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Acta n.º 25/2007 
 

 

Aos vinte e sete dias do mês de Novembro 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 Sérgio Silva, Director de 

Departamento Administrativo e Financeiro. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas e quarenta 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 1129/02 - Luísa Pedro Tomás 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1249/04 - Rosa Maria Dinis Carreira Almeida 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 317/05 - Célia Margarida Sousa Neto 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 805/05 - Susana Maria Bajouco Sousa 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 806/05 - Maria Ofélia Bajouco Sousa 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1228/05 - Rogério Vieira Torcato 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 988/06 - Ribeiro, Paulo e Patrício - Construções, 

Lda. 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 56/07 - Arlindo do Couto Gomes 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 189/07 - Maria José da Graça Leandro Frazão 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 242/07 - Paula Cristina Vendeirinho Carreira 
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1.2. Análise do processo de informação prévia n.º 10/07 - ALTADIS - Construção e 

Gestão Imobiliária, SA 

1.3. Análise do processo de licenciamento comercial n.º 3/06 - Ministério da Economia e 

da Inovação - Direcção Regional de Economia do Centro (Pingo Doce – Distribuição 

Alimentar, SA) 

1.4. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.4.1. Processo de loteamento n.º 73/95 - José Vieira Alves (e Outro) 

1.4.2. Processo de loteamento n.º 1/05 - Jofimol - Investimentos Imobiliários de Leiria, SA 

1.4.3. Processo de loteamento n.º 8/05 – CJL - Transacções Imobiliárias e Investimentos, SA 

1.4.4. Processo de loteamento n.º 6/06 - Laureano de Faria Gomes 

1.5. Análise do processo de informação prévia n.º 42/06 - MULTI 21 - Sociedade 

Imobiliária SA 

1.6. Análise do processo de obras de urbanização n.º 3/06 - Fernando Caseiro da Silva 

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

trabalhos a mais. 

2.2. Processo n.º T – 60/2007. Ampliação/remodelação da escola do ensino básico de 

Arrabal – Leiria. Actas da comissão de abertura e de análise de propostas. 

Ponto três 
3.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Administrativa 
3.1.1. Anulação de guias de receita relativas ao processo executivo n.º 128/07, de Mário 

João Fernandes 

3.1.2. Anulação de guia de receita e restituição de importância indevidamente cobrada a 

Albino dos Santos 

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

3.2.2. XXI Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. Ratificação 

3.2.3. Norma de Controlo Interno do Município de Leiria 

3.2.4.Norma de Controlo Interno dos SMAS – Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria 

3.2.5. Doação de um Leitor DVD 

3.2.6. Cancelamento de ónus real e condição imposta sobre a venda de prédio misto sito em 

Portela, freguesia e concelho de Leiria (Antigo Convento da Portela e terrenos adjacentes) 

3.2.7. Aquisição de parcela de terreno junto ao Moinho dos Caniços. Reclamação 

3.2.8. Resumos de Tesouraria 

Ponto quatro 
4.1. Análise do processo relacionado com a Divisão Jurídica 
4.1.1. Processo disciplinar 

4.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão de Recursos 
Humanos 
4.2.1. Pedidos de suspensão de mandatos 
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4.2.2. Voto de pesar ao funcionário Nelson Augusto Pedrosa 

4.2.3. Voto de pesar ao funcionário Luís Manuel Silva Ribeiro 

Ponto cinco 
5.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
5.1.1. Licença especial de ruído (Ent.25019/07) 

5.1.2. Licença especial de ruído (Ent.27643/07) 

5.1.3. Licença especial de ruído (Entfe.7196/07) 

5.1.4. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.27348/07) 

5.1.5. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.27264/07) 

5.1.6. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.27775/07) 

5.1.7. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho (Ent. 27232/07) 

5.1.8. Anulação de documentos de receita. TV Cabo Portugal, SA (Int. 12250/07) 
5.1.9. Apoio à ACILIS - Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós 

para Concurso de Montras de Natal  

5.1.10. Rectificação de apoio financeiro atribuído à ANJE - Associação Nacional de Jovens 

Empresários Delegação de Leiria 

Ponto seis 

6.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Educativa 
Municipal  
6.1.1. ISLA. Bolsas de Estudo 

6.1.2. Associação de Pais de Andrinos. Pedido de declaração 

6.1.3. Aldeia de Natal. Patrocínios 

6.1.4. Programa de generalização do fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1.º 

CEB. Ano lectivo 2007/2008 

6.1.5. Associação de Melhoramentos e Bem Estar da Memória. Apoio 

6.2. Análise do processo relacionado com a Divisão da Acção Social e Família 
6.2.1. Atribuição de apoios financeiros no âmbito da Acção Social e Família 

6.2.2. Festa de Natal - Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria 
6.2.3. Comparticipação financeira para equipamento no âmbito do projecto «Novas 

Primaveras» 

Ponto sete 
7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Área da Cultura 
7.1.1. Lista de despesas do Teatro José Lúcio da Silva. Outubro de 2007 

7.1.2. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco. Outubro de 2007 
7.1.3. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva 
7.1.4. Preços de artigos para venda na loja do M|i|mo – Museu de Imagem em Movimento 

7.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto 
7.2.1. Contrato-Programa com a Juventude Desportiva do Lis (Equipas de Elite) 

7.2.2. Contrato-Programa com a Associação de Solidariedade Académico de Leiria (Equipa 

de Elite) 

7.2.3. Contrato-Programa com a Juventude Vidigalense (Equipas de Elite) 
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7.2.4. Contrato-Programa com a Juventude Vidigalense (Atleta de Elite – Vânia Silva) 

7.2.5. Protocolo com a Associação Distrital de Atletismo de Leiria 

Ponto oito 
8.1. Contrato-promessa de permuta entre o Município de Leiria e José Mário Martins Dias 

8.2. Reestruturação da rede de transportes públicos colectivo urbanos em Leiria 

 

*** 

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

Ponto um 
Adesão da Autarquia ao CENTIMFE - Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, 

Ferramentas Especiais e Plásticos. Rectificação 

Ponto dois 
Comparticipação financeira à Caritas Diocesana de Leiria 

Ponto três 
Votos de Louvor. Rectificação da DLB N.º 1142/07 

Ponto quatro 
Pagamento de segunda via da factura n.º DT/2006/0000049905, de 2006-11-30, à firma 

Repsol Portuguesa, SA 

Ponto cinco 
Cedência do Teatro José Lúcio da Silva 

Ponto seis 
Cedência do Teatro José Lúcio da Silva 

Ponto sete 
Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Têxteis, Calçado e Outros. Atribuição do lugar n.º 

38 (Entfe. 7479/07) 

 
 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira 
 

A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira questionou quanto aos pagamentos 

das actividades de enriquecimento curricular. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço informou que as facturas datadas de 

Setembro e Outubro já tinham sido todas processadas e pagas em Novembro. Quando as 

facturas chegam aos nossos serviços têm de ser confirmadas nos Serviços de Educação e 

nos Agrupamentos sendo depois enviadas para a Contabilidade para serem processadas e 

pagas.  

Deve-se compreender que estes procedimentos administrativos têm os seus trâmites 

e demoram algum tempo, não podendo mandar a factura hoje para receber amanhã. 
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Mais informou que as AEC (actividades de enriquecimento escolar) e as refeições do 

1.º ciclo tinham prioridade nos serviços financeiros. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins  
 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins disse que, na sua opinião, o avião que 

está no Parque Tenente Coronel Jaime Filipe da Fonseca estava num local inadequado, 

ficando melhor numa rotunda, nomeadamente na Rotunda da Almuinha Grande, ou na 

rotunda da Estrada 109, num sítio onde as pessoas não pudessem interagir com o mesmo. 

Mais disse que quando colocaram a vedação à volta do referido avião pensou que 

estava iminente a sua reparação, mas constatou que este continuava na mesma e agora 

tinha uma «gaiola» inestética.  

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço explicou que o avião estava forçado a estar 

dentro da «gaiola» por questões de vandalismo. 

Explicou também que estavam a tentar encontrar um grupo de trabalho para arranjar 

o avião, designadamente de trabalho de serralharia e de pintura. Estavam a aguardar preços 

de uma empresa para esse efeito; a Força Aérea dar-nos-ia ajuda na aquisição de vidros, de 

tinta, ou seja de material necessário. 

A Senhora Presidente informou que ao contrário daquilo que se pensava, teria de 

ser a Câmara a contratar empresas privadas e a Base Aérea supervisionaria a restauração, 

pois não havia disponibilidade da Força Aérea para fazer o trabalho directamente. 

Quanto à localização do avião, continuava a achar que estava bem situado, existia 

uma grande memória daquele avião no parque. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro 
 

I – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro questionou qual era a previsão para a entrega dos 

documentos do Orçamento para 2008. 

A Senhora Presidente informou que o orçamento estava numa fase adiantada, 

estava-se a fazer a conciliação com os SMAS e com a Leirisport. 

Mais informou que esta semana iria ser feita a revisão final e que se prevê que Terça-feira 

ou Quarta-feira, dia 4 ou 5 de Dezembro, respectivamente, serão entregues os documentos 

pretendidos.   

II – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro alertou para as propostas dos contratos-programas 

que vinham a esta reunião porque todos referiam a época de 2006/2007. 

A Senhora Presidente explicou que no ano passado, quando foi elaborado o 

orçamento para 2007, a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves se esqueceu de 

contemplar os contratos de elite. Desta forma, deixou-se passar o ano para ver onde se 

haveria de ir buscar verba para fazer a transferência de modo a dar cobertura a esses 

contratos.  

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço 
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O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço lembrou que no próximo Sábado se inaugurará a 

Aldeia de Natal pelas 15 horas, estando todos convidados. 

 

 

 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 1129/02 - Luísa Pedro Tomás 
DLB N.º 1424/07 | De LUÍSA PEDRO TOMÁS, residente na Rua do Pelourinho da Vila, n.º 

54, na freguesia e vila de Monte Real, concelho de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de edifício de habitação unifamiliar na Rua da Base Aérea, da 

referida freguesia. 

Por deliberação tomada em reunião de 2003/06/09, foi manifestada a intenção de 

indeferir o projecto de arquitectura referente à operação urbanística designada em epígrafe, 

entre outros motivos, por existirem discrepâncias relativamente às confrontações, limites e 

áreas do terreno objecto da pretensão, face aos elementos constantes dos processos 

antecedentes. 

Na sequência dos diversos aditamentos trazidos ao processo, o Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/11/19, com base no parecer emitido pela Divisão Jurídica 

em 2007/10/12, constante do respectivo processo, o qual se dá aqui por reproduzido na 

íntegra, considerou que: 

1. a requerente pretende proceder à construção de uma moradia unifamiliar numa parcela 

de terreno que, embora tenha uma descrição predial distinta, de acordo com as peças 

desenhadas e gráficas constantes dos processos de obras analisados, encontra-se 

integrada na parcela de terreno descrita na 2.ª Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º 1418, freguesia de Monte Real, que havia sido objecto de destaque em 1997; 

2. perante as divergências constatadas, nomeadamente, ao nível das confrontações, 

limites e áreas das parcelas, a requerente foi notificada para esclarecer tais 

divergências, não tendo, contudo, apresentado os devidos esclarecimentos ou 

elementos que permitissem ultrapassar as mesmas e, consequentemente, obstar à 

proposta de indeferimento do presente pedido de licenciamento. 

Em face do exposto, propõe-se o indeferimento do pedido nos termos da alínea a) 

do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, uma vez que a requerente não apresentou elementos por 

forma a esclarecer a discrepância no que se refere a confrontações, limites e áreas das 

parcelas, face aos processos antecedentes (processos de obras particulares n.os 399/01, 

1092/96 e 2428/85). 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com as informações 

prestadas pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/11/19 e pela Divisão 

Jurídica em 2007/10/12, deliberou por unanimidade indeferir o projecto de arquitectura da 

operação urbanística acima referida, 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 que lhe foi dada pelo 

Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, uma vez que a requerente não apresentou elementos 

por forma esclarecer a discrepância no que se refere a confrontações, limites e áreas das 

parcelas, face aos processos antecedentes (processos de obras particulares n.os 399/01, 

1092/96 e 2428/85). 

Mais deliberou remeter à requerente o conteúdo do parecer emitido pela Divisão 

Jurídica em 2007/10/12. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1249/04 - Rosa Maria Dinis Carreira Almeida 
DLB N.º 1425/07 | De ROSA MARIA DINIS CARREIRA ALMEIDA, residente na Rua 

Principal, n.º 1, na localidade de Campos, freguesia de Maceira, referente à reclamação 

apresentada no respectivo livro relativa ao pagamento da importância cobrada pela emissão 

da certidão comprovativa da área de cedência ao domínio público no âmbito do pedido de 

licenciamento do edifício de habitação unifamiliar, anexo e muros situados na Rua da Lapa, 

na localidade de Costa de Cima, freguesia de Maceira. 

Do assunto foi dado conhecimento à Senhora Presidente, que considerou pertinente 

a reclamação apresentada, conforme despacho proferido em 2007/10/31 em sede do 

respectivo procedimento, atendendo a que as cedências de terreno ao domínio público 

surgem na sequência de uma exigência da Câmara Municipal. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 4241/07. 

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

pela Divisão Administrativa e de Fiscalização em 2007/11/09, constante do respectivo 

processo (folha 379) deliberou por unanimidade autorizar a restituição da importância de 

€16.00, relativa à importância cobrada pela emissão da referida certidão de cedências, com 

base na rubrica orçamental 06.02.03.01. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.3. Processo de obras particulares n.º 317/05 - Célia Margarida Sousa Neto 
DLB N.º 1426/07 | De CÉLIA MARGARIDA SOUSA NETO, residente em Ponte das Mestras, 

freguesia de Barosa, cidade de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para legalização 

de obras de alteração do edifício de habitação unifamiliar situado na Quinta da Baleia, no 

local e freguesia acima indicados, numa zona definida no Regulamento do Plano Director 

Municipal como Zona de Reserva Agrícola, Reserva Ecológica, Zona Verde, abrangida pelo 

Perímetro de Rega (incluindo zona ameaçada pelas cheias). 

A construção da moradia foi licenciada em sede do processo n.º 271/94, sendo que 

as alterações propostas incidem essencialmente ao nível da compartimentação interior, 

localização de vãos e ajustamentos na cobertura, não implicando aumento nas áreas de 

construção nem na respectiva cércea. 

CMLeiria/Acta n.º 25, de 2007.11.27 
Im-DA-15-09_A00 
 



1431(8) 

A tardoz da moradia existe um anexo de apoio técnico com área de 6,84 m2, tendo o 

mesmo obtido parecer favorável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Centro, encontrando-se o processo instruído com Alvará de Licença de Utilização do 

Domínio Hídrico. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/11/19, constante do respectivo 

processo (folha 102), 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 apresentar, no prazo de seis meses, os seguintes elementos: 

1.1. requerimento subscrito pelos dois titulares do prédio, face ao constante da certidão da 

Conservatória do Registo Predial; 

1.2. ficha com elementos estatísticos, de acordo com o previsto na Portaria n.º 1111/01, de 

19 de Setembro; 

1.3. planta de implantação referente à sobreposição de amarelos e vermelhos; 

1.4. projectos de especialidade; 

2.º cumprir com as condições dispostas no Alvará de Licença do Domínio Hídrico. 

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

Estradas de Portugal, E.P.E., (folha 66). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 805/05 - Susana Maria Bajouco Sousa 
DLB N.º 1427/07 | De SUSANA MARIA BAJOUCO SOUSA, residente na Av. Visconde do 

Amparo, lote 3, 1.º esquerdo, na localidade e freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

arquitectura para alteração do edifício de habitação unifamiliar em construção na Rua dos 

Barros, n.º 7, freguesia de Marrazes. 

A edificação foi licenciada por despacho da Senhora Vereadora (Eng.ª Isabel 

Gonçalves) em 2006/09/12, tendo sido emitido o respectivo alvará de obras em 2006/11/29, 

mantendo-se válido na presente data. 

As alterações propostas incidem essencialmente ao nível do vão e das escadas 

exteriores. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/11/16, constante do respectivo 

processo (folha 289), 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 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; 
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3.º colocar aviso de publicidade no local da obra, de acordo com o previsto no n.º 1 do 

artigo 78.º do Decreto-Lei acima referido; 

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

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

Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

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

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

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

e no artigo 120.º do RMOUCL; 

6.º requerer autorização de utilização, nos termos dos artigos 63.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, e do artigo 46.º do RMOUCL; 

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

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

incêndios junto à via; 

8.º garantir o cumprimento do Código Civil, nomeadamente no que se refere às 

propriedades confinantes, devendo  salvaguardar as servidões de passagem eventualmente 

existentes; 

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

estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra e executar o passeio 

de acordo com o previsto na planta de implantação; 

10.º apresentar, para efeitos de emissão do respectivo alvará, os seguintes elementos: 

10.1. 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.ptT.; 

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

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

10.3. 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, de classe >= 1; 

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

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

comprovativo do respectivo pagamento; 

10.5. livro de obra; 

10.6. elementos de sobreposição (vermelhos e amarelos) face às alterações propostas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 806/05 - Maria Ofélia Bajouco Sousa 
DLB N.º 1428/07 | De MARIA OFÉLIA BAJOUCO SOUSA, residente na Av. Visconde do 

Amparo, lote 3, 1.º esquerdo, em Marrazes, cidade de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para alteração do edifício de habitação unifamiliar em construção na Rua dos 

Barros, n.º 7, freguesia de Marrazes, cidade de Leiria. 

