dos SMAS (ENT. 28613/07), dando conhecimento do 

ajustamento das «Tarifas de Venda de Água e da Tarifa de Disponibilidade de Água» 

aprovadas pelo Conselho de Administração em 12 de Novembro de 2007, a fim de serem 

apreciadas e aprovadas pela Câmara, nos termos do disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea j) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sequência da proposta do Conselho de 

Administração dos SMAS, com a qual concorda, deliberou por unanimidade: 

1. Aprovar o seguinte tarifário de venda de água e tarifa de disponibilidade de ligação de 

água: 

a) Consumos comerciais e industriais, incluindo o de empresas públicas: 

a1) 1.º escalão - de 0 a 100 m³ ------------------------------------€0,90 cada metro cúbico; 

a2) 2.º escalão - de 101 a 1000 m³--------------------------------€1,21 cada metro cúbico; 

a3) 3.º escalão - superior a 1000 m³-------------------------------€2,00 cada metro cúbico 

b) Consumos públicos: 

b1) Autárquico-----------------------------------------------------------€0,49 cada metro cúbico; 

b2) Estado e outras pessoas  de direito público----------------€1,04 cada metro cúbico 

c) Consumos avulso e ligações provisórias----------------------€1,99 cada metro cúbico 

d) Consumos de instituições privadas de beneficência e de famílias comprovadamente 

necessitadas -------------------------------------------------------------€0,25 cada metro cúbico 

e)Tarifa Familiar (titular do contrato e três ou mais descendentes)--€0,77 cada metro cúbico 

f) Consumos domésticos, que se consideram todos aqueles não incluídos em qualquer  das 

alíneas anteriores: 

f1) 1.º escalão - de 0 a 5 m³ -----------------------------------------€0,49 cada metro cúbico; 

f2) 2.º escalão - de 6 a 10 m³----------------------------------------€0,77 cada metro cúbico; 

f3) 3.º escalão - de 11 a 20 m³ --------------------------------------€1,16 cada metro cúbico; 

f4) 4.º escalão - superior a 20 m³----------------------------------- €1,96 cada metro cúbico. 

único - Quando as leituras dos contadores forem efectuadas com intervalos de tempo 

superiores a um mês, os valores constantes das alíneas a1), a2), f1), f2) e f3), serão 

corrigidos com um factor igual ao número de meses que decorrer entre leituras consecutivas. 

2. Que os valores da tarifa de disponibilidade de ligação de água sejam os seguintes: 

⎯ Para 3 m³ -------------------------------------- €2,63 

⎯ Para 5 m³  --------------------------------------€4,41 

⎯ Para 7 m³  --------------------------------------€6,18 

⎯ Para 10 m³ -------------------------------------€8,83 

⎯ Para 20 m³ ------------------------------------€17,66 

⎯ Para 30 m³ ------------------------------------€26,49 
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⎯ Para 60 m³ ------------------------------------€52,98 

Para maiores calibres o valor da tarifa será fixada pela entidade responsável pelo 

fornecimento de água, caso acaso, sempre em função do preço médio de venda de cada m³ 

de água. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  
 

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

Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta (ANEXO D). 

 

 

 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 
Oferta à Câmara Municipal de Leiria pelo Sr. Carlos José Gomes Vieira de diversos 
livros e documentação de Wenceslau de Morais, uma pintura a óleo sobre tela de 
Ribeiro Christino e o fac-simile da «Carta do Vice-Rei D. Duarte 
DLB N.º 1542/07 | Foi presente nesta reunião de Câmara o Sr. Carlos José Gomes Vieira 

para ofertar ao Município de Leiria o seguinte: 

a) Diversos documentos relacionados com Wenceslau de Morais. Nomeadamente: 

⎯ Paisagens da China e do Japão. 1.ª ed. 1906 

⎯ Ó Yoné e Ko-Haru.  1.ª ed. 1923  

⎯ Cartas do Japão I, II e III. 2.ª ed. 1907-1910 

⎯ Os serões no Japão. 1.ª ed. 1922 

⎯ O Bon-Odori em Tokushima. 2.ª ed. 1916 

⎯ Anais “ O Descobrimento do Japão pelos Portuguese” da Academia Portuguesa de 

História.  2.ª série. 1.º Vol. 1946 

⎯ Cartas dirigidas de Tokushima entre 1914 e 1927 ao seu grande amigo Polycarpo de 

Azevedo e editadas em 1961; 

⎯ Fernão Mendes Pinto no Japão (Fac-símile do manuscrito original). 1.ª ed. 1942 

⎯ Traço do Extremo Oriente (com retrato do autor impresso em separado). 2.ª ed. 1946 

⎯ Cartas Intimas de Wenceslau de Moraes. 1.ª ed. 1944 

⎯ Wenceslau de Moraes e o Japão. 1.ª ed. 1992 

⎯ Os Portugueses no Japão (1543-1640). 1.ª ed. 1952 

⎯ Cartas de D. Pedro V aos seus Contemporâneos. 1.ª ed. 1961 
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b) Uma Pintura a óleo sobre tela, representando uma vista de Leiria com o Castelo como 

elemento central, da autoria de Ribeiro Christino, pintor que fez parte do Grupo do Leão e foi 

o primeiro Director da Escola Industrial e de Desenho Domingos Sequeira (1888-1894); 

c) Fac-símile da Carta do Vice-Rei D. Duarte a Toyotomi, Governador do Japão, de 1588. 

As obras oferecidas pelo seu valor bibliográfico e informativo serão incluídas no núcleo 

documental excluído do empréstimo domiciliário (RESERVADOS) da Biblioteca Municipal 

Afonso Lopes Vieira. 

A Pintura de Ribeiro Christino será integrada na colecção de pintura, sendo 

inventariada no nosso acervo artístico do Município. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aceitar a 

oferta e expressar o seu público agradecimento e apreço pela constante atitude filantrópica, 

altuísta e de preocupação pela salvaguarda do património que o Sr. Carlos José Gomes 

Vieira e esposa tem demonstrado e que mais uma vez se materializa com a presente oferta 

de livros, documentação e obras de arte que vem enriquecer o património cultural leiriense. 
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
Reformulação da proposta de alteração de Pormenor ao Regulamento do PDM de 
Leiria 
DLB N.º 1543/07 | Na sequência da informação da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C), datado de 6 de Novembro de 2007, 

reformula-se a proposta de alteração de pormenor ao Regulamento do Plano Director 

Municipal (PDM) em vigor, que fica apenso à presente acta (Anexo E), anteriormente 

apresentado em Assembleia Municipal de 29 de Dezembro de 2006. 

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

com a proposta de alteração ao regulamento do PDM em vigor e remetê-lo à Assembleia 

Municipal para aprovação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto três 
Voto de pesar 
DLB N.º 1544/07 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar, à funcionária Mavíldia Careira da Costa Frazão 

Vieira, Técnica Superior de 1.ª Classe do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, pelo 

falecimento do seu sogro, Manuel Vieira. 

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

um voto de profundo pesar à funcionária Mavíldia Careira da Costa Frazão Vieira.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto quatro 
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Toponímia da freguesia do Coimbrão 
DLB N.º 1545/07 | A Comissão Municipal de Toponímia, propõe à Câmara Municipal , que 

seja atribuído o topónimo solicitado pela respectiva Junta de Freguesia (ENT.27603, de 9 de 

Novembro), conforme descrição abaixo. 

COIMBRÃO

TRAVESSA DA VALEIRA – com início na Rua da Valeira e com fim na Travessa dos 

Glórios. 

Historial: Denominação proposta, por se localizar junto da rua com igual denominação e 

assim ser conhecido o local desde longa data. 