A edificação foi licenciada por despacho da Senhora Vereadora (Eng.ª Isabel 

Gonçalves) em 2006/08/11, tendo sido emitido o respectivo alvará de obras em 2006/11/29, 

mantendo-se válido na presente data. 
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As alterações propostas incidem essencialmente ao nível dos vãos e das escadas 

exteriores. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/11/16, constante do respectivo 

processo (folha 288), 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 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 colocar aviso de publicidade no local da obra, de acordo com o previsto no n.º 1 do 

artigo 78.º do Decreto-Lei acima referido; 

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

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

Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

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

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

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

e no artigo 120.º do RMOUCL; 

6.º requerer autorização de utilização, nos termos dos artigos 63.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, e do artigo 46.º do RMOUCL; 

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

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

incêndios junto à via; 

8.º garantir o cumprimento do Código Civil, nomeadamente no que se refere às 

propriedades confinantes, devendo  salvaguardar as servidões de passagem eventualmente 

existentes; 

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

estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra e executar o passeio 

de acordo com o previsto na planta de implantação; 

10.º apresentar, para efeitos de emissão do respectivo alvará, os seguintes elementos: 

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

disponível no Sector de Apoio ao Cidadão deste Município e na Internet, no sítio: 

www.cm-leiria.pt.; 

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

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

10.3. 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, de classe ≥ 1; 
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10.4. apólice de seguro a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º da Portaria n.º 

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

comprovativo do respectivo pagamento; 

10.5. livro de obra; 

10.6. elementos de sobreposição (vermelhos e amarelos) face às alterações propostas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1228/05 - Rogério Vieira Torcato 
DLB N.º 1429/07 | De ROGÉRIO VIEIRA TORCATO, residente na Rua da Zona Industrial, 

freguesia de Juncal, concelho de Porto de Mós, referente ao projecto de arquitectura para 

alteração do espaço comercial do edifício situado na Praça Rodrigues Lobo, n.ºs 13, 14, 15 e 

16, freguesia e cidade de Leiria, inserido no Núcleo Histórico da Cidade de Leiria e Zona 

Especial de Protecção ao Castelo. 

As alterações propostas visam alterações ao nível da compartimentação interior e da 

localização das escadas de acesso ao piso superior, tendo o pedido 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 2007/11/19, constante do respectivo 

processo (folha 432), 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 à 

apresentação, no prazo de seis meses, dos seguintes elementos: 

1.º projectos de especialidade (estabilidade, segurança contra incêndios, telefones e redes 

de drenagem de águas e esgotos); 

2.º estimativa de custo e calendarização referente às obras propostas. 

Mais deliberou transmitir ao requerente os conteúdos dos pareces emitidos pelo 

Instituto Português do Património Arquitectónico e pela Autoridade Nacional de Protecção 

Civil (folhas 421, 422 e 423). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 988/06 - Ribeiro, Paulo e Patrício - 
Construções, Lda. 
DLB N.º 1430/07 | De RIBEIRO, PAULO E PATRÍCIO - CONSTRUÇÕES, LDA, com sede 

social na Rua Nossa Senhora de Fátima, n.º 1680, na localidade de Raposeira, freguesia de 

Colmeias, referente ao aditamento apresentado em fase de audiência prévia quantos aos 

motivos que estiveram na base da proposta de indeferimento do projecto de arquitectura 

para construção de edifício de habitação colectiva (dois fogos) e muros de vedação na 

parcela a destacar de uma propriedade situada em Lezirão, Porto Figueira, Gândara dos 

Olivais, freguesia de Marrazes e cidade de Leiria, numa zona definida no Regulamento do 

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

encontrando-se parte do terreno inserido em Zona Verde, condicionado por Reserva 

Ecológica Nacional (incluindo zona de leito de cheia). 
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A requerente apresenta uma nova solução, desistindo dos dois fogos inicialmente 

previstos, optando pela construção de um edifício de habitação unifamiliar, mantendo a 

pretensão de construção de muros e o respectivo destaque da parcela. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que se encontram 

ultrapassados os motivos que fundamentaram a proposta de indeferimento tomada em 

reunião de 2007/01/18 e concordando com a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/11/16, constante do respectivo processo (folha 172), face 

ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada 

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

de arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela REFER – Rede Ferroviária 

Nacional, cujo conteúdo deverá ser transmitido à requerente (folhas 169 e 170); 

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

entre o eixo do arruamento e os muros, destinada à execução de passeio com 1,60 m de 

largura e ao alargamento da via, conforme indicado na planta de implantação; 

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

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

registado e a área corrigida, face às cedências ao domínio público; 

3.2. elementos rectificados referentes aos muros, de modo a cumprir com o solicitado no 

parecer emitido pela REFER; 

3.3. projectos de especialidades; 

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

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

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

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

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

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

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

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

incêndios junto à via; 

6.º a rampa de acesso à cave não poderá interferir com o passeio exterior ao edifício; 

7.º previamente à emissão da autorização de utilização, efectuar a pavimentação da zona 

de passeio e alargamento da via, devendo para o efeito garantir a utilização de materiais 

idênticos aos existentes no local, proceder à reposição das infra-estruturas que 

eventualmente venham a ser danificadas durante a obra e assegurar uma eficiente 

drenagem de águas pluviais junto à berma, devendo os trabalhos ser acompanhados pelo 

Departamento de Obras Municipais. 

Mais deliberou transmitir à requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 168). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

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

do presente assunto. 
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DLB N.º 1431/07 | De ARLINDO DO COUTO GOMES, residente na Rua do Bico, freguesia 

de Ilha, concelho de Pombal, referente ao aditamento apresentado em fase de audiência 

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

projecto de arquitectura para alteração e ampliação do edifício de habitação unifamiliar 

situado na Rua dos Filarmónicos, freguesia de Marrazes e cidade de Leiria, numa zona 

definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Média Densidade. 

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

constam elementos que permitem obstar os motivos que estiveram na origem da proposta 

de indeferimento tomada em reunião de 2007/06/21 e concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/11/16, constante do 

respectivo processo (folha 81), face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

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

condicionado ao seguinte: 

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

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

elementos entregues; 

1.2. projectos de especialidades; 

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

confinantes; 

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

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

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 189/07 - Maria José da Graça Leandro Frazão 
DLB N.º 1432/07 | De MARIA JOSÉ DA GRAÇA LEANDRO FRAZÃO, residente na Rua de 

Londres, lote 39, na freguesia e cidade de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização de dependência destinada a garagem, alteração e ampliação de edifício de 

habitação unifamiliar e construção de anexo (com funcionalidade lúdica polivalente) na Rua 

Júlia Maria Ferrinho, n.º 15, Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes e cidade de Leiria, 

numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais 

ou Residenciais de Baixa Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/11/19, constante do respectivo 

processo (folha 88), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

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

1.1. requerimento / pedido de licença (Mod. 3 – 01) subscrito pela totalidade dos 

proprietários, face ao indicado na certidão da Conservatória do Registo Predial; 
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1.2. elementos gráficos rectificados de forma a prever o cumprimento do disposto no artigo 

1364.º do Código Civil, relativamente aos vãos da garagem junto ao limite da propriedade 

(altura mínima 1,80 m); 

1.3. projectos de especialidades; 

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

confinantes; 

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

durante a obra. 

Mais deliberou transmitir à requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 86). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 242/07 - Paula Cristina Vendeirinho Carreira 
DLB N.º 1433/07 | De PAULA CRISTINA VENDEIRINHO CARREIRA, residente na Avenida 

Marquês de Pombal, Lote 4, rés-do-chão, freguesia e cidade de Leiria, referente ao projecto 

de arquitectura para legalização de muros de vedação e de obras de alteração e ampliação 

de edifício de habitação unifamiliar situados na Quinta do Chorão, São Romão, freguesia de 

Pousos e cidade de Leiria, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal 

como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/11/19, constante do respectivo 

processo (folha 105), 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 à apresentação, no prazo de seis meses, dos seguintes elementos: 

1.º termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura relativo aos últimos 

elementos entregues; 

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

 
1.1.11. Processo de obras particulares n.º 785/07 - Maria Alice Cruz Sénica 
DLB N.º 1434/07 | De MARIA ALICE CRUZ SÉNICA, residente na Rua dos Marques, n.º 24, 

na localidade de Andrinos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização de muros e de anexo de apoio a edifício de habitação unifamiliar situados no 

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

Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/11/19, constante do respectivo 

processo (folha 53), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela EDP- Distribuição de Energia, 

SA, cujo conteúdo deverá ser transmitido à requerente (folha 51); 
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2.º apresentar, no prazo de seis meses e previamente ao licenciamento, projectos de 

especialidades. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2. Análise do processo de informação prévia n.º 10/07 - ALTADIS - Construção e 
Gestão Imobiliária, SA 
DLB N.º 1435/07 | De ALTADIS - CONSTRUÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, SA, com sede 

social na Avenida Marquês de Pombal, lote 24, rés-do-chão esquerdo, freguesia e cidade de 

Leiria, referente ao pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de edifício 

de habitação colectiva (treze moradias) e muros de vedação no gaveto formado pela Rua 

Casal Antunes e Rua da Fábrica de Papel, em Guimarota, freguesia e cidade de Leiria (base 

do monte da capela da Nossa Senhora da Encarnação), numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Área Consolidada, sujeita a Plano de 

Pormenor. 

Parte da propriedade encontra-se inserida em Reserva Ecológica Nacional e Zona 

Verde, sendo que a implantação das moradias e parte das vedações se situa fora da área 

delimitada por aqueles espaços. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/11/19, constante do respectivo 

processo (folhas 128 e 129), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

referida pelo período de um ano, nos termos do previsto no artigo 17.º da disposição legal 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder ao domínio público: 

1.1. a área dos logradouros inserida em Reserva Ecológica Nacional, devendo a mesma ficar 

integrada no espaço verde do monte da Nossa Senhora da Encarnação, sendo que a 

parte dos logradouros localizados em Zona Verde ficará condicionada a um estudo 

global no que diz respeito ao coberto vegetal, a elaborar de acordo com as orientações a 

fornecer pela Câmara; 

1.2. uma faixa de terreno destinada a alargamento das vias (devendo garantir-se uma faixa 

de rodagem livre de 6,50 m, medidos a partir das construções adjacentes no lado 

Poente), execução de estacionamento contínuo junto aos arruamentos com 2,20 m de 

largura, acrescida de passeios com 1,80 m de largura; 

2.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela EDP - Distribuição de 

Energia, SA, cuja cópia deverá ser remetida à requerente (folha 127); 

3.º prever a redução da diversidade de materiais e cores com implicação na imagem 

exterior dos edifícios, face ao parecer emitido pelo Instituto Português do Património 

Arquitectónico, cujo conteúdo deverá ser transmitido à requerente (folhas 84 e 85); 

4.º o projecto de arquitectura deverá ser rectificado de forma a não interferir com o espaço 

de Zona Verde e Reserva Ecológica Nacional, tendo em conta o indicado pelo Gabinete do 

Plano Director Municipal (planta do PDM à escala 1:25 000), nomeadamente no que se 
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refere às vedações e pavimentação dos logradouros e à zona do estendal da moradia 

«m09»; 

5.º prever uma antecâmara entre a garagem e o espaço habitacional no piso do rés-do-

chão, por motivos de higiene e salubridade, face aos gases provenientes de veículos 

automóveis; 

6.º cumprir com os restantes aspectos previstos na legislação em vigor, nomeadamente no 

Regulamento do Plano Director Municipal, no Regulamento Geral de Edificações Urbanas e 

no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com 

mobilidade condicionada. 

7.º prever a instalação de contentores e ecopontos subterrâneos em articulação com a 

Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos. 

Mais deliberou: 
a. informar de que, tratando-se de edifícios distintos em parcelas separadas, o pedido 

apresentado foi analisado como um conjunto, pelo que, no caso de pretender 

apresentar novo pedido para o local, deverá instruir um processo para cada parcela 

de terreno ou optar pela anexação dos respectivos números de matriz de modo a 

constituir um único prédio. 

b. transmitir à requerente os conteúdos dos pareceres emitidos pela Divisão de 

Habitação e Reabilitação Urbana e pelo Ministério da Defesa Nacional – Força 

Aérea (folhas 71 e 126). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise do processo de licenciamento comercial n.º 3/06 - Ministério da Economia 
e da Inovação - Direcção Regional de Economia do Centro (Pingo Doce – Distribuição 
Alimentar, SA) 
DLB N.º 1436/07 | De MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO - DIRECÇÃO 

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

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

modificação do estabelecimento comercial (Supermercado Pingo Doce) que a Sociedade 

Pingo Doce – Distribuição Alimentar, SA pretende instalar no edifício a construir na Rua 20 

Junho, Marinheiros, freguesia de Marrazes e cidade de Leiria, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Média Densidade. 

Por deliberação tomada em reunião de 2006/04/06, a Câmara aprovou o pedido de 

localização do estabelecimento comercial designado em epígrafe, sendo que a proposta 

agora apresentada é de características semelhantes ao pedido inicial, registando-se no 

entanto redução na área de venda (de 997 m2 para 815 m2). 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/11/16, constante do respectivo 

processo (folha 180), e face ao previsto no artigo 21.º, no n.º 2 do artigo 5.º e no artigo 12.º 

da Lei n.º 12/04, de 30 de Março, deliberou por unanimidade aprovar a localização do 

estabelecimento comercial acima referido, condicionado ao seguinte: 
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1.º cumprir com as disposições constantes do Regulamento do Plano Director Municipal de 

Leiria, nomeadamente no que se refere ao previsto no capítulo IV (estacionamento e 

acessibilidades); 

2.º assegurar na envolvente da propriedade a largura mínima do arruamento de 6,50 m, 

acrescida de passeios, devendo em fase de licenciamento efectuar as correcções e 

ajustamentos que vierem a ser preconizados relativamente à rede viária e aos restantes 

espaços públicos envolventes; 

3.º caso pretenda a instalação de actividades complementares sujeitas a licenciamento 

específico deverá proceder à instrução dos respectivos pedidos junto do(s) competente(s) 

Serviço(s); 

4.º cumprir com a restante legislação em vigor aplicável, incluindo a referente aos resíduos 

sólidos gerados, às emissões de líquidos e ruído produzido; 

5.º o projecto de licenciamento da edificação obtenha parecer do Ministério da Defesa 

Nacional – Força Aérea. 

Mais deliberou transmitir a decisão tomada pela Câmara à Direcção Regional de 

Economia do Centro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.4.1. Processo de loteamento n.º 73/95 - José Vieira Alves (e Outro) 
DLB N.º 1437/07 | De JOSÉ VIEIRA ALVES E OUTRO, acompanhado de um requerimento 

de Luís Filipe Rodrigues Marques, residente na Praceta Joaquim Ferreira Santos, Lote 30, 

1.º A – Quinta do Taborda, freguesia e cidade de Leiria, a solicitar alterações ao lote 10, do 

loteamento situado no lugar de Quinta da Belavista, da freguesia de Cortes e do concelho de 

Leiria, consistindo as mesmas no aumento da área de implantação de 144m² para 280m² e 

consequente redesenho do polígono de implantação, mantendo a área de construção.  

As alterações requeridas enquadram-se no PDM. 

Decorreu o período de discussão pública, nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei 

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

oposição. 

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

considerando as informações prestadas pela Divisão de Loteamentos, datadas de 8 de 

Agosto de 2007 e 9 de Novembro de 2007, respectivamente, constantes do respectivo 

processo (folhas 547 ponto n.º 3 e 580), deliberou por unanimidade aprovar as alterações 

solicitadas.  

O requerente tem o prazo de 1 ano para requerer a emissão do aditamento ao 

alvará. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4.2. Processo de loteamento n.º 1/05 - Jofimol - Investimentos Imobiliários de Leiria, 
SA 
DLB N.º 1438/07 | De JOFIMOL – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS DE LEIRIA, SA, com 

sede em Quinta dos Parceiros, freguesia de Parceiros, concelho de Leiria, acompanhado de 
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um requerimento a solicitar uma operação de loteamento, sito no lugar de Cerrada de 

Alcogulhe, da freguesia de Azoia, do concelho de Leiria. 

De acordo com a informação prestada pela Divisão de Loteamentos, trata-se de um 

loteamento para a constituição de 16 lotes para habitação unifamiliar, encontrando-se a 

propriedade inserida em núcleo urbano – área habitacional ou residencial, estando cerca de 

900m² fora do núcleo urbano, abrangidos por outros solos agrícolas e espaços florestais, 

sem condicionantes de RAN e REN, pelo que se propõe o ajustamento de pormenor dos 

limites do espaço urbano, de acordo com a alínea c) do n.º 2 do artigo 96.º do Regulamento 

do PDM. 

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

a informação prestada pela Divisão de Loteamentos, datada de 3 de Agosto de 2007, 

constante do respectivo processo (folhas 91 e 91 verso), deliberou por unanimidade 

manifestar a sua concordância relativamente ao ajustamento de pormenor e remeter à 

Assembleia Municipal para efeito do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 96.º do 

Regulamento do Plano Director Municipal, relativamente ao ajustamento de pormenor dos 

limites entre espaços pertencentes a classes de uso de solos distintas.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4.3. Processo de loteamento n.º 8/05 – CJL - Transacções Imobiliárias e 
Investimentos, SA 
DLB N.º 1439/07 | Retirado 

 
1.4.4. Processo de loteamento n.º 6/06 - Laureano de Faria Gomes 
DLB N.º 1440/07 | De LAUREANO FARIA GOMES, residente na Rua dos Mangerinos, n.º 

21, Casal dos Matos, freguesia de Pousos, acompanhado de um requerimento a solicitar 

uma Operação de Loteamento para constituição de 6 lotes destinados a habitação 

unifamiliar, situado, num terreno inserido em espaço urbano, no lugar de Junqueiro - 

Azabucho, da freguesia de Pousos, do concelho de Leiria.  

O requerente apresenta projecto reformulado.  

O processo tem pareceres das entidades consultadas, serviços da Câmara e 

enquadra-se no PDM. 

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

considerando a informação prestada pela Divisão de Loteamentos datada de 23 de Outubro 

de 2007, constante do respectivo processo (folhas 120 e 120 verso), deliberou por 
unanimidade aprovar o projecto de loteamento de acordo com o Decreto-Lei n.º 555/99, de 

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

condicionado ao seguinte:  

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

os condicionalismos indicados pelas respectivas entidades, pareceres técnicos e legislação 

em vigor; 

2.º Ceder para o domínio Público a área de 775,90m², para passeio, estacionamentos, 

alargamento dos arruamentos, local do contentor de resíduos sólidos (nichos) e zona verde 

para árvores e utilização colectiva; 
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3.º efectuar o pagamento no valor de €11.081,38 a favor da Câmara Municipal, como 

compensação por área não cedida para equipamento, correspondente a 488m².  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5. Análise do processo de informação prévia n.º 42/06 - MULTI 21 - Sociedade 
Imobiliária SA 
DLB N.º 1441/07 | De Multi – 21 – Sociedade Imobiliária SA, com sede na Rua Dr. António 

Loureiro Borges, n.º 4 - R/C - Arquiparque – Miraflores – Algés, acompanhado de um 

requerimento a solicitar um pedido de informação da viabilidade de loteamento, num terreno 

situado no lugar de Maligueira – Arrabalde da Ponte, da freguesia de Marrazes, do concelho 

de Leiria.  

O processo foi presente na reunião de Câmara de 26 de Outubro de 2006, tendo 

sido deliberado informar a requerente, não ser viável a solução apresentada, tendo em 

consideração o parecer técnico emitido pela Divisão de Loteamento, a requerente foi 

notificada em conformidade com o disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, 

com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Dezembro. 

Mais ficou deliberado, informar a requerente, que a solução poderia vir a ser viável, 

caso o estudo a apresentar fosse elaborado de acordo com a legislação em vigor, ficando 

condicionado aos pareceres da EDP – Distribuição, PT – Comunicações, Serviços 

Municipalizados de Águas e Saneamento de Leiria (SMAS) e Força Aérea Portuguesa. 

Posteriormente e na sequência de exposição apresentada pela requerente, datada 

de 7 de Março de 2007 (folhas 52, 53 e 54), e de acordo com as informações prestadas pelo 

Director do Departamento de Operações Urbanísticas e despacho Senhora Vereadora Eng.ª 

Isabel Gonçalves, datadas respectivamente de 5 e 8 de Novembro de 2007, verifica-se o 

seguinte:  

1. A exposição apresentada em sede de audiência prévia, não tem elementos 

susceptíveis de obstarem aos motivos que estiveram na base da proposta de indeferimento.  

2. A viabilidade de uma solução urbanística para a zona, implica a reformulação da 

solução apresentada, em conformidade com a deliberação de Câmara datada de 26 de 

Outubro de 2006.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com as informações do 

Departamento de Operações Urbanísticas e despacho da Senhora Vereadora Eng.ª Isabel 

Gonçalves, de 5 e 8 de Novembro de 2007, respectivamente, constante do respectivo 

processo (folhas 55), deliberou por unanimidade informar a requerente de que não é viável 

a pretensão, pelos motivos evocados na deliberação de Câmara de 26 de Outubro de 2006.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.6. Análise do processo de obras de urbanização n.º 3/06 - Fernando Caseiro da Silva 
DLB N.º 1442/07 | De FERNANDO CASEIRO SILVA, residente na Rua da Moitoa, n.º 1, no 

lugar de Santo Antão da freguesia e concelho de Batalha, acompanhado de um 

requerimento a solicitar uma operação urbanística que consiste na execução de obras de 

urbanização a levar a efeito em Cruz da Areia, da freguesia e cidade de Leiria.  
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Sobre o presente processo, foi emitido parecer pela Divisão de Loteamentos, tendo 

os projectos das infra-estruturas pareceres favoráveis de todas as entidades e serviços 

municipais. 

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

considerando as informações prestadas pela Divisão de Loteamentos e Departamento de 

Operações Urbanísticas datadas de 5 e 15 de Novembro de 2007, respectivamente, 

constantes do respectivo processo, (folhas 245 e 245 verso), deliberou por unanimidade 

aprovar os projectos das obras de urbanização, ficando a emissão do alvará condicionado 

ao seguinte:  

1.º  Apresentar as seguintes garantias bancárias, nas quais deve constar a seguinte cláusula 

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

Municipal e da EDP»; 

1.1. A favor da EDP no valor de €7.694,85 (incluído o IVA 21%) destinados às infra-

estruturas da rede eléctrica; 

1.2. A favor do Município de Leiria o valor de €7.171,50 destinados à execução da rede de 

águas pluviais; 

1.3.  A favor da Município de Leiria no valor de €48.404,50 destinados à execução da rede 

viária; 

2.º  Efectuar o seguinte pagamento: 

2.1. Pagamento na tesouraria dos SMAS de Leiria, da comparticipação para reforço da rede 

de água, no valor de €5.744,50, acrescido de IVA. 

3.º  Dar cumprimento às restantes condições estabelecidas nos pareceres emitidos pelas 

várias entidades e pelo Município de Leiria, tendo o prazo de 1 ano para a realização das 

obras de urbanização. 

4.º  Tem igualmente o promotor, o prazo de 1 ano para requerer a emissão do alvará. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
 Depar tamento  de  Obras  Munic ipa is 

 

2.1. Processo n.º T – 112/2004. Requalificação do Cine-Teatro de Leiria. Informação de 
trabalhos a mais 
DLB N.º 1443/07 | Nos termos do artigo 116.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, foi 

presente para aprovação a minuta de contrato de trabalhos a mais, da empreitada supra, a 

celebrar entre a Câmara Municipal de Leiria e a firma LENA ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES, SA. 

Os referidos trabalhos a mais foram aprovados em 2007.05.16 por DLB N.º 0633/07 

e rectificados em 2007.08.02 por DLB N.º 1046/07, em reunião de Câmara do Município de 

Leiria, pelo valor de €142.114,19 + IVA. 

A referida despesa tem a proposta de cabimento n.º 1349/07, de 19 de Abril. 
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A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a minuta de 

contrato de trabalhos a mais da empreitada supra referida e autorizar a celebração do 

respectivo contrato. 

 

2.2. Processo n.º T – 60/2007. Ampliação/remodelação da escola do 1.º ciclo do ensino 
básico de Arrabal – Leiria. Actas da comissão de abertura e de análise de propostas 

DLB N.º 1444/07 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado 

das actas da Comissão de Abertura do Concurso e do Relatório da Comissão de Análise de 

Propostas com o resultado do Concurso Público realizado para a execução da referida 

empreitada. 

Os concorrente apresentaram em concurso, propostas com os seguintes valores: 
- Construtora Santovaiense, Construção Civil e Obras Públicas, L.da......................... €431.466,85 + IVA 

- SOTEOL – Soc. de Terraplanagens do Oeste, L.da. ................................................ €379.200,00 + IVA 

- Construções Manuel & Lino, L.da. ............................................................................. €396.056,74 + IVA 

- LAJEMAR – Sociedade de Construções, L.da........................................................... €407.848,76 + IVA 

- QUIMLENA – Construções, L.da. .......................................................................... €468.923,00 + IVAa) 

- Virgílio de Sousa Leal, Construções e Obras Públicas. ............................................. €499.968,28 + IVA 

- A ENCOSTA, Construções, S. A................................................................................ €415.447,44 + IVA 

- REILIMA – Sociedade de Construções L.da ............................................................. €408.184,66 + IVA 

- CANAS – Electro-montagens, S.A. ............................................................................ €397.309,17 + IVA 

a) O valor em causa é o apresentado por extenso, o valor apresentado por algarismos é de: 

(€447.945,60 + IVA) 

Tendo por base a acta do acto público de abertura de propostas e o relatório relativo à 

avaliação da capacidade económica e técnica (Qualificação dos concorrentes), ambos 

elaborados pela Comissão de Abertura, conclui-se que os nove concorrentes inicialmente 

presentes ao concurso, foram admitidos para efeito de análise das respectivas propostas. 

Trata-se de um Concurso Público, a empreitada é por Série de Preços, com um preço 

base de €475.159,54 e com um prazo de execução de 7 meses. 

Quanto ao critério de apreciação das propostas, previsto na alínea B1) do ponto IV.2) 

da secção IV do Anúncio de Concurso, é o da proposta economicamente mais vantajosa 

tendo em conta os factores abaixo indicados e classificados numa escala de 0 a 20 valores: 
 A) Preço da Proposta    50%  10 Valores 

 B) Valor Técnico da Proposta    50%  10 Valores 

 Total  100%  20 Valores 

Na análise destes factores teve-se em  consideração o previsto no n.º 21 do programa 

de concurso, ou seja: 

A nota a atribuir ao factor Preço da Proposta A) decorre da aplicação da seguinte 

fórmula: 

N  = Vp /VP x 10 ( Vp é o valor da proposta de mais baixo preço ) e ( VP é o valor da 

proposta em análise). 

A nota a atribuir ao factor Valor Técnico da proposta B) resulta do somatório das notas 

obtidas em cada subfactor que o compõem, tendo em conta a importância atribuída a cada 

um, respectivamente 65%, 10% e 25%.  

Para a análise dos subfactores, a Comissão tem em conta os seguintes aspectos: 
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Plano de Trabalhos 

A calendarização pormenorizada das diversas fases e trabalhos a executar; 

A indicação do início e duração de cada trabalho de forma coerente devendo também 

respeitar-se a sucessão de execução de cada um, de acordo com a especialidade 

correspondente. 

Plano de Pagamentos 

A adequação do plano de pagamentos ao plano de trabalhos apresentado. 

Memória Descritiva 

Descrição do objecto de concurso, das técnicas e procedimentos a adoptar, bem 

como a justificação dos mesmos. 

Nota: Deverão ser tomadas em consideração as condições técnicas gerais e particulares da 

obra nomeadamente a inserção urbana, natureza e condições do terreno, adequação às infra-

estruturas e redes exteriores, etc. 

A nota obtida em cada um destes subfactores resulta da aplicação de um factor de 

ponderação que tem em conta o maior ou menor grau de pormenorização e adequação 

propostos, de acordo com a seguinte escala: 
Plano de Trabalhos  90% 

e  75% 

Memória Descritiva  50% 

Plano de Pagamentos  90% 

 75% 

Conferidas as propostas verifica-se a existência de  lapsos na lista de preços unitários 

do concorrente REILIMA – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA a saber: 

No artigo 5.1.2.3.4. do Cap. Plantações apresenta 5 unidades quando o correcto é 9 

unidades. 

No artigo 7.8.1.4. do Cap.Quadros Eléctricos apresenta 4 unidades quando o correcto 

é 1. 

No artigo 8.4.6. do Cap. Tubagem apresenta 7,1 ml quando o correcto é 70 ml. 

O concorrente QUIMLENA -CONSTRUÇÕES, LDA apresenta para o valor da 

proposta um montante por extenso e outro por algarismos que são divergentes. Conferidas as 

quantidades de trabalho constata-se que o total de trabalhos totaliza o valor apresentado por 

algarismos. 

Em conformidade com o previsto no n.º 2 do artigo 76.º do Decreto-Lei 59/99, de 2 de 

Março, foram as propostas destes concorrentes corrigidas, passando as mesmas a ser, 

respectivamente, de €408.025,08 + IVA e €447.945,60 + IVA. 

A classificação obtida face à aplicação do critério de adjudicação, para  cada 

concorrente e respectiva proposta (ver mapa em anexo), é a seguinte: 
 Preço da  Valor  Total 

 Proposta  Técnico 

1. CONST. SANTOVAIENSE– CONST. C. O. PÚBLICAS, LDA  8,79  6,88  15,67 

2. SOTEOL – SOC. DE TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA  10,00  7,51  17,51

3. CONTRUÇÕES MANUEL & LINO, LDA  9,57  5,88  15,45 

4. LAJEMAR- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.  9,30. 6,88  16,18 

5. QUIMLENA, CONSTRUÇÕES, LDA  8,47  5,88  14,35 
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6. VIRGILIO DE SOUSA LEAL- CONSTRUÇÕES O. PÚBLICAS  7,58  5,88  13,46 

7. A ENCOSTA, CONSTRUÇÕES, S.A.  9,13  7,51  16,64 

8. REILIMA – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.  9,29  7,51  16,80 

9. CANAS – ELECTRO MONTAGENS, S.A.  9,54  7,51  17,05 

NOTA: Da análise dos documentos Plano de Trabalhos, Plano de Pagamentos e 

Memória Descritiva, relativos ao factor de adjudicação Valor Técnico, entendeu-se o seguinte: 

Plano de trabalhos: Os concorrentes n.º 1, 2, 4, 7, 8 e 9 apresentam planos de 

trabalhos considerados aceitáveis com algum grau de descrição e informação, pelo que se 

atribuiu o coeficiente de 75%. Os concorrentes n.º 3, 5 e 6 apresentam pouca descrição dos 

trabalhos a executar.  

Memória Descritiva: Os  concorrentes n.º 1 e 4 apresentam memórias descritivas 

bastante sucintas, pelo que lhes foi atribuído 50%. Os restantes concorrentes apresentam 

uma memória com um grau de descrição e especificação considerado razoável, tendo-lhe sido 

aplicado 75%. 

Plano de Pagamentos: Os planos de pagamento dos concorrentes apresentam  

adequação ao plano de trabalhos apresentado, pelo que lhes foi atribuído  75% . 

Face aos resultados apurados, verifica-se que o concorrente SOTEOL - SOCIEDADE 

DE TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA é o que obtêm a melhor pontuação no presente 

concurso.  

Assim propõe-se a adjudicação da empreitada ao referido concorrente pelo valor da 

sua proposta, que é no montante de €379.200,00 + IVA 

Mais se propõe que se proceda à  audiência prévia dos concorrentes conforme 

previsto nos n.º 1 e n.º 2  do artigo 101.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e em conformidade com o 

constante no relatório da comissão de análise de propostas, deliberou por unanimidade 
manifestar a intenção de adjudicar nos termos do n.º 1 do artigo 110.º do Decreto-Lei n.º 

59/99, de 2 de Março, a execução da empreitada supra referida, ao concorrente Construtora 

Soteol - Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda. Pelo valor de €379.200,00 + IVA, por 

ser o que obteve melhor pontuação no concurso. 

Mais deliberou que se proceda à audiência dos concorrentes em conformidade 

com o n.º 1 e 2 do artigo 101.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 
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 dos seguintes processos relacionados com a Divisão Administrativa 
3.1.1. Anulação de guias de receita relativas ao processo executivo n.º 128/07, de 
Mário João Fernandes 
DLB N.º 1445/07 | Retirado 
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3.1.2. Anulação de guia de receita e restituição de importância indevidamente cobrada 
a Albino dos Santos 

DLB N.º 1446/07 | Presente a informação do Sector de Execuções Fiscais n.º 03/07, de 16 

de Novembro de 2007, que a seguir se transcreve: 

«Conforme ofício n.º 10010, datado de 2007/11/13, enviado pelos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS), foi recebido, pelo Sector de Execuções 

Fiscais (SEF), indevidamente, o montante de €130,55 para pagamento do processo de 

execução fiscal n.º 225/06, referente à taxa de conservação de saneamento, dos anos de 

1996 e 1997, do prédio sito na Rua Bernardo Oliveira Gordalina, n.º 3, Sismaria, freguesia de 

Marrazes, e inscrito na matriz sob o artigo predial urbano n.º 5332 (conforme certidões de 

dívida dos SMAS,  n.º s 30/97 e 53/98). 

Efectivamente, o processo de execução fiscal n.º 225/06 foi pago, em 2007/03/23, 

por familiar do Senhor Albino dos Santos. No entanto, no dia 2007/03/26, o Senhor Albino 

dos Santos, que se encontrava ausente no estrangeiro, deslocou-se a estes serviços, e 

apresentou uma reclamação alegando ter pago duas vezes a mesma taxa relativamente ao 

mesmo prédio, embora com base em artigos matriciais diferentes. 

Considerando que o Senhor Albino dos Santos reclamou com base nos seguintes 

documentos : 

  i) certidão emitida pela 2.ª Repartição de Finanças, que comprova que o artigo 

urbano n.º 5332 foi eliminado da respectiva matriz, dando origem ao artigo urbano n.º 5885; 

  ii) recibo de pagamento da taxa de conservação de saneamento do ano de 1996, 

relativamente ao artigo urbano n.º 5885; 

Considerando que os SMAS, após apreciação da análise dos documentos enviados 

pelo SEF, através do oficio n.º 7073, de 2007/03/09, bem como outros existentes naqueles 

serviços, confirmou que o Senhor Albino dos Santos já tinha pago a tarifa de conservação de 

saneamento, referente aos anos de 1996 e 1997;  

Considerando que as certidões de dívida dos SMAS n.ºs 30/97 e 53/98, em nome do 

munícipe, já deveriam ter sido anuladas em 1999, uma vez que já nessa data fora entregue 

requerimento solicitando a respectiva anulação; 

Considerando que já foi emitida a Guia n.º 8764/2007 e recebido o valor em 

«dívida», no montante total de €130,55; 

Considerando que a guia emitida contém valores que se reportam a operações de 

tesouraria  e ainda a receita orçamental, conforme a seguir se discrimina: 

 
Operações  de  Tesourar ia   (  rubr ica  17 .02 )  
TXR2-  Impos to  de  Jus t i ça  75  %                              9 ,00  
TXR3-  Quan t ia  Exequenda                                    85 ,34  

TXR4-  Ju ros  de  Mora                                            30 ,72            To ta l  €  125 ,06  
Recei ta  Orçamenta l   ( rubr ica  04029909)  

TXR1-  Taxas  de  Re laxe  e  Ou t ras                            2 ,49  

TXR1-Taxas  de  Re laxe  e  Ou t ras                             3 ,00             To ta l  €  5 ,49  

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

Fevereiro (POCAL), a anulação da Guia n.º 8764/2007 e a restituição ou devolução das 

importâncias indevidamente arrecadadas a título de receita corrente/ operações não 

orçamentais, dos valores acima discriminados, ao Senhor Albino dos Santos». 
CMLeiria/Acta n.º 25, de 2007.11.27 
Im-DA-15-09_A00 
 



1448(25) 

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 4107/07, 

20 de Novembro. 

Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade: 

a) anular a guia n.º 8764/2007, nos termos do Decreto- Lei n.º 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro; 

b) autorizar a restituição/ devolução ao Senhor Albino dos Santos da importância 

indevidamente arrecadada a título de receita corrente, conforme valores acima 

descriminados, através da classificação 01.03/06.02.03.01, no montante total de €130,55, 

sendo €125,06 respeitantes a operações não orçamentais e €5,49 de receita orçamental; 

c) determinar a extinção e arquivamento do processo de execução fiscal n.º 225/06 

e, apenso, n.º 226/06, ao abrigo dos artigos 270.º, 176.º n.º 1, alínea b) e 28.º n.º 2 alínea c) 

do Código de Procedimento e processo Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 

26 de Outubro, alterado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho. 

 
3.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
3.2.1. Pagamentos 
DLB N.º 1447/07 | 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 13 a 26 de Novembro de 2007 correspondente às Ordens de 

Pagamento Gerais n.ºs: 7874, 7876, 7879 a 7882, 7884 a 7891, 7893 a 7896, 7900, 7902, 

7915 a 7920, 7925, 7927, 7928,7930, 7935, 7938, 7940, 7941, 8196, 8200, 8203, 8206, 

8209, 8213, 8315, 8317, 8354 a 8356, 8259 a 8363, 8365 a 8368, 8371, 8372, 8374, 8376, 

8378, 8380, 8478 a 8481, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 645, 649, 686, e às 

Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 4872, 7043, 7155, 7156, 7285, 7286, 7316, 7317, 

7346, 7347, 7381, 7474, 7476, 7521, 7584, 7585, 7592, 7679, 7684, 7691 a 7705, 7708, 

7711 a 7720, 7722 a 7727, 7729, 7730, 7732, 7733, 7740, 7741, 7745, 7746, 7758 a  7760, 

7793, 7794, 7796, 7797, 7799, 7802, 7804, 7806 a 7813, 7815, 7816, 7818 a 7823, 7825 a 

7832, 7834 a 7840, 7843 a 7849, 7852,7854, 7856, 7857, 7859 a 7873, 7875, 7877, 7883, 

7892, 7897 a 7899, 7912, 7913, 7954, 8000, 8002, 8004, 8019 a 8021, 8052, 8054, 

8083,8128, 8141, 8241, 8254, 8257, 8260, 8262, 8265, 8268, 8269, 8270, 8294, 8295, 8319, 

8344 a 8347, 8349 a 8353, 8562, 8570 no valor total de €2.502.754,67. 

 

3.2.2. XXI Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. Ratificação 
DLB N.º 1448/07 | Presente a XXI Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2007 que se consubstancia na 21.ª Alteração ao Orçamento 

da Despesa, 4.ª Alteração ao Orçamento da Receita, 18.ª Alteração ao Plano de Actividades 

e 20.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos de acordo com as normas 8.3.1 e 

8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do 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, 

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

Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira e Dra. Lucinda Caleira, eleitos pelos Partido 
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Socialista, ratificar o despacho da Senhora Presidente de 22 de Novembro que autoriza a 

XXI Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2007, com 

inscrições/reforços no montante de €3.089.923,08 e diminuições/anulações no montante de 

€795.723,08, XXI alteração ao Orçamento da Despesa para o presente ano de 2007, com 

inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €3.145.723,08 cada, e a IV 

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

diminuições/anulações de €30.000,00 cada tal como proposto.  
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.3. Norma de Controlo Interno do Município de Leiria 
DLB N.º 1449/07 | Presente a Norma de Controlo Interno, elaborada de acordo com o ponto 

2.9 Controlo Interno do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, em conformidade com o 

Regulamento da Organização dos Serviços Municipais, publicado a 2 de Fevereiro de 2005, 

e respeitando a legislação em vigor nas temáticas que nela são abordadas, e que faz parte 

integrante da presente acta (ANEXO B). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea e) do n.º 2 

do artigo 64.º da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro conjugada com o ponto 2.9.3 do 

Decreto-Lei n.º54-A/99, 22 de Fevereiro deliberou por unanimidade aprovar a Norma de 

Controlo Interno do Município de Leiria que entrará em vigor no prazo de cinco dias úteis e 

deverá ser publicitada, para efeitos internos, nos termos habituais e na intranet. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.4.Norma de Controlo Interno dos SMAS – Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento de Leiria 
DLB N.º 1450/07 | Presente a Norma de Controlo Interno dos Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento de Leiria, elaborada nos termos do ponto 2.9 do Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, 22 de 

Fevereiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea e) do n.º 2 

do artigo 64.º da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro conjugada com o ponto 2.9.4 do 

Decreto-Lei n.º54-A/99, 22 de Fevereiro deliberou por unanimidade aprovar a Norma de 

Controlo Interno dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria que entrará 

em vigor no prazo de cinco dias úteis e deverá ser publicitada, para efeitos internos, nos 

termos habituais. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.5. Doação de um Leitor DVD 
DLB N.º 1451/07 | Presente uma declaração de um Encarregado de Educação de um aluno 

que frequenta o 1.º CEB Barreiros, remetida pelo Agrupamento de Escolas Marrazes (ENT 

2007/28164), na qual declara doar, um Leitor DVD Mitsai MT009, no valor de €42,99, ao 1.º 

CEB Barreiros, freguesia de Amor. 

A Câmara, de acordo com a competência que lhe é conferida pelo estipulado na 

alínea h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 

CMLeiria/Acta n.º 25, de 2007.11.27 
Im-DA-15-09_A00 
 



1450(27) 

unanimidade aceitar a doação do referido equipamento, para instalar no 1.º CEB Barreiros, 

freguesia de Amor. 

 
3.2.6. Cancelamento de ónus real e condição imposta sobre a venda de prédio misto 
sito em Portela, freguesia e concelho de Leiria (Antigo Convento da Portela e terrenos 
adjacentes) 
DLB N.º 1452/07 | Presente o processo administrativo relativo ao pedido em epígrafe, o qual 

integra o relatório de avaliação ordenada pela Câmara Municipal de Leiria em sua reunião de 

13 de Julho de 2006, que fixa o valor do imóvel em €4.331.040,00, subordinada, em síntese, 

ao seguinte: 

As áreas tidas em conta são as constantes do documento da Conservatória do 

Registo Predial conhecido, o qual não se encontra devidamente actualizado. 

A avaliação efectuada teve por base a condição fixada, relativamente ao uso do 

imóvel, aquando da venda do mesmo pelo Município de Leiria à Província Portuguesa da 

Ordem Franciscana, a saber, «Asilo Distrital de Leiria de menores e velhos, e, no primeiro 

pavimento a Escola Comercial e Industrial de Domingues Sequeira». 

Acresce que se considerou uma alteração nesse uso, para equipamento de carácter 

social e interesse público, ficando afastados os usos para comércio, habitação e serviços, 

desde que estes não encontrem enquadramento nas previsões do Plano Director Municipal 

de Leiria. 

A avaliação não abrangeu o edifício de culto religioso, o qual terá de ser mantido. 

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

intenção de alterar a cláusula fixada na escritura que titulou a venda em causa, pelo 

Município de Leiria à Província Portuguesa da Ordem Franciscana, atendendo à evolução de 

índole social e educativa verificada desde o ano de 1944, ficando o prédio misto sito em 

Portela, freguesia e concelho de Leiria, descrito na Primeira Conservatória do Registo 

Predial de Leiria sob o n.º 964/19930624, sujeito à utilização prevista no Plano Director 

Municipal de Leiria, em especial no que respeita ao uso para equipamento de carácter 

social. 

Mais deliberou comunicar à entidade requerente que a Câmara Municipal de Leiria 

não se opõe ao cancelamento do ónus real, devidamente registado, de não construção de 

novos edifícios, públicos ou particulares e de não alteração dos existentes (...), desde que a 

Província Portuguesa da Ordem Franciscana obtenha a autorização prevista no n.º 1 do 

artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 266/71, de 18 de Junho. 

Por último, deliberou submeter o assunto a autorização da Assembleia Municipal, 

nos termos e para efeitos das disposições conjugadas da alínea f) do n.º 1 e da alínea a) do 

n.º 6 ambas do artigo 64.º e, ainda, da alínea i) do n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, alterada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.7. Aquisição de parcela de terreno junto ao Moinho dos Caniços. Reclamação 
DLB N.º 1453/07 | Após a aprovação da aquisição da parcela de terreno junto ao Moinho 

dos Caniços, freguesia e cidade de Leiria, foi o respectivo processo remetido ao Cartório 
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Notarial de Leiria e agendada a competente escritura pública para o passado dia 6 de 

Fevereiro, pelas 14 horas. Na sequência das notificações efectuadas a todos os proprietários 

a solicitar comparência para aquele acto, foi remetida uma reclamação do Sr. Joaquim José 

Ferreira Barbeiro (ENT. 3274/07) na qual invoca que o levantamento topográfico efectuado à 

parcela de terreno que o Município pretende adquirir não está de acordo, por excesso, com a 

área real da mesma. Anexa àquela reclamação uma planta de localização do ano de 1988 

que confirma os limites da parcela. Tendo aquela reclamação sido remetida à Divisão 

Jurídica foi elaborada a Informação n.º 330/2007, que se anexa à presente acta e que se 

encontra registada com o n.º INT. 12886/2007 (ANEXO C) . 

Presente também informação dos serviços afectos à Divisão de Informação 

Geográfica que aqui se reproduz parcialmente: «...informa-se que analisada a planta com a 

marcação da parcela de terreno referida nesta informação (n.º 330/2007) cujo levantamento 

topográfico foi efectuado pelo Departamento de Obras Municipais em Julho de 2005, esta 

corresponde aos levantamentos topográficos executados no âmbito do Programa Polis, 

respectivamente às escalas 1:200 e 1:500. Mais se informa que os terrenos marginais ao rio 

nesta zona sendo propriedade privada, estão abrangidos pelo domínio público hídrico, que 

corresponde neste troço a dez (10) metros da margem do Rio.» 

A Câmara, após análise daquela reclamação e das informações da Divisão Jurídica 

e do Departamento de Planeamento e Urbanismo, deliberou por unanimidade o seguinte: 

1. Manter o interesse na aquisição do prédio urbano e a vontade de que a transmissão do 

direito de propriedade se faça pela via do direito privado e sem recurso ao procedimento 

de expropriação por utilidade pública; 

2. Manter inalterado o preço acordado e a pagar pelo terreno no valor de €165/m2; 

3. Confirmar o levantamento topográfico inicialmente efectuado. 

Mais deliberou que se notifiquem todos os proprietários para lhes ser dado 

conhecimento desta decisão e designar nova data para a celebração da competente 

escritura pública. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.2.8. Resumos de Tesouraria 

DLB N.º 1454/07 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 26 de Novembro de 

2007, apresentando um Total de Disponibilidades de €3.494.711,42, sendo de Operações 

Orçamentais €2.482.024,23 e de Operações de Tesouraria €1.012.687,19, que se encontra 

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

A Câmara tomou conhecimento. 
 
 

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

 
4.1. Análise do processo relacionado com a Divisão Jurídica 
4.1.1. Processo disciplinar 
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DLB N.º 1455/07 | Presente o Processo Disciplinar referido em epígrafe acompanhado do 

respectivo Relatório Final elaborado pela Instrutora nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 

65.º do Estatuto Disciplinar. 

A Senhora Presidente da Câmara Municipal apresentou, nos termos do disposto no n.º 3 do 

artigo 65.º do Estatuto Disciplinar, o referido processo à Câmara Municipal para tomada de 

decisão. 

A Senhora Presidente apresentou a proposta no sentido de a Câmara Municipal concordar 

com o Relatório Final e com a proposta de decisão final nele apresentada. 
Apreciados e discutidos o Processo Disciplinar, o respectivo Relatório Final e a 

proposta apresentada pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, a Câmara deliberou 
mediante escrutínio secreto, por unanimidade, e no uso da competência que lhe é 

conferida pelo disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 18.º do Estatuto Disciplinar, concordar 

com as conclusões apresentadas pela Instrutora do Processo no Relatório Final, o qual se 

dá aqui por reproduzido na íntegra, bem como com a proposta de decisão apresentada na 

alínea a) do ponto V) do mesmo Relatório e, em conformidade, condenar o arguido João 

Mendes da Silva pela prática da infracção disciplinar descrita nos artigos 1.º a 7.º e 9.º a 14.º 

da acusação, prevista na alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º do Estatuto Disciplinar e punível 

com a pena de inactividade nos termos do n.º 1 do mesmo artigo, e aplicar-lhe a pena de 

inactividade por um ano, ao abrigo do disposto nos artigos 12.º, n.º 5, 28.º, 29.º, alínea b) e 

31.º, n.º 1, alínea c) e n.º 2 do Estatuto Disciplinar. 

A Câmara deliberou ainda que a presente deliberação fosse notificada ao arguido e 

à instrutora do Processo, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 69.º do Estatuto Disciplinar, 

devendo a notificação ao arguido ser acompanhada de fotocópia autenticada da presente 

acta e do Relatório Final do Processo Disciplinar e ficar protelada pelo prazo de 30 dias, em 

conformidade com o disposto no n.º 3 do mesmo artigo, a fim de que a decisão de aplicação 

da pena comece a produzir os efeitos a que tende a partir do dia 1 de Janeiro de 2008. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
4.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão de Recursos 
Humanos 
4.2.1. Pedidos de suspensão de mandatos 
DLB N.º 1456/07 | Presentes os pedidos de suspensão de mandatos, por um período de 38 

dias contados a partir do dia 14 de Novembro de 2007, formulados pelos Senhores 

Vereadores Dr. José Esperança Ferreira Lourenço e Dr.ª Susana de Jesus Silva, eleitos na 

lista do partido CDS-PP. 

A Câmara, depois de apreciar os pedidos, deliberou por unanimidade, no uso da 

competência que lhe é conferida pelo n.º 2 do artigo 77.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, aceitar, com efeitos ao dia 14 de Novembro de 2007, os pedidos de suspensão 

pretendidos pelos dois autarcas, atendendo ao disposto no n.º 3 do mesmo artigo, bem 

como a convocação do Dr. Ricardo Manuel Vieira Figueirinha. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.2.2. Voto de pesar ao funcionário Nelson Augusto Pedrosa 
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DLB N.º 1457/07 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar, ao Funcionário Nelson Augusto Pedrosa, Cantoneiro 

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

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

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

 
4.2.3. Voto de pesar ao funcionário Luís Manuel Silva Ribeiro 
DLB N.º 1458/07 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar, ao funcionário Luís Manuel Silva Ribeiro, Cantoneiro 

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

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

um voto de pesar. 
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. Licença especial de ruído (Ent.25019/07) 
DLB N.º 1459/07 | Presente o requerimento de DEODATO JOÃO LOPES DA COSTA 

FERREIRA EVANGELISTA, residente na Rua Paulo VI, n.º 20, Leiria, na qualidade de 

organizador do evento de passagem de ano, a solicitar licença especial de ruído, para a 

realização de espectáculo «Áudio Visual», a ter lugar no Parque Municipal de Campismo da 

Praia do Pedrógão, sito na Praia do Pedrógão, deste concelho, nos dias 29, 30 e 31 de 

Dezembro de 2007 e 1 de Janeiro de 2008, no horário compreendido entre as 20h 00m do 

dia 2007/12/29 e as 20h 00m do dia 2007/12/30, bem como igual período para os dias 30, 

2007/12/31 e 2008/01/01. 

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

requerente nos termos e para os efeitos dos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro (audiência de 

interessados) da intenção de indeferir o pedido, uma vez que a realização deste evento, em 

anos anteriores, tem provocado grandes transtornos à população que mora junto ao Parque 

de Campismo, conforme consta da informação prestada pelo Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Coimbrão, através de oficio n.º 267/2007, de 2007/11/06. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.2. Licença especial de ruído (Ent.27643/07) 
DLB N.º 1460/07 | Presente o requerimento de JOAQUIM EMÍDIO SEQUEIRA DE FARIA, 

residente em Leiria, na qualidade de Administrador da firma Rofar – Sociedade de Gestão 

Imobiliária, Lda, com sede no Largo Santana, n.º 11, freguesia e cidade de Leiria, a solicitar 
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licença especial de ruído, para a execução de trabalhos  de construção no prédio sito no 

Largo Cónego Maia, n.º 7, da mesma freguesia e cidade,  licenciados pelo processo 

camarário n.º 318/06, de segunda a sexta-feira, entre as 18h 00m e as 24h 00m, durante o 

mês de Dezembro do corrente ano.  

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

pedido, mediante a emissão de licença especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.3. Licença especial de ruído (Entfe.7196/07) 
DLB N.º 1461/07 | Presente o requerimento de LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, 

SA, com sede na Quinta da Sardinha, freguesia de Santa Catarina da Serra, deste concelho, 

a solicitar licença especial de ruído, para a execução de trabalhos da empreitada «A17 – 

Auto Estrada Marinha Grande/Mira» a realizar em Monte Redondo, Monte Real e Souto da 

Carpalhosa, no período de 2007/12/01 a 2007/12/30, praticando o horário todos os dias 

úteis, entre as 20h 00m e as 08h 00m, sábados, domingos e feriados, durante 24h 00m.  

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

pedido, mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.4. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.27348/07) 
DLB N.º 1462/07 | Presente o requerimento de «O NARIZ», Teatro de Grupo, com sede na 

Rua Latino Coelho, n.º 12, Leiria, a solicitar licença especial de ruído, para a realização nos 

dias 16 e 30 de Novembro de 2007, da apresentação de música ao vivo a ter lugar na 

morada supra, no horário compreendido entre as 21h 00m e as 02h 00m do dia seguinte e 

igual período para o dia 30 de Novembro de 2007, do qual consta o despacho da Senhora 

Presidente da Câmara de 2007/11/19, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/11/19 da Senhora Presidente a deferir o pedido para os dias 16 e 30 de 

Novembro de 2007, mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 
5.1.5. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.27264/07) 
DLB N.º 1463/07 | Presente o requerimento de «O NARIZ», Teatro de Grupo, com sede na 

Rua Latino Coelho, n.º 12, Leiria, a solicitar licença especial de ruído, para a realização nos 

dias 9 e 10 de Novembro de 2007, da apresentação de música ao vivo a ter lugar na morada 

supra, no horário compreendido entre as 21h 00m e as 02h 00m do dia seguinte e igual 

período para o dia seguinte, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara 

de 2007/11/12, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/11/12 da Senhora Presidente a deferir o pedido para os dias 9 e 10 de 

Novembro de 2007, mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 
5.1.6. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.27775/07) 
DLB N.º 1464/07 | Presente o requerimento de EDUARDO ANTÓNIO NEVES DA CUNHA, 

na qualidade de representante legal  de «Everything is New, Lda.», com sede em 
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Escadinhas da Praia, n.º 3, 1.º dto., Santos-o-Velho, Lisboa, a solicitar licença especial de 

ruído, para a realização nos dias 17 a 19 de Novembro de 2007, do evento denominado 

«Maratona de Apoio à Selecção», do qual consta um trio eléctrico onde irão actuar bandas, 

Dj e comediantes, e uma tenda de apoio com diversas actividades de lazer, a ter lugar em 

Arrabalde da Ponte (Recinto da Feira de Maio), freguesia de Marrazes, deste concelho, no 

horário compreendido entre as 14h 00m e as 01h 00m do dia seguinte, do qual consta o 

despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2007/11/16, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/11/16 da Senhora Presidente a deferir o pedido para os dias 17 a 19  de 

Novembro de 2007, mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 
5.1.7. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho (Ent. 
27232/07) 
DLB N.º 1465/07 | Presente o requerimento de AMERICANA – PAPELARIAS, LIVRARIAS E 

EQUIPAMENTOS, SA, com sede na Rua Imaculada Conceição, Telheiro, freguesia de 

Barreira, deste concelho, a solicitar o alargamento de horário de funcionamento para o 

estabelecimento Livraria 111, sita na Av. Heróis de Angola, Leiria, para a noite de 

2007/11/15, a partir das 21h 00m até às 01h 00m do dia seguinte, para a apresentação do 

novo livro «Harry Potter e os Talismãs da Morte», do qual consta o despacho da Senhora 

Presidente da Câmara de 2007/11/12 a deferir o pedido. 

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

despacho de 2007/11/12 da Senhora Presidente a deferir a título excepcional o pedido de 

alargamento de horário na noite de 2007/11/15 para 2007/11/16, nos termos do n.º 1 do 

artigo 6.º, do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento em vigor neste 

Município. 

 
5.1.8. Anulação de documentos de receita. TV Cabo Portugal, SA (Int. 12250/07 
DLB N.º 1466/07 | Presente informação prestada pelo Sector de Licenciamentos Diversos 

que refere, na sequência do pedido formulado pela TV CABO PORTUGAL, SA, com sede na 

Rua do Carmo, n.º 78 – Coimbra, foram emitidos os documentos de receita n.º 15777 e 

15785, em 2007/05/31, nos valores de €22,44 e €21,44 referente ao pedido para a 

realização de uma acção promocional, com ocupação do espaço público com uma caravana 

«junto ao parque de Estacionamento, frente ao antigo edifício da Companhia Leiriense 

Moagem, Carpalho, freguesia e cidade de Leiria». 

Em 2007/07/06, a referida entidade solicitou através de fax a anulação dos referidos 

documentos, atendendo que não lhe foi possível realizar a acção promocional, assim 

propõe-se a anulação dos documentos de receita n.º 15777 e 15785 de 2007/05/31, uma vez 

que foi confirmado pelos Serviços de Fiscalização a não realização da acção promocional. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e face aos motivos invocados deliberou 

por unanimidade anular os documentos de receita n.º 15777 e 15785 de 2007/05/31, num 

total de €43,88 (quarenta e três euros e oitenta e oito cêntimos). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 
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5.1.9. Apoio à ACILIS - Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de 
Mós para Concurso de Montras de Natal  
DLB N.º 1467/07 | Retirado  

 
5.1.10. Anulação de apoio financeiro atribuído à ANJE - Associação Nacional de 
Jovens Empresários Delegação de Leiria 
DLB N.º 1468/07 | Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dra. Neusa Magalhães, uma informação segundo a qual foi atribuído o apoio financeiro à 

ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários, Delegação de Leiria para a realização 

do evento «Inova Leiria 2006», no valor de €1.000,00 (mil euros), através da deliberação n.º 

0671/06, de 18 de Maio de 2006. 

Considerando que o referido evento não se realizou, conforme informação daquela 

delegação local (Ent. 27326/2007), propõe-se que a Câmara delibere anular o apoio 

financeiro, então, atribuído à ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários 

Delegação de Leiria, no valor de €1.000,00 (mil euros). 

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

deliberou por unanimidade anular o apoio atribuído pela não realização do evento «Inova 

Leiria 2006».  

 

 

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. ISLA. Bolsas de Estudo 
DLB N.º 1469/07 | Presente uma informação/proposta do Senhor Vereador da Educação e 

Cultura que a seguir se transcreve: 

«- Considerando as obras de beneficiação efectuadas pelo ISLA, no que se refere a: 

⎯ adaptação dos edifícios para pessoas com mobilidade reduzida; 

⎯ sinalização dos edifícios (saídas de emergência); 

⎯ obras de manutenção (pinturas/outras); 

- Considerando que, em relação ao acordo inicial se verifica uma redução considerável no 

número de alunos que frequentam este Instituto; 

- Considerando a possibilidade de utilização de espaços (auditórios, salas de formação, 

zonas de arquivo) por parte do Município, nomeadamente dos serviços que ficarão sedeados 

nos blocos anexos. 

Propõe-se a atribuição de 10 Bolsas de Estudo, inscrição e frequência anual no 

Instituto de Línguas e Administração, Leiria, a alunos carenciados do Concelho de Leiria. 

Mais se propõe que as candidaturas sejam entregues na Secretaria do ISLA, no 

período de 28 de Novembro de 2007 a 21 de Dezembro de 2007.» 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a 

atribuição de 10 Bolsas de Estudo, inscrição e frequência anual no Instituto de Línguas e 

Administração, Leiria, a alunos carenciados do Concelho de Leiria. 

Mais deliberou que as candidaturas sejam entregues na Secretaria do ISLA, no 

período de 28 de Novembro de 2007 a 28 de Dezembro de 2007. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.2. Associação de Pais de Andrinos. Pedido de declaração 
DLB N.º 1470/07 | Presente a carta da Associação de Pais dos Andrinos (APA), (ENTFE 

7426/2007), solicitando que lhe seja passada declaração comprovativa da actividade regular 

da respectiva associação. 

Considerando que: 

1- A Associação de Pais dos Andrinos (APA) é uma pessoa colectiva de direito privado, 

sem fins lucrativos e possui estatutos publicados no Diário da República n.º 66, de 19 de 

Março de 2003, III Série; 

2- Está sedeada na Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Andrinos, freguesia de 

Pousos, edifício onde funciona também o Jardim-de-Infância e, de acordo com os 

respectivos estatutos, desenvolve a actividade na defesa e promoção dos interesses dos 

associados no que respeita à educação e ensino dos seus filhos, alunos do pré-escolar e do 

ensino básico; 

3- O Jardim-de-Infância de Andrinos e a Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de 

Andrinos, são estabelecimentos de ensino que pertencem ao Agrupamento de Escolas Dr. 

Correia Mateus e integram o Sistema Nacional de Educação; 

4- Conforme acordo de colaboração celebrado com o Município de Leiria e o 

Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus, em 23 de Março de 2006, tem a Associação 

de Pais dos Andrinos desenvolvido actividades de apoio social - refeição, animação sócio-

educativa e componente de apoio à família (com enquadramento legal na Lei n.º 5/97, de 10 

de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de Junho, e acordo de colaboração tripartido, 

celebrado em 8 de Julho de 1998 entre os Ministérios da Educação, do Trabalho e 

Solidariedade e a associação Nacional de Municípios Portugueses; 

5- Simultaneamente, tem a Associação de Pais dos Andrinos colaborado com o 

Município de Leiria no «Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 

Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo» de Andrinos, assim como desenvolve a componente de 

apoio à família, conforme previsto nos n.º 26, 27 e 28 do Despacho n.º 12591/2006, de 16 de 

Junho. 

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

declaração, para os fins achados por convenientes, onde conste o enunciado dos pontos 

anteriores. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.3. Aldeia de Natal. Patrocínios 
DLB N.º 1471/07 | Considerando o interesse manifestado por diversas entidades públicas e 

privadas no sentido de se associarem ao Projecto «Aldeia de Natal» 2007, através do 

estabelecimento de parcerias e atribuição de apoios vários, propõe-se, ao abrigo da Lei do 
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Mecenato, a emissão de uma declaração de patrocínio às entidades constantes na tabela 

seguinte: 

Patrocinador Modalidade do apoio Valor 
Jornal de Leiria 
R. Comandante João Belo, n.º31, Ap. 1098 
2401-801 Leiria 
N.º Cont. 502 010 401 

 
Modalidade C 
Cedência de serviços e/ou materiais 
 

 
 

€4.580,00 

BES – Banco Espírito Santo 
Direcção Regional do BES – Leiria, Av. D. João 
III, Edifício 2000, escada A, 2.º and., n.º1 
2400-163 Leiria 
N.º Cont  500 852 367 

Modalidade A  
Atribuição de verba à Autarquia 
 
 

 
 

€3.000,00 

Óptica Cunha & Fonseca 
Rua da Graça, 4 
2400 – 150 Leiria 
N.º Cont. 502 547 812 

 
Modalidade B 
Pagamento de serviços e/ou materiais 

 
 

€3.000,00 

Construções JJR & Filhos  
Rua da Capela n.º 4 
Quinta da Sardinha 
2495 – 185 Sta. Catarina da Serra 
N.º Cont. 502 197 714 

 
Modalidade A 
Atribuição de verba à autarquia 
 
 

 
 

€2.000,00 

Plena.Mente – Eventos e Serviços Educativos, 
Lda. 
Rua de Pombal, n.º 32 
3100-081 Albergaria Dos Doze 
N.º Cont. 508 248 817 

Modalidade C 
Cedência de serviços e/ou materiais €2.000,00 

Soinca, Sociedade Industrial de Cucujães. S.A. 
Edifício Rainha, Piso 1 Loja 3C 
3720-232 Oliveira de Azeméis 
N.º Cont. 500 266 743 

Modalidade B 
Pagamento de serviços e/ou materiais €1.000,00 

Americana Papelarias 
Rua da Imaculada Conceição,  
Telheiro-Barreira 
2410-268 Leiria 
N.º Cont. 500 379 327 

 
Modalidade C - Outros apoios 
Cedência de serviços e/ou materiais 

 
 

€250,00 

Região de Turismo Leiria/Fátima Modalidade C - Outros apoios 
Cedência de materiais 

Oferta de 
brindes e 
materiais 

Governo Civil de Leiria Apoio institucional  
Total €15.830,00 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aceitar os 

apoios concedidos pelas diversas entidades no âmbito do Projecto «Aldeia de Natal». 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.4. Programa de generalização do fornecimento de refeições escolares aos alunos 
do 1.º CEB. Ano lectivo 2007/2008 
DLB N.º 1472/07 | Retirado 

 

6.1.5. Associação de Melhoramentos e Bem Estar da Memória. Apoio 
DLB N.º 1473/07 | Presente carta da Associação de Melhoramentos e Bem-Estar da 

Memória (ENTFE 2007/5965), solicitando apoio para aquisição de uma viatura; 

Considerando que a Associação de Melhoramentos e Bem-Estar da Memória 

(instituição particular de solidariedade social) tem colaborado com a Freguesia de Memória e 

o Município de Leiria na implementação de programas sócio-educativos; 

Considerando a necessidade de salvaguarda das condições de segurança das 

crianças, bem como a importância de uma rápida adaptação às novas exigências 

legislativas; 
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Considerando a importância da parceria da Associação no transporte de alunos 

(actividades escolares) e Serviço de Refeições, bem como outras actividades no domínio da 

Educação; 

Propõe-se a atribuição de uma verba no valor de €8.000,00 para fazer face aos 

encargos com a aquisição de uma nova viatura. Após a apresentação dos documentos 

comprovativos, os Serviços da Educação informarão os Serviços Financeiros. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 4155/07, 

de 22 de Novembro. 

A Câmara, depois de analisar a informação, ao abrigo das disposições conjugadas, 

na 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 nas alíneas l) e m) do n.º 1 e a alínea d) do n.º 4 todas do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade concordar 

com a proposta e apoiar a Associação de Melhoramentos e Bem-Estar da Memória com a 

verba de €8.000,00 para aquisição de uma viatura (nova). 

Mais deliberou que a transferência se efectue após apresentação de documentos 

comprovativos e informação dos Serviços da Educação aos Serviços Financeiros. 
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 apoios financeiros no âmbito da Acção Social e Família 
DLB N.º 1474/07 | Presente a seguinte listagem para atribuição de apoio financeiro a 

entidades legalmente existentes no concelho: 

Entidade Objecto Atribuição Rubrica Proposta 
n.º 

Associação de 
Visitadores dos 
Estabelecimentos 
Prisionais de Leiria 
(Entrada 27555/2007) 

Apoio para 
desenvolvimento 
de actividades 
de 2007. 

€625,00 2007-A-113 
4200/07, de 

26 de 
Novembro 

 

A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pelas alíneas a) e b) do n.º 4 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir os 

apoios financeiros supra referidos às entidades constantes no respectivo mapa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.2.2. Festa de Natal - Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria 
DLB N.º 1475/07 | Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico 

Dra. Neusa Magalhães, a proposta que a seguir se transcreve: 

«Aproxima-se o Natal e as mais diversas entidades começam a programar os meios que 

ajudem a concretizar as expectativas de animação e convívio fraterno que já começam a 

formar-se no espírito das crianças. 

As Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria, interessadas em 

oferecer um programa interessante, não só aos filhos dos seus associados mas também às 

crianças do Concelho, propõem-se organizar um espaço de diversão que complemente a 

oferta que se vai gerando um pouco por todo o lado (Entfe. 7421/2007).  
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Nesta perspectiva, está a projectar a instalação, no local onde funciona 

habitualmente a Tradicional Feira de Maio, de um espaço de diversões infantis com a 

instalação de um circo e vários divertimentos, complementado com uma “tasquinha” onde os 

mais velhos possam passar algum tempo agradável enquanto aguardam pelas crianças.  

Para isso, estabeleceram já contactos com o Nederland Circus, um circo sem 

animais por questões de higiene, que se dispõe a colaborar com a oferta de um espectáculo 

gratuito às Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria. 

Pelo alcance e interesse da iniciativa, parece-nos importante a colaboração da 

Câmara e, de acordo com o solicitado, propõe-se: 

a) Autorização para a utilização do recinto, no período de 1 de Dezembro de 2007 a 6 de 

Janeiro de 2008; 

b) Autorização de colaboração de dois membros da Comissão da Feira de Maio na 

organização deste espaço natalício; 

c) Instalação de sanitários móveis no local, para utilização durante este período; 

d) Cedência e instalação de uma das barracas da gastronomia; 

e) Instalação de água e electricidade e respectivos consumos.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e nos termos da alínea b) do n.º 6 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade concordar com a 

proposta acima apresentada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2.3. Comparticipação financeira para equipamento no âmbito do projecto «Novas 
Primaveras» 

DLB N.º 1476/07 | Presente uma proposta da Divisão de Acção Social e Família sobre o 

Programa Novas Primaveras para 2007/2008, programa este que tem vindo a ser 

desenvolvido junto dos idosos do concelho de Leiria, numa parceria entre a Câmara 

Municipal, a Sociedade Artística Musical Pousense (SAMP), as Instituições de Solidariedade 

Social e as Freguesias desde 2004. 

O Programa tem vindo a contribuir para a ocupação saudável dos idosos inseridos 

em diversos equipamentos e respostas sociais do concelho de Leiria, nomeadamente Lares, 

Centros de Dia, Centros de Convívio e Serviços de Apoio Domiciliário, cujas instituições têm 

renovado o interesse nas actividades proporcionadas pela SAMP aos seus idosos, através 

das reuniões de avaliação relativas ao período de Outubro 2006 a Julho de 2007, e das 

reuniões de planeamento para o período 2007/2008. 

Considerando a proposta da SAMP – ENTFE 2007/6409, que a seguir se transcreve, 

e tendo como objectivo o alargamento gradual do presente Programa aos idosos acamados 

e/ou em condições psíquicas de maior vulnerabilidade, torna-se imprescindível a aquisição 

de alguns equipamentos que permitirão o enriquecimento do trabalho com os idosos 

inseridos nos equipamentos sociais que integram o Programa de 2007/2008, conforme 

deliberação de Câmara n.º 1329/07, de 30 de Outubro: 

«Introdução: 
O Projecto Novas Primaveras teve início no ano lectivo de 2004-2005. Ao longo dos últimos 

3 anos foram realizadas mais de 500 sessões em 20 instituições com idosos de todo o 

Concelho. Foram realizadas três grandes audições no novo Estádio Municipal em que várias 
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centenas de idosos tocaram, cantaram, dançaram e representaram o que ensaiaram ao 

longo do ano.  

Dado o enorme sucesso do mesmo, pelos resultados que apresentou, mas acima de tudo 

pelas perspectivas que abriu no âmbito das terapias expressivas na terceira idade, a SAMP 

entendeu por bem investir e desenvolver o presente programa para o próximo ano lectivo 

2007-2008. 

Designação: 
Novas Primaveras: Música, Dança e Teatro para a 3.ª idade. Um programa de artes 

performativas para o Concelho de Leiria. 

Descrição: 
Mais que ver e ouvir, os idosos em Novas Primaveras terão a possibilidade de praticar 

Artes.Com uma esperança de vida cada vez maior, os nossos idosos confrontam-se ainda 

com a ausência de programas ocupacionais na área da cultura. Procurando responder a 

esta necessidade, o presente programa oferece-lhes a oportunidade de participar 

activamente em projectos nas áreas da Música, Dança e Teatro. 

Uma equipa constituída por dois profissionais das artes de palco vão visitar 

regularmente as freguesias do Concelho de Leiria, e intervir com um programa e materiais 

pedagógicos inovadores, estimulando a criatividade e as práticas expressivas individuais e 

de grupo. Os encontros poderão ocorrer em salas da junta de freguesia, Lares ou Centros de 

dia propostos pelas respectivas juntas. 

O programa decorre entre Outubro e Junho, e oferece uma Nova Primavera por 

mês a cada instituição, com um tempo de duração que este ano lectivo passa a distinguir os 

lares dos centros de dia ou convívio. Assim, para melhor desenvolver as intervenções junto 

dos acamados, os lares terão sessões de 1hora e 30 minutos e os centros de dia de 1 hora. 

A SAMP levará a cada instituição/freguesia todo o material necessário a cada sessão.  

Direcção Pedagógica: 
Escola de Artes SAMP – Paulo Lameiro 

Local: 
Freguesias do Concelho. 

Calendário: 
Outubro a Julho. Espectáculo Final do dia 3de Julho, quinta-feira, às 10h30 em local a 

designar 

Instituição - Freguesia O N D J F M A M
    

J 

Centro Social da Bajouca + + + + + + + + + 

Centro Social N. S. Piedade Monte Redondo + + + + + + + + + 

Lar de São Francisco – Leiria  + + + + + + + + + 

CASBI - Bidoeira + + + + + + + + + 

Lar da Maceira – Academia Cultural + + + + + + + + + 

Lar da Misericórdia – Leria  + + + + + + + + + 

Associação Lar Emanuel Marrazes + + + + + + + + + 

Centro Social Paroquial dos Pousos + + + + + + + + + 

Lar da Caranguejeira + + + + + + + + + 

SAMVIPAZ - Ortigosa + + + + + + + + + 
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AMBESSE – Associação de Melhoramento e Bem Estar Soci
de St. Eufémia 

+ + + + + + + + + 

ADASCO - Coimbrão + + + + + + + + + 

ADESBA - Barreira          

CENSOCAR – Centro Social da Carreira + + + + + + + + + 

  Total  14 x 9 = 126 sessões 

Orçamento: 

 

Descrição Valor Observações 
Professora Oxana khurdenko 
Professor Sérgio Ventura 
Professora Lara Matos 
Professora Vera Marques 

 14 instituições x 9 sessões x  2 professores 

 €7.560,00  
Transportes €1.323,00 252 dias a uma média de 15 Km por dia, e 0.35 euros 

ao Km. 
Seguros pessoal SAMP €39.44  

Horas de preparação com professores €1800,00 4 x 30 x €15,00 
Horas de Coordenação SAMP €2500,00  
Total €13.222,44 Como nas edições anteriores, o orçamento deverá ser 

suportado por todos os agentes envolvidos, 
assumindo a CML 50% (€6.611,22)  as juntas de 
freguesia com as instituições os restantes 50%, 
dividindo ou não entre si esta percentagem.   

Valor por Lar €300,51 5 
Valor por Centro de Dia €200,34  9 

Equipamento 
• 2 Ocean Drum 
• 50 Pandeiros (12 eur) 
• 4 Caixas de Transporte para instrumentos 
• Rádio Leitor 
 

 
€210,00 
€600,00  
€120,00 
€230,00  

 €1.160,00 

Propõe a Divisão de Acção Social e Família a atribuição de uma comparticipação 

financeira à SAMP para aquisição de novo equipamento, necessário ao melhor 

desenvolvimento do Programa, no valor de €1.160,00 (mil cento e sessenta euros). 

O apoio a efectuar está em conformidade com o Plano de Actividades da Câmara 

Municipal para 2007, rubrica 2007 I 278, das Novas Primaveras, e foi objecto de proposta de 

cabimento n.º 4090/07, de 20 de Novembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em conta o interesse municipal de 

natureza social, na promoção da qualidade de vida dos idosos residentes no concelho, 

designadamente daqueles que se encontram em situação de maior vulnerabilidade, como é 

o caso dos beneficiários directos do Programa e, no uso da competência que lhe é conferida 

pelas alíneas a) e c) do n.º 4 do artigo 64.º ambas da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade autorizar a atribuição de uma comparticipação financeira à 

Sociedade Artística Musical Pousense (SAMP), no valor de €1.160,00 (mil cento e sessenta 

euros).  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto sete 
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 Depar tamento  de  Cul tura ,  Despor to  e  Juventude 
 
7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Área da Cultura 
7.1.1. Lista de despesas do Teatro José Lúcio da Silva. Outubro de 2007 
DLB N.º 1477/07 | Pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a nota de despesas 

do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro José Lúcio da 

Silva, durante o mês de Outubro de 2007, que totalizam o valor de €5.220,00. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 4017/07, 

de 13 de Novembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade transferir para 

o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €5.220,00, referentes às despesas efectuadas 

no Teatro José Lúcio da Silva e suportadas por este, durante o mês de Outubro de 2007, 

que totalizam o valor de €5.220,00. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.2. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco. Outubro de 2007 
DLB N.º 1478/07 | Pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a nota de despesas 

do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro Miguel 

Franco, durante o mês de Outubro de 2007, que totalizam o valor de €2.429,96. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 4017/07,  

de 13 de Novembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade transferir para 

o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €2.429,96, referente às despesas efectuadas 

no Teatro Miguel Franco, suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, durante o mês de 

Outubro de 2007, que totalizam o valor de €2.429,96. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.3. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva 
DLB N.º 1479/07 | Presente o pedido do Governo Civil de Leiria, com a ENT.7157/07, para 

cedência das instalações do Teatro José Lúcio da Silva no dia 3 de Dezembro de 2007 para 

a realização do um espectáculo de Musica e Dança integrado do Dia Internacional dos 

Cidadãos Portadores de Deficiência.  

De acordo com o respectivo Regulamento, o custo desta cedência ao Município, 

importa no valor de €1.200,00 + IVA (5%), perfazendo um total de €1.260,00, utilizando para 

o efeito, a rubrica 2007/A/229 – Outros Eventos. Proposta de cabimento n.º 4063/07, de 16 

de Novembro. 

A Câmara, ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade autorizar a cedência do Teatro 

José Lúcio da Silva à entidade requerente nos termos do Regulamento em vigor na data da 

entrada do pedido, e nas condições acima referidas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.4. Preços de artigos para venda na loja do M|i|mo – Museu de Imagem em 
Movimento 
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DLB N.º 1480/07 | Considerando que se encontra aberta ao público a loja do m|i|mo - Museu 

da Imagem em Movimento, onde estão disponíveis diversos artigos para venda, propõe-se 

que os mesmos sejam disponibilizados pelos seguintes valores:  

Título/Descrição Preço unitário IVA (21%) Preço total Preço para 
venda 

Crachás com logotipo do m|i|mo €1,63 €0,34 €1,97 €1,95 
Canecas brancas em porcelana 
com o símbolo do m|i|mo «O 
mimoso» 

€6,50 €1,37 €7,87 €7,85 

A Câmara tomou conhecimento, de acordo com a competência que lhe é conferida 

pelo estipulado na alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade concordar com os valores propostos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto 
7.2.1. Contrato-Programa com a Juventude Desportiva do Lis (Equipas de Elite) 
DLB N.º 1481/07 | É presente a minuta de Contrato-Programa em epígrafe, que abaixo se 

transcreve: 
«CONTRATO-PROGRAMA COM A JUVENTUDE DESPORTIVA DO LIS 

(EQUIPAS DE ELITE) 

Considerando que: 

a) O Desporto de Alta Competição é, reconhecidamente, factor de divulgação da 

prática generalizada do desporto e campo de identificação e projecção de motivações e 

interesses locais, regionais e nacionais. Daí que os praticantes que a ele acedem 

constituam, pelo seu exemplo de entrega ao treino e alcance de resultados de nível nacional 

e internacional, um referencial para a população em geral e a juventude em particular, 

contribuindo por esta via para que o desporto seja progressivamente entendido como 

elemento de formação integral dos cidadãos;  

b) O Concelho de Leiria assiste, a uma cada vez maior afirmação de praticantes e 

equipas no panorama desportivo nacional, nomeadamente através da conquista, cada vez 

mais frequente, de títulos e de recordes em provas nacionais, e da presença em provas 

internacionais ao serviço de selecções nacionais; 

c) A este facto não é alheio o conjunto de indicadores (evolução do número de 

praticantes, do número e do nível de formação dos técnicos, da qualidade das infra-

estruturas desportivas, do número de provas e outras competições que se realizam no 

Concelho bem como a participação em outras fora deste) que o Concelho revela, mostrando 

estar num nível de desenvolvimento desportivo que justifica o investimento na qualidade da 

sua elite de praticantes; 

d) O investimento no desporto de Alta Competição constitui também um importante 

veículo promocional para o Município de Leiria, e um instrumento de afirmação do poder e 

dinâmica do Concelho de Leiria. 

Estas razões ditaram a aprovação pela Câmara Municipal de Leiria no âmbito do 

P.A.A.D. de um apoio específico para o rendimento desportivo, no entanto e apesar desse 

apoio ser um instrumento importante para a generalidade destes praticantes, não responde, 

face à evolução verificada e ao seu carácter operacional abrangente, às necessidades 
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específicas de uma elite de atletas e equipas que entretanto surgiram em alguns Clubes do 

Concelho.   

Entre estes Clubes encontra-se a Juventude Desportiva do Lis, através das 

excelentes prestações desportivas das suas Equipas de Seniores Femininos e Masculinos, 

na modalidade de Andebol. 

Neste sentido, entende a Câmara Municipal de Leiria que deve ser estabelecido um 

protocolo de apoio designado por “CONTRATO-PROGRAMA (EQUIPAS DE ELITE)”, com o 

clube Juventude Desportiva do Lis, com o objectivo de permitir que este assegure um 

conjunto de condições que possibilitem, especificamente, às Equipas de Seniores Femininos 

e Masculinos manter e melhorar as suas prestações desportivas na modalidade de Andebol, 

permitindo que estas permaneçam entre a ELITE do Andebol Nacional e Internacional. 

Assim, entre:  

O Município de Leiria, com sede no Largo da República, n.º 1, 2414-006 Leiria, N.I.P.C. 505 

181 266, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno 

Vieira de Campos Costa, casada, natural da freguesia e concelho de Mirandela, residente na 

Quinta de Santo António, Lote 63, 5.º Dt.º, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, na 

qualidade de Primeiro Outorgante, 

e 

A Juventude Desportiva do Lis, adiante designada por JUVE, com sede na Rua da 

Cooperativa, S. Romão, 2410-256 Leiria, N.I.P.C. 501 665 072, representada pelo 

Presidente da Direcção, Sr. José Manuel Varela Costa, na qualidade de Segunda 

Outorgante, 

ao abrigo do disposto da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, é celebrado o presente Contrato-Programa, o qual se passará a reger pelas 

cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª 
Objecto 

O presente Contrato-Programa tem como objecto definir os apoios a conceder à JUVE, em 

função do cumprimento de um conjunto de objectivos específicos por parte das Equipas de 

Seniores Femininos e Masculinos. 

Cláusula 2.ª 
Obrigações da JUVE 

A JUVE compromete-se a assegurar que as suas Equipas de Seniores Femininos e 

Masculinos: 

1. Nomeadamente, os seus Jogadores, mantenham o vínculo contratual com a JUVE até 

ao final da época de 2006/2007; 

2. Desenvolvam os seus treinos habitualmente em instalações/espaços do Concelho de 

Leiria; 

3. Se disponibilizem para participar em acções directa e/ou indirectas de promoção do 

desporto no Concelho promovidas e/ou apoiadas pela Câmara Municipal de Leiria; 

4. Manifestem de forma explícita, sempre que prestarem declarações públicas sobre as 

suas actividades desportivas, o apoio dado pela Câmara Municipal de Leiria para as 

suas preparações; 
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5. Identificarem e usarem sempre que possível no equipamento ou material de treino o 

Brasão do Município; 

6.   Cumpram um Plano de Preparação de forma a: 

a.1) Participação da Equipa de Seniores Femininos no Campeonato Nacional da 1.ª 

Divisão da Época 2006/2007; 

a.2) Participação da Equipa de Seniores Masculinos no Campeonato Nacional da Época 

2006/2007; 

b.1) Manutenção da participação da Equipa de Seniores Femininos no Campeonato 

Nacional da 1.ª Divisão da Época 2007/2008; 

b.2) Manutenção da participação da Equipa de Seniores Masculinos no Campeonato 

Nacional da Época 2007/2008; 

c.1) Atingir a “Final Four” do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão da Época 2006/2007, 

em Seniores Femininos;     

c.2) Atingir os “Play Off” do Campeonato Nacional da Época 2006/2007, em Seniores 

Masculinos; 

d.1) Participação da Equipa de Seniores Femininos nas Competições Europeias; 

d.2) Atingir a 2.ª Eliminatória das Competições Europeias, pela Equipa de Seniores 

Femininos. 

Cláusula 3.ª 
Contrapartidas do Município de Leiria 

O Município de Leiria compromete-se a disponibilizar os seguintes apoios, em função do 

cumprimento das seguintes etapas: 

a.1) Participação da Equipa de Seniores Femininos no Campeonato Nacional da 1.ª 

Divisão da Época 2006/2007 - €12.500, 00 (doze mil e quinhentos euros); 

a.2) Participação da Equipa de Seniores Masculinos no Campeonato Nacional da Época 

2006/2007- €12.500, 00 (doze mil e quinhentos euros); 

b.1) Manutenção da participação da Equipa de Seniores Femininos no Campeonato 

Nacional da 1.ª Divisão da Época 2007/2008- €6.250, 00 (seis mil duzentos e cinquenta 

euros); 

b.2) Manutenção da participação da Equipa de Seniores Masculinos no Campeonato 

Nacional da Época 2007/2008- €6.250, 00 (seis mil duzentos e cinquenta euros); 

c.1) Atingir a “Final Four” do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão da Época 2006/2007, 

em Seniores Femininos - €2.500, 00 (dois mil e quinhentos euros);   

c.2) Atingir os “Play Off” do Campeonato Nacional da Época 2006/2007, em Seniores 

Masculinos - €2.500, 00 (dois mil e quinhentos euros); 

d.1) Participação da Equipa de Seniores Femininos nas Competições Europeias - 

€12.500, 00 (doze mil e quinhentos euros); 

d.2) Atingir a 2.ª Eliminatória das Competições Europeias, pela Equipa de Seniores 

Femininos - €2.500, 00 (dois mil e quinhentos euros). 
Cláusula 4.ª 

Fim / Devolução do Apoio 
O Município de Leiria reserva-se no direito de terminar e/ou exigir a devolução dos apoios já 

concedidos sempre que ocorram as seguintes situações: 
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a) Doping; 

b) Condutas anti-desportivas; 

c) Condutas éticas, moral e socialmente reprováveis; 

d) Não cumprimento dos pontos previstos na Cláusula 2ª; 

e) A interrupção da actividade desportiva antes do final da época de 2006/2007. 

Cláusula 5.ª 
Carácter não-cumulativo dos Apoios 

As despesas com a actividade desportiva da Equipa de Seniores Femininos e Masculinos, 
não passíveis de serem apoiadas através do PAAD (Rendimento Desportivo), no âmbito dos 

apoios a atribuir à JUVE como resultado da sua candidatura anual. 

Cláusula 6.ª 
Disponibilidade dos Apoios 

O Município de Leiria compromete-se a disponibilizar os apoios trinta dias após a JUVE 

apresentar a confirmação oficial, através da apresentação dos documentos comprovativos, 

dos objectivos definidos na Cláusula 3ª do presente Contrato-Programa. 

Cláusula 7.ª 
Imposto do Selo 

O presente Contrato-Programa está isento do imposto do selo por força do disposto na 

alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do 

artigo 3.º do Código do Imposto do Selo. 

Cláusula 8.ª 
Duração 

O presente Contrato-Programa vigorará de 1 de Outubro de 2006 a 30 de Junho de 2007. 

 

Celebrado em 27 de Novembro de 2007, em três folhas, com dois exemplares, ficando um, 

como original, na posse da primeira outorgante e o outro, como cópia, na posse da segunda 

outorgante. 

A Presidente da  Câmara Municipal de Leiria | Isabel Damasceno                                                

O Presidente da Direcção da Juventude Desportiva do Lis | José Manuel Varela Costa» 
O apoio protocolado está em conformidade com as Opções do Plano para 2007, 

CAE 12/04701 (2007-A-246 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto de 

cabimento n.º 4159/07, de 22 de Novembro. 

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

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

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

Setembro, deliberou por unanimidade autorizar a celebração do Contrato-Programa com a 

Juventude Desportiva do Lis. 

Mais deliberou, autorizar a Senhora Presidente a proceder a sua outorga. 

 

7.2.2. Contrato-Programa com a Associação de Solidariedade Académico de Leiria 
(Equipa de Elite) 
DLB N.º 1482/07 | É presente a minuta de Contrato-Programa em epígrafe, que abaixo se 

transcreve: 
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«CONTRATO-PROGRAMA COM A ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE ACADÉMICO 
DE LEIRIA (EQUIPA DE ELITE) 

Considerando que: 

⎯ O Desporto de Alta Competição é, reconhecidamente, factor de divulgação da prática 

generalizada do desporto e campo de identificação e projecção de motivações e 

interesses locais, regionais e nacionais. Daí que os praticantes que a ele acedem 

constituam, pelo seu exemplo de entrega ao treino e alcance de resultados de nível 

nacional e internacional, um referencial para a população em geral e a juventude em 

particular, contribuindo por esta via para que o desporto seja progressivamente 

entendido como elemento de formação integral dos cidadãos.  

⎯ O Concelho de Leiria assiste, a uma cada vez maior afirmação de praticantes e equipas 

no panorama desportivo nacional, nomeadamente através da conquista, cada vez mais 

frequente, de títulos e de recordes em provas nacionais, e da presença em provas 

internacionais ao serviço de selecções nacionais. 

⎯ A este facto não é alheio o conjunto de indicadores (evolução do número de praticantes, 

do número e do nível de formação dos técnicos, da qualidade das infra-estruturas 

desportivas, do número de provas e outras competições que se realizam no Concelho 

bem como a participação em outras fora deste) que o Concelho revela, mostrando estar 

num nível de desenvolvimento desportivo que justifica o investimento na qualidade da 

sua elite de praticantes. 

⎯ O investimento no desporto de Alta Competição constitui também um importante veículo 

promocional para o Município de Leiria, e um instrumento de afirmação do poder e 

dinâmica do Concelho de Leiria. 

Estas razões ditaram a aprovação pela Câmara Municipal de Leiria no âmbito do 

P.A.A.D. de um apoio específico para o rendimento desportivo, no entanto e apesar desse 

apoio ser um instrumento importante para a generalidade destes praticantes, não responde, 

face à evolução verificada e ao seu caracter operacional abrangente, às necessidades 

específicas de uma elite de atletas e equipas que entretanto surgiram em alguns Clubes do 

Concelho.   

Entre estes Clubes está a Associação de Solidariedade Académico de Leiria, através 

das excelentes prestações desportivas da sua Equipa de Seniores Masculinos, na 

modalidade de Andebol. 

Neste sentido, entende a Câmara Municipal de Leiria que deve ser estabelecido um 

protocolo de apoio designado por “CONTRATO-PROGRAMA (EQUIPA DE ELITE)”, com o 

clube Associação de Solidariedade Académico de Leiria, com o objectivo de permitir que 

este assegure um conjunto de condições que possibilitem, especificamente, à Equipa de 

Seniores Masculinos manter e melhorar as suas prestações desportivas na modalidade de 

Andebol, permitindo que esta permaneça entre a ELITE do Andebol Nacional e Internacional. 

Assim, entre:  

O Município de Leiria, com sede no Largo da República, n.º 1, 2414-006 Leiria, N.I.P.C. 505 

181 266, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno 

Vieira de Campos Costa, casada, natural da freguesia e concelho de Mirandela, residente na 

Quinta de Santo António, Lote 63, 5.º Dt.º, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, na 
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qualidade de Primeiro Outorgante, 

e 

A Associação de Solidariedade Académico de Leiria, adiante designada por ASAL, com sede 

na Rua Machado dos Santos, n.º 8/A, 2410-128 Leiria, N.I.P.C. 501 195 890, representada 

pelo Presidente da Direcção, Sr. Luís Pinto, na qualidade de Segunda Outorgante, 

ao abrigo do disposto da alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, é celebrado o presente Contrato-Programa, o qual se passará a reger pelas 

cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª 
Objecto 

O presente Contrato-Programa tem como objecto definir os apoios a conceder à ASAL, em 

função do cumprimento de um conjunto de objectivos específicos por parte da Equipa de 

Seniores Masculinos. 

Cláusula 2.ª 
Obrigações da ASAL 

A ASAL compromete-se a assegurar que a sua Equipas de Seniores Masculinos: 

1. Nomeadamente, os seus Jogadores, mantenham o vínculo contratual com a ASAL até 

ao final da época de 2006/2007; 

2. Desenvolvam os seus treinos habitualmente em instalações/espaços do Concelho de 

Leiria; 

3. Se disponibilizem para participar em acções directa e/ou indirectas de promoção do 

desporto no Concelho promovidas e/ou apoiadas pela Câmara Municipal de Leiria; 

4. Manifestem de forma explícita, sempre que prestarem declarações públicas sobre as 

suas actividades desportivas, o apoio dado pela Câmara Municipal de Leiria para as 

suas preparações; 

5. Identificarem e usarem sempre que possível no equipamento ou material de treino o 

Brasão do Município; 

6. Cumpram um Plano de Preparação de forma a : 

a) Participação da Equipa de Seniores Masculinos no Campeonato Nacional da Época 

2006/2007; 

b) Manutenção da participação da Equipa de Seniores Masculinos no Campeonato 

Nacional da Época 2007/2008. 

Cláusula 3.ª 
Contrapartidas do Município de Leiria 

O Município de Leiria compromete-se a disponibilizar os seguintes apoios, em função do 

cumprimento das seguintes etapas: 

a) Participação da Equipa de Seniores Masculinos no Campeonato Nacional da Época 

2006/2007 - €17.500, 00 (dezassete mil e quinhentos euros); 

b) Manutenção da participação da Equipa de Seniores Masculinos no Campeonato 

Nacional da Época 2007/2008 - €7.500, 00 (sete mil e quinhentos euros). 

Cláusula 4.ª 
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Fim / Devolução do Apoio 
O Município de Leiria reserva-se no direito de terminar e/ou exigir a devolução dos apoios já 

concedidos sempre que ocorram as seguintes situações: 

a) Doping; 

b) Condutas anti-desportivas; 

c) Condutas éticas, moral e socialmente reprováveis; 

d) Não cumprimento dos pontos previstos na Cláusula 2ª; 

e) A interrupção da actividade desportiva antes do final da época de 2006/2007. 

Cláusula 5.ª 
Carácter não-cumulativo dos Apoios 

As despesas com a actividade desportiva da Equipa de Seniores Masculinos, não passíveis 

de serem apoiadas através do PAAD (Rendimento Desportivo), no âmbito dos apoios a 

atribuir à ASAL como resultado da sua candidatura anual. 

Cláusula 6.ª 
Disponibilidade dos Apoios 

O Município de Leiria compromete-se a disponibilizar os apoios trinta dias após a ASAL 

apresentar a confirmação oficial, através da apresentação dos documentos comprovativos, 

dos objectivos definidos na Cláusula 3ª do presente Contrato-Programa. 

Cláusula 7.ª 
Imposto do Selo 

O presente Contrato-Programa está isento do imposto do selo por força do disposto na 

alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do 

artigo 3.º do Código do Imposto do Selo. 

 

Cláusula 8.ª 
Duração 

O presente Contrato-Programa vigorará de 1 de Outubro de 2006 a 30 de Junho de 2007. 

*** 
Celebrado em 27 de Novembro de 2007, em três folhas, com dois exemplares, ficando um, 

como original, na posse da primeira outorgante e o outro, como cópia, na posse da segunda 

outorgante. 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Isabel Damasceno                          

O Presidente da Direcção da Associação de Solidariedade Académico de Leiria | Luís Pinto» 

O apoio protocolado está em conformidade com as Opções do Plano para 2007, 

CAE 12/04701 (2007-A-246 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto de 

cabimento n.º 4175, de 23 de Novembro de 2007. 

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

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

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

Setembro, deliberou por unanimidade autorizar a celebração do Contrato-Programa com a 

Associação de Solidariedade Académico de Leiria. 

Mais deliberou, autorizar a Senhora Presidente a proceder a sua outorga. 
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7.2.3. Contrato-Programa com a Juventude Vidigalense (Equipas de Elite) 
DLB N.º 1483/07 | É presente a minuta de Contrato-Programa em epígrafe, que abaixo se 

transcreve: 

«CONTRATO-PROGRAMA COM A JUVENTUDE VIDIGALENSE 
(EQUIPAS DE ELITE) 

Considerando que: 

⎯ O Desporto de Alta Competição é, reconhecidamente, factor de divulgação da prática 

generalizada do desporto e campo de identificação e projecção de motivações e 

interesses locais, regionais e nacionais. Daí que os praticantes que a ele acedem 

constituam, pelo seu exemplo de entrega ao treino e alcance de resultados de nível 

nacional e internacional, um referencial para a população em geral e a juventude em 

particular, contribuindo por esta via para que o desporto seja progressivamente 

entendido como elemento de formação integral dos cidadãos.  

⎯ O Concelho de Leiria assiste, a uma cada vez maior afirmação de praticantes e equipas 

no panorama desportivo nacional, nomeadamente através da conquista, cada vez mais 

frequente, de títulos e de recordes em provas nacionais, e da presença em provas 

internacionais ao serviço de selecções nacionais; 

⎯ A este facto não é alheio o conjunto de indicadores (evolução do número de praticantes, 

do número e do nível de formação dos técnicos, da qualidade das infra-estruturas 

desportivas, do número de provas e outras competições que se realizam no Concelho 

bem como a participação em outras fora deste) que o Concelho revela, mostrando estar 

num nível de desenvolvimento desportivo que justifica o investimento na qualidade da 

sua elite de praticantes. 

⎯ O investimento no desporto de Alta Competição constitui também um importante veículo 

promocional para o Município de Leiria, e um instrumento de afirmação do poder e 

dinâmica do Concelho de Leiria. 

Estas razões ditaram a aprovação pela Câmara Municipal de Leiria no âmbito do 

P.A.A.D. de um apoio específico para o rendimento desportivo, no entanto e apesar desse 

apoio ser um instrumento importante para a generalidade destes praticantes, não responde, 

face á evolução verificada e ao seu caracter operacional abrangente, às necessidades 

específicas de uma elite de atletas que entretanto surgiram em alguns Clubes do Concelho.   

Entre estes Clubes está a Juventude Vidigalense, através das excelentes prestações 

desportivas das suas Equipas Masculina e Feminina, na modalidade Atletismo/Campeonatos 

Nacionais de Equipas. 

Neste sentido, entende a Câmara Municipal de Leiria que deve ser estabelecido um 

protocolo de apoio designado por “CONTRATO-PROGRAMA (EQUIPAS DE ELITE)”, com o 

clube Juventude Vidigalense com o objectivo de permitir que este assegure um conjunto de 

condições que possibilitem, especificamente, às Equipas Masculina e Feminina, manter e 

melhorar as suas prestações desportivas na modalidade de Atletismo/Campeonatos 

Nacionais de Equipas, permitindo que estas permaneçam entre a ELITE do Atletismo 

Nacional e Internacional. 

Assim, entre:  

O Município de Leiria, com sede no Largo da República, n.º 1, 2414-006 Leiria, N.I.P.C. 505 
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181 266, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno 

Vieira de Campos Costa, casada, natural da freguesia e concelho de Mirandela, residente na 

Quinta de Santo António, Lote 63, 5.º Dt.º, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, na 

qualidade de Primeiro Outorgante, 

e 

A Juventude Vidigalense, adiante designada por JV, com sede na Travessa das Flores, n.º 

30, Vidigal - Pousos, Apartado 2853, 2401-901 Leiria, N.I.P.C. 503 116 220, representada 

pelo Presidente da Direcção, Sr. Agostinho Gameiro, na qualidade de Segunda Outorgante, 

ao abrigo do disposto da alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, é celebrado o presente Contrato-Programa, o qual se passará a reger pelas 

cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª 
Objecto 

O presente Contrato-Programa tem como objecto definir os apoios a conceder à JV, em 

função do cumprimento de um conjunto de objectivos específicos por parte das Equipas 

Masculina e Feminina. 

Cláusula 2.ª 
Obrigações da JV 

A JV compromete-se a assegurar que os seus atletas, pertencentes às Equipas Masculina e 

Feminina: 

1. Mantenham o vínculo contratual com a JV até ao final da época de 2006/2007; 

2. Desenvolvam os seus treinos em instalações/espaços do Concelho de Leiria; 

3. Se disponibilizem para participar em acções directa e/ou indirectas de promoção do 

desporto no Concelho promovidas e/ou apoiadas pela Câmara Municipal de Leiria; 

4. Manifestem de forma explícita, sempre que prestarem declarações públicas sobre as 

suas actividades desportivas, o apoio dado pela Câmara Municipal de Leiria para as 

suas preparações; 

5. Identificarem e usarem sempre que possível no equipamento ou material de treino o 

Brasão do Município; 

6. Cumpram um Plano de Preparação de forma a: 

a) Participação da Equipa Masculina, no Campeonato Nacional de Clubes de Pista 

Coberta: 

a.1.) Classificação entre os 3 primeiros lugares, na fase final; 

a.2.) Classificação entre os 4.º e 6.º lugares, na fase final 

b) Participação da Equipa Feminina, no Campeonato Nacional de Clubes de Pista Coberta: 

b.1.) Classificação entre os 3 primeiros lugares, na fase final; 

b.2.) Classificação entre os 4.º e 6.º lugares, na fase final  

c)Participação da Equipa Masculina, no Campeonato Nacional de Clubes da 1.ª Divisão: 

c.1.) Classificação entre os 3 primeiros lugares, na fase final; 

c.2.) Classificação entre os 4.º e 6.º lugares, na fase final 

d) Participação da Equipa Feminina, no Campeonato Nacional de Clubes da 1.ª Divisão: 

d.1.) Classificação entre os 3 primeiros lugares, na fase final; 

d.2.) Classificação entre os 4.º e 6.º lugares, na fase final 
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Cláusula 3ª 
Contrapartidas do ML 

O ML compromete-se a disponibilizar os seguintes apoios, em função do cumprimento das 

seguintes etapas: 

a) Participação da Equipa Masculina, no Campeonato Nacional de Clubes de Pista 

Coberta: 

a.1.) Classificação entre os 3 primeiros lugares, na fase final - €3.000, 00 (três mil 

euros); 

a.2.) Classificação nos entre os 4.º e 6.º lugares, na fase final - €2.000, 00 (dois mil 

euros); 

b) Participação da Equipa Feminina, no Campeonato Nacional de Clubes de Pista 

Coberta: 

b.1.) Classificação entre os 3 primeiros lugares, na fase final - €3.000, 00 (três mil 

euros); 

b.2.) Classificação nos entre os 4.º e 6.º lugares, na fase final - €2.000, 00 (dois mil 

euros); 

c) Participação da Equipa Masculina, no Campeonato Nacional de Clubes da 1.ª Divisão: 

c.1.) Classificação entre os 3 primeiros lugares, na fase final - €3.000, 00 (três mil 

euros); 

c.2.) Classificação nos entre os 4.º e 6.º lugares, na fase final - €2.000, 00 (dois mil 

euros); 

d) Participação da Equipa Feminina, no Campeonato Nacional de Clubes da 1.ª Divisão: 

d.1.) Classificação entre os 3 primeiros lugares, na fase final - €3.000, 00 (três mil 

euros); 

d.2.) Classificação nos entre os 4.º e 6.º lugares, na fase final - €2.000, 00 (dois mil 

euros); 

Cláusula 4.ª 
Fim / Devolução do Apoio 

O ML reserva-se no direito de terminar e/ou exigir a devolução dos apoios já concedidos 

sempre que ocorram as seguintes situações: 

a) Doping; 

b) Condutas anti-desportivas; 

c) Condutas éticas, moral e socialmente reprováveis; 

d) Não cumprimento dos pontos previstos na Clausula 2ª; 

e) A interrupção da actividade desportiva antes do final da época de 2006/2007. 

Cláusula 5.ª 
Carácter não-cumulativo dos Apoios 

As despesas com a actividade desportiva das Equipas Feminina e Masculina, não passíveis 

de serem apoiadas através do PAAD (Rendimento Desportivo), no âmbito dos apoios a 

atribuir à JV como resultado da sua candidatura anual. 

Cláusula 6.ª 
Disponibilidade dos Apoios 
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O ML compromete-se a disponibilizar os apoios trinta dias após a JV apresentar a 

confirmação oficial, através da apresentação dos documentos comprovativos, dos objectivos 

definidos na cláusula 3ª do presente Contrato-Programa. 

Cláusula 7.ª 
Imposto de Selo 

O presente Contrato-Programa está isento do imposto do selo por força do disposto na 

alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do 

artigo 3.º do Código do Imposto do Selo. 

Cláusula 8.ª 

Duração 

O presente Contrato-Programa vigorará de 1 de Outubro de 2006 a 31 de Julho de 2007. 

*** 

Celebrado em 27 Novembro de 2007, em quatro folhas, com dois exemplares, ficando um, 

como original, na posse da primeira outorgante e o outro, como cópia, na posse da segunda 

outorgante. 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Isabel Damasceno               

O Presidente da Juventude Vidigalense | Agostinho Gameiro» 
O apoio protocolado está em conformidade com as Opções do Plano para 2007, 

CAE 12/04701 (2007-A-246 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto de 

cabimento n.º 4158, de 22 de Novembro de 2007. 

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

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

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

Setembro, deliberou por unanimidade autorizar a celebração do Contrato-Programa com a 

Juventude Vidigalense. 

Mais deliberou autorizar a Senhora Presidente a proceder a sua outorga. 

 
7.2.4. Contrato-Programa com a Juventude Vidigalense (Atleta de Elite – Vânia Silva) 
DLB N.º 1484/07 | É presente a minuta de Contrato-Programa em epígrafe, que abaixo se 

transcreve: 
«CONTRATO-PROGRAMA COM A JUVENTUDE VIDIGALENSE (ATLETA DE ELITE – VÂNIA SILVA) 

Considerando que: 

a) O Desporto de Alta Competição é, reconhecidamente, factor de divulgação da 

prática generalizada do desporto e campo de identificação e projecção de motivações e 

interesses locais, regionais e nacionais. Daí que os praticantes que a ele acedem 

constituam, pelo seu exemplo de entrega ao treino e alcance de resultados de nível nacional 

e internacional, um referencial para a população em geral e a juventude em particular, 

contribuindo por esta via para que o desporto seja progressivamente entendido como 

elemento de formação integral dos cidadãos;  

b) O Concelho de Leiria assiste, a uma cada vez maior afirmação de praticantes e 

equipas no panorama desportivo nacional, nomeadamente através da conquista, cada vez 

mais frequente, de títulos e de recordes em provas nacionais, e da presença em provas 

internacionais ao serviço de selecções nacionais; 

CMLeiria/Acta n.º 25, de 2007.11.27 
Im-DA-15-09_A00 
 



1475(52) 

c) A este facto não é alheio o conjunto de indicadores (evolução do número de 

praticantes, do número e do nível de formação dos técnicos, da qualidade das infra-

estruturas desportivas, do número de provas e outras competições que se realizam no 

Concelho bem como a participação em outras fora deste) que o Concelho revela, mostrando 

estar num nível de desenvolvimento desportivo que justifica o investimento na qualidade da 

sua elite de praticantes; 

d) O investimento no desporto de Alta Competição constitui também um importante 

veículo promocional para o Município de Leiria, e um instrumento de afirmação do poder e 

dinâmica do Concelho de Leiria. 

Estas razões ditaram a aprovação pela Câmara Municipal de Leiria no âmbito do 

P.A.A.D. de um apoio específico para o rendimento desportivo, no entanto e apesar desse 

apoio ser um instrumento importante para a generalidade destes praticantes, não responde, 

face á evolução verificada e ao seu caracter operacional abrangente, às necessidades 

específicas de uma elite de atletas que entretanto surgiram em alguns Clubes do Concelho.   

Entre estes Clubes está a Juventude Vidigalense, através das excelentes prestações 

desportivas da sua atleta Vânia Sofia de Sousa Silva, na modalidade Atletismo / Lançamento 

do Martelo. 

Neste sentido, entende a Câmara Municipal de Leiria que deve ser estabelecido um 

protocolo de apoio designado por “CONTRATO-PROGRAMA (ATLETA DE ELITE)”, com o 

clube Juventude Vidigalense com o objectivo de permitir que este assegure um conjunto de 

condições que possibilitem, especificamente, à atleta Vânia Sofia de Sousa Silva manter e 

melhorar a sua prestação desportiva na modalidade de Atletismo / Lançamento do Martelo, 

permitindo que esta permaneça entre a ELITE do Atletismo Nacional e Internacional. 

Assim, entre:  

O Município de Leiria, com sede no Largo da República, n.º 1, 2414-006 Leiria, N.I.P.C. 505 

181 266, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno 

Vieira de Campos Costa, casada, natural da freguesia e concelho de Mirandela, residente na 

Quinta de Santo António, Lote 63, 5.º Dt.º, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, na 

qualidade de Primeiro Outorgante, 

e 

A Juventude Vidigalense, adiante designada por JV, com sede na Travessa das Flores, n.º 

30, Vidigal - Pousos, Apartado 2853, 2401-901 Leiria, N.I.P.C. 503 116 220, representada 

pelo Presidente da Direcção, Sr. Agostinho Gameiro, na qualidade de Segunda Outorgante, 

ao abrigo do disposto da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, é celebrado o presente Contrato-Programa, o qual se passará a reger pelas 

cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª 
Objecto 

O presente Contrato-Programa tem como objecto definir os apoios a conceder à JV, em 

função do cumprimento de um conjunto de objectivos específicos por parte da atleta de elite 

Vânia Sofia de Sousa Silva. 

Cláusula 2.ª 
Obrigações da JV 
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A JV compromete-se a assegurar que a sua atleta Vânia Sofia de Sousa Silva: 

1. Mantenha o vínculo contratual com a JV até ao final do ano de 2007; 

2. Desenvolva os seus treinos em instalações/espaços do Concelho de Leiria; 

3. Se disponibilize para participar em acções directa e/ou indirectas de promoção do 

desporto no Concelho promovidas e/ou apoiadas pela Câmara Municipal de Leiria. 

4. Manifeste de forma explícita, sempre que prestar declarações públicas sobre a sua 

actividade desportiva, o apoio dado pela Câmara Municipal de Leiria para a sua preparação; 

5. Identificar e usar sempre que possível no equipamento ou material de treino o Brasão do 

Município; 

6. Cumpra um Plano de Preparação de forma a: 

c) Manter o Estatuto Alta Competição – Escalão B no ano de 2007; 

d) Manter o titulo de Recordista de Portugal no Lançamento do Martelo durante o ano de 

2007; 

e) Participação na Taça da Europa; 

f) Participação no Challenge Europeu de Lançamentos; 

g) Conquistar o título de Campeã de Portugal; 

h) Melhorar o recorde pessoal; 

i) Participação no Campeonato do Mundo; 

j) Finalista no Lançamento do Martelo do Campeonato do Mundo (doze primeiros). 

Cláusula 3.ª 
Contrapartidas do ML 

O ML compromete-se a disponibilizar os seguintes apoios, em função do cumprimento das 

seguintes etapas: 

a) Manutenção do Estatuto Alta Competição – Escalão B no ano de 2007 – €2.000, 00 

(Dois mil euros); 

b) Manutenção do titulo de Recordista de Portugal no Lançamento do Martelo durante o 

ano de 2007  – €1.500, 00 (Mil  e quinhentos euros); 

c) Participação na Taça da Europa  – €750, 00 (Setecentos e cinquenta euros); 

d) Participação no Challenge Europeu de Lançamentos – €750, 00 (Setecentos e 

cinquenta euros); 

e) Campeã de Portugal do Lançamento do Martelo – €500, 00 (Quinhentos euros); 

f) Melhorar o recorde pessoal no Lançamento do Martelo – €500, 00 (Quinhentos 

euros); 

g) Participação no Campeonato do Mundo – €2.500, 00 (Dois mil e quinhentos euros); 

h) Finalista do Lançamento do Martelo do Campeonato do Mundo (doze primeiros) – 

€1.500, 00 (mil e quinhentos euros). 

Cláusula 4.ª 
Fim / Devolução do Apoio 

O ML reserva-se no direito de terminar e/ou exigir a devolução dos apoios já concedidos 

sempre que ocorram as seguintes situações: 

a) Doping; 

b) Condutas anti-desportivas; 

c) Condutas éticas, moral e socialmente reprováveis; 
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d) Não cumprimento dos pontos previstos na Clausula 2ª; 

e) A interrupção da actividade desportiva antes do final da época de 2007. 

Cláusula 5.ª 
Carácter não-cumulativo dos Apoios 

As despesas com a actividade desportiva da atleta Vânia Sofia de Sousa Silva, não 

passíveis de serem apoiadas através do PAAD (Rendimento Desportivo), no âmbito dos 

apoios a atribuir à JV como resultado da sua candidatura anual. 

Cláusula 6.ª 
Disponibilidade dos Apoios 

O ML compromete-se a disponibilizar os apoios trinta dias após a JV apresentar a 

confirmação oficial, através da apresentação dos documentos comprovativos, dos objectivos 

definidos na cláusula 3ª do presente Contrato-Programa. 

Cláusula 7.ª 
Imposto do Selo 

O presente Contrato-Programa está isento do imposto do selo por força do disposto na 

alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do 

artigo 3.º do Código do Imposto do Selo. 

Cláusula 8.ª 
Duração 

O presente Contrato-Programa vigorará de 1 de Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro de 

2007. 

*** 

 Celebrado em 27 de Novembro de 2007, em quatro folhas, com dois exemplares, 

ficando um, como original, na posse da primeira outorgante e o outro, como cópia, na posse 

da segunda outorgante. 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Isabel Damasceno                                                               

 O Presidente da Direcção da Juventude Vidigalense |  Agostinho Gameiro» 

O apoio protocolado está em conformidade com as Opções do Plano para 2007, 

CAE 12/04701 (2007-A-246 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto de 

cabimento n.º4157/07, de 22 de Novembro. 

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

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

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

Setembro, deliberou por unanimidade autorizar a celebração do Contrato-Programa com a 

Juventude Vidigalense. 

Mais deliberou, autorizar a Senhora Presidente a proceder a sua outorga. 

 
7.2.5. Protocolo com a Associação Distrital de Atletismo de Leiria 

DLB N.º 1485/07 | É presente a minuta de Protocolo em epígrafe, que abaixo se transcreve: 

«PROTOCOLO 

Considerando que: 

a) o Atletismo é uma das modalidades com maior implantação no Concelho de Leiria e 

contribui para a promoção da cultura física e do desporto; 
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b) a formação de quadros técnicos é a melhor forma de garantir o desenvolvimento da 

modalidade; 

c) formação dos jovens do Ensino Básico e seus professores contribui para a 

promoção da modalidade; 

d) a divulgação da modalidade e do Concelho se faz, também, através da qualidade 

dos eventos que promove. 

Impõe-se: 

a) às Instituições que de alguma forma têm atribuições nesta área, a necessidade de 

promoverem acções que qualifiquem cada vez mais o âmbito das suas intervenções; 

b) a necessidade de consolidar uma estratégia de desenvolvimento que privilegie os 

jovens, facultando-lhe os indispensáveis meios a uma natural formação básica em desporto, 

como factor integrante e indispensável a uma educação global. 

Porque: 

a) a Associação Distrital de Atletismo de Leiria, entidade de utilidade pública, com largo 

prestígio e tradição no Atletismo português, é a representante de todos os clubes ou 

colectividades que no Distrito de Leiria praticam a modalidade, designadamente competições 

oficiais de atletismo; 

b) a Associação Distrital de Atletismo de Leiria tem desempenhado um papel 

preponderante e de elevado mérito no fomento e no desenvolvimento da modalidade, 

especialmente nas camadas jovens; 

c) a Câmara Municipal de Leiria, no âmbito das atribuições legais que lhe estão 

cometidas, tem procurado, a nível do desporto e dos tempos livres, dar resposta às 

aspirações, necessidades e motivações da população do seu Concelho, quer através de 

iniciativas próprias, quer através da colaboração com outras entidades que, com atribuições 

diferentes das suas, complementam de forma adequada as suas acções e actividades e 

rentabilizam de uma melhor forma os seus meios e recursos. 

Razão: 

Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, n.º 1, 2414-006, Leiria, 

N.I.P.C. 505 181 266, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leira, Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, casada, natural da freguesia e concelho de Mirandela, 

residente na Quinta de Santo António, Lote 63, 5.º dt.º, freguesia de Marrazes, concelho de 

Leira, como primeira outorgante; 

e 

A Associação Distrital de Atletismo de Leiria, com sede no Estádio Municipal de Leiria Dr. 

Magalhães Pessoa, 2401-976, Leiria, N.I.P.C. 501 877 681, adiante abreviadamente 

designada por ADAL, representada pelo Presidente da Direcção, Aníbal da Silva Carvalho, 

como segunda outorgante; 

ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, é celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual se passará a reger pelas 

cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objectivos) 

São objectivos do presente protocolo: 
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1.   Proporcionar o desenvolvimento do Atletismo no concelho de Leiria; 

2. Promover a cultura física e a prática desportiva regular; 

3. Proporcionar formação aos Agentes Desportivos do concelho – técnicos, monitores, 

dirigentes, juizes e professores; 

4. Promover os eventos de Atletismo realizados no concelho de Leiria, proporcionando às 

populações oportunidade de assistir a bons espectáculos desportivos; 

5. Dinamizar acções a desenvolver na Pista do Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães 

Pessoa e Centro Nacional de Lançamentos de Leiria. 

Cláusula Segunda 
(Objecto) 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de procedimentos destinados 

à boa colaboração entre o Município de Leiria e à ADAL com vista ao cumprimento dos seus 

objectivos. 

Cláusula Terceira 
(Competências da ADAL) 

1. Colaborar com o Município de Leiria na operacionalização de algumas actividades de 

iniciativa municipal; 

2. Realizar acções de formação dirigidas aos Agentes Desportivos do concelho – técnicos, 

monitores, dirigentes, juizes e professores; 

3. Dinamizar e apoiar tecnicamente todas as acções a desenvolver na Pista do Estádio 

Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa e Centro Nacional de Lançamentos de Leiria, 

designadamente as actividades organizadas pelo Município de Leiria e ADAL ou em 

colaboração com a Federação Portuguesa de Atletismo, Clubes de Atletismo do concelho de 

Leiria e Direcção Regional de Educação do Centro – Coordenação Educativa de Leiria;  

4. Inserir em todos os meios promocionais e de divulgação das Acções atrás mencionadas, 

o brasão do Município de Leiria e a descrição “Com o apoio da Câmara Municipal de Leiria”. 

Cláusula Quarta 
(Competências do Município de Leiria) 

1. Garantir a disponibilização das instalações municipais necessárias para a 

operacionalização das actividades, designadamente a Pista do Estádio Municipal de Leiria 

Dr. Magalhães Pessoa, o Centro Nacional de Lançamentos de Leiria e o Auditório do Estádio 

Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa, para a realização das acções enunciadas na 

Cláusula Terceira do presente protocolo, desde que solicitadas com a antecedência prevista 

no regulamento dessas instalações;  

2. Assumir a despesa com o pagamento mensal de um técnico contratado pela ADAL, para 

prestar o apoio técnico a todas as acções a desenvolver no âmbito da modalidade de 

atletismo e do presente protocolo, organizadas pelo Município de Leiria e ADAL, na Pista do 

Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa e no Centro Nacional de Lançamentos de 

Leiria, no valor de 1.000,00 (mil euros). 

Cláusula Quinta 
(Calendarização do apoio financeiro) 

O apoio financeiro será atribuído da seguinte forma: 
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Desbloqueamento da verba protocolada no ponto 2. da Cláusula Quarta, mediante a 

apresentação mensal dos comprovativos de despesa do pagamento ao técnico contratado. 

Cláusula Sexta 
(Vigência e caducidade) 

O presente protocolo vigorará de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007, podendo ser 

renovado. 

Cláusula Sétima 
(Casos Omissos) 

Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos conjuntamente pelo Município de Leiria 

e a Direcção da Associação Distrital de Atletismo de Leiria. 

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, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo. 

Leiria, 27 de Novembro de 2007 

Câmara Municipal de Leiria | A Presidente | Isabel Damasceno Campos      

Associação Distrital de Atletismo de Leiria | O Presidente da Direcção | Aníbal da Silva 

Carvalho       

O apoio protocolado está em conformidade com as Opções do Plano para 2007, 

CAE 12/04701 (2007-A-246 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto de 

cabimento n.º 4122/07, de 21 de Novembro. 

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

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

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

Setembro  deliberou por unanimidade autorizar a celebração do Protocolo com a 

Associação Distrital de Atletismo de Leiria. 

Mais deliberou, autorizar a Senhora Presidente a proceder a sua outorga. 

 

 

Ponto oito 
 Gabinete  de  Apoio  ao  Vereador  Eng. º  Fernando Carva lho  

 
8.1. Contrato-promessa de permuta entre o Município de Leiria e José Mário Martins 
Dias 
DLB N.º 1486/07 | Retirado 

 
8.2. Reestruturação da rede de transportes públicos colectivo urbanos em Leiria 
DLB N.º 1487/07 | Pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, foi presente a proposta 

que abaixo se transcreve: 

1.- Introdução 
A CML celebrou, a 22 de Setembro de 2003, um acordo de colaboração técnico-financeira 

com a Direcção Geral de Transportes Terrestres (DGTT), com o intuito de promover a 
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elaboração de estudos associados à melhoria da mobilidade urbana e concelhia, com o 

objectivo de diminuir o uso do transporte individual (TI) e consequentemente reduzir de 

situações de congestionamento de trânsito e excesso de procura de estacionamento no 

Centro da Cidade.  

Através da Informação Interna INF-2004/5365, e após despacho da Sr.ª Presidente de 30 de 

Junho, foi aprovado o esquema de organização do Estudo, para o qual foi necessária a 

colaboração e interacção das seguintes entidades: 

⎯ Câmara Municipal de Leiria; 

⎯ A Perform Energia, empresa consultora especializada na área dos transportes; 

⎯ A Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria (ESTG), no âmbito do Protocolo 

de Cooperação celebrado com o Instituto Politécnico de Leiria (IPL); 

⎯ A Associação de Estudantes do IPL, mediante a celebração de um protocolo de 

cooperação para elaboração dos inquéritos necessários aos estudos; 

Este Estudo permitiu fazer um diagnóstico da situação ao nível do transporte colectivo de 

passageiros urbano, apontando para a filosofia de intervenção na rede, já tendo originado a 

implementação de um novo circuito urbano, inaugurado no Dia Europeu Sem Carros de 

2005, e que já transportou cerca de 400.000 pessoas nos dois anos de funcionamento, 

encontra-se actualmente na fase de implementação da reestruturação da rede de 

Transportes Públicos Urbanos. 

2 - Diagnóstico da situação a nível urbano 
Verifica-se que a estrutura do actual sistema de transportes públicos colectivos 

urbanos rodoviários que serve a cidade de Leiria e bairros periféricos evoluiu ao longo dos 

anos por sucessivos incrementos, cuja lógica e compreensão se foram tornando, nalguns 

casos, de difícil apreensão por parte de potenciais clientes. 

Esta estrutura foi ficando, pontualmente, desajustada por um lado face às crescentes 

exigências e complexidade das deslocações diárias da população urbana e suburbana, quer 

pelas expectativas induzidas pelo crescente conforto e maior capacidade de acesso das 

populações ao transporte individual. 

O esquema de serviço actualmente oferecido, na cidade de Leiria, não consegue dar 

resposta a importantes necessidades da mobilidade urbana, em termos de cobertura 

espacial, dificultando, nomeadamente, as ligações directas no interior da cidade. 

Por outro lado, a percepção / interpretação destas ligações por parte dos clientes 

actuais e potenciais, é dificultada pela configuração dos itinerários que incluem extensas 

“bolsas”. 

Em termos de cobertura espacial é de destacar o facto de todas as circulações de 

autocarros de transporte público de passageiros, que servem a Cidade de Leiria, realizarem 

paragem na zona central onde se localiza o Terminal. Esta situação origina uma oferta 

descentrada relativamente a importantes núcleos de atracção da cidade, não sendo, 

também, por esta razão uma alternativa a determinadas deslocações urbanas que 

continuam a ser realizadas de automóvel. 

3 - Filosofia de intervenção na rede 
Considera-se, face à distribuição da malha urbana, localização dos principais pólos de 

geração e de atracção de deslocações, configuração do sistema actual, que a rede urbana 
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de transporte público colectivo, deverá evoluir para uma estrutura diametral, complementada 

pela ligação circular já em funcionamento, que permita a função de distribuição das 

deslocações no interior da cidade.  

A estrutura proposta, com cinco circuitos diametrais, irá permitir um reforço da actual 

cobertura espacial nas deslocações intra urbanas incrementando, e simultaneamente, a 

articulação à coroa peri urbana de Leiria, reduzindo custos, tempos e distâncias nas viagens 

realizadas. 

TELHEIRO PONTE PEDRA AZOIA (X) BAROSA LG. JOSÉ LÚCIO
CRUZ DA AREIA GANDARA AZOIA ESTRADA M.GRANDE FONTE 3 BICAS
CAM. MUNICIPAL ESTAÇÃO BROGAL AV. 25 ABRIL GUIMAROTA
AV. 25 ABRIL M.NOVO (R.Mouzinho) PARCEIROS M.NOVO (R.Mouzinho) CORTES
LG. JOSÉ LÚCIO LG. JOSÉ LÚCIO URB. SANTA CLARA LG. JOSÉ LÚCIO PTE CAVALEIROS
MERC.VELHO FONTE 3 BICAS ROTUNDA "ESTG" FONTE 3 BICAS ZAMBUJO
AV. 25 ABRIL HOSPITAL C.M.LEIRIA HOSPITAL VIDIGAL BAIXO
MERC.NOVO (Piscinas) VALE SEPAL AV. 25 ABRIL POUSOS VIDIGAL CIMA
QTA. BISPO ANDRINOS LG. JOSÉ LÚCIO CASAL MATOS SÃO ROMÃO
MARINHEIROS MERC.NOVO TOURIA GUIMAROTA
MARRAZES MARRAZES LG. JOSÉ LÚCIO
GÂNDARA PINHEIROS

Linha 7Linha 3 Linha 4 Linha 5 Linha 6

 
As linhas 1 e 2 correspondem aos actuais percursos 1 e 2 do mobilis. 

Pretende-se, assim, assegurar uma boa conectividade entre as diferentes linhas – 

períodos de funcionamento, horários, tarifária e informativa, de forma a permitir um 

funcionamento em rede, dando maior legibilidade ao sistema e ampliando a acessibilidade 

entre os diferentes pontos da cidade e as áreas periurbanas. As linhas sub urbanas 

caracterizam-se por uma forte componente de transporte. 

O circuito urbano, já em funcionamento, complementar às restantes linhas / serviços, 

é vocacionada a suportar as deslocações intra urbanas, articulando-se com as restantes 

linhas sub urbanas, regionais e expressos, permite, pelas suas características, oferecer um 

serviço com uma função predominantemente de acessibilidade. 

Na reestruturação programada, procuraram-se eliminar os percursos em “bolsa”, 

solução desvantajosa ao nível do cliente, por apenas proporcionar um sentido de circulação, 

obrigando, em determinadas viagens, a grandes percursos / extensões / tempos de viagem 

contra–natura, o que constituí, per si, um elemento dissuasor da utilização do sistema de 

transportes públicos colectivos. 

4 - Expectativas relativamente à Qualidade do Serviço Prestado 
Da avaliação dos inquéritos realizados aos utilizadores actuais do sistema de 

transportes públicos e aos seus utilizadores potenciais, destacaram-se um conjunto de 

aspectos enunciados pelos actuais e potenciais clientes, a melhorar: 

⎯ Reduzir os tempos de espera, pela adopção de horários cadenciados e maiores 

frequências;  

⎯ Aumentar a regularidade do serviço; 

⎯ Melhorar a informação prestada aos utentes; 

⎯ Melhorar o equipamento das paragens; 

⎯ Melhorar a qualidade dos veículos. 

5 - Comunicação 
A Imagem do novo serviço foi concebida de forma a persuadir à sua utilização e a campanha 

de promoção e divulgação do novo serviço, será atempadamente preparada, de forma a 

possibilitar bons níveis de adesão, logo no início da exploração. 
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A informação ao público pretende-se de fácil apreensão, contendo os seguintes parâmetros 

gerais: frequências, períodos de funcionamento, opções tarifárias, rede de vendas, 

modalidades de articulação, componentes e condições gerais de utilização do sistema, 

contactos para esclarecimento de dúvidas. 

A Câmara, tendo já reunido o Conselho Municipal de Trânsito, e considerando que é 

da competência dos órgãos municipais o planeamento, a gestão e a realização de 

investimentos na rede de transportes regulares urbanos, tal como disposto na alínea b) do 

n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, que estabelece o quadro de 

transferência de atribuições e competências para as autarquias locais, e de acordo com o 

disposto no artigo 13.º do «Contrato de adjudicação de Concessão do Serviço Público de 

Transportes Colectivos Urbanos na área da sede do Concelho de Leiria», após análise do 

exposto, deliberou por unanimidade aprovar a reestruturação da rede de transportes 

públicos