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

proposta de toponímia e, usando da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 64.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir os topónimos acima indicados na freguesia de 

Coimbrão. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
Pagamento de venda a dinheiro à firma Sarraipa – Máquinas e Equipamentos 
Industriais, SA 
DLB N.º 1546/07 | Presente a venda a dinheiro n.º 7469, emitida pela firma acima referida 

em 2006/04/06, da importância de €301,29, e referente à renovação de contrato de aluguer 

de 2 garrafas de oxigénio industrial para o Sector de Carpintaria da DCEVOA. 

Este documento foi objecto da informação n.º 01/SO/DMVO/2006, em anexo, que 

ficou pendente no ownet, motivo pelo qual apenas em Outubro do presente ano foi enviado à 

SAAABS para andamento. 

Considerando que a mesma se encontra por regularizar, assim, solicita-se 

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

bem como ao seu pagamento, em virtude da mesma não ter figurado no mapa da dívida do 

ano transacto. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 4290/07, 

de 5 de Dezembro. 

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

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

Setembro, com a redacção dada 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 , Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista,  autorizar 

o lançamento contabilístico no ano económico de 2007 e proceder ao respectivo pagamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
Condições de utilização do Parque de Estacionamento do Mercado Sant’Ana - Centro 
Cultural - Aditamento à deliberação n.º 668/06, de 18 de Maio 
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DLB N.º 1547/07 | Pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, foi presente a proposta 

que abaixo se transcreve: 

«A deliberação n.º 668/06, de 18 de Maio, estabeleceu a proposta de tarifário dos Parques 

de Estacionamento do Mercado Sant’Ana - Centro Cultural e da Fonte Quente, 

posteriormente aprovada em Assembleia Municipal. 

Na deliberação referida foram previstas avenças mensais para ambos os parques de 

estacionamento, sendo que no Parque de Estacionamento da Fonte Quente foram 

determinadas condições especiais para residentes e no caso do Parque de Estacionamento 

do Mercado Sant’Ana - Centro Cultural apenas foram permitidas avenças para residentes no 

Centro Histórico.  

Considerando a localização de ambos os parques e a concentração de serviços na 

zona de influência destes equipamentos, propõe-se equiparar as pessoas portadoras de 

deficiência a residentes, possibilitando o estabelecimento de contratos de avença com as 

mesmas condições dos residentes, independentemente da sua morada ou local de trabalho.  

Nestes casos, a proposta de avença deve ser acompanhada com cópia do dístico de 

deficiente, emitido nos termos da lei. 

Considerando que os Parques de Estacionamento do Mercado Sant’Ana - Centro 

Cultural e da Fonte Quente pertencem ao domínio privado da Câmara Municipal de Leiria e 

que é competência deste órgão determinar as condições de utilização dos equipamentos, a 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a possibilidade do estabelecimento 

de contratos de avença para utilização dos parques com pessoas portadoras de deficiência 

física, independentemente da sua morada ou local de trabalho, com as mesmas condições 

dos residentes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 
Ponto sete 
Apoio ao INATEL – Festa de Natal no Hospital Santo André de Leiria 
DLB N.º 1548/07 | Foi presente pela Senhora Vereadora da Acção Social e Família, Dra. 

Neusa Magalhães, um pedido formulado pelo INATEL (Entrada 29400/2007) para apoio na 

realização de mais uma Festa de Natal para os doentes internados no Hospital Santo André 

de Leiria. 

Considerando que se trata de uma iniciativa solidária, propõe-se que a Câmara 

Municipal de Leiria, coopere com o INATEL na realização da referida festa de Natal, 

designadamente, através da oferta de 10 ramos de flores para os grupos participantes no 

espectáculo de animação. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2007, e foi 

objecto da proposta de cabimento n.º 4337/07, de 10 de Dezembro. 

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

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

deliberou por unanimidade apoiar a realização da Festa de Natal do INATEL, aprovando a 

proposta acima apresentada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Encerramento da reunião  

 

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

reunião, eram dezassete horas e dez minutos mandando que, de tudo para constar, se 

lavrasse a presente acta que eu, Sandra Almeida Reis, Assistente Administrativa, mandei 

escrever e subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal____________________________________________ 

 
A Assistente Administrativa _________________________________________________ 
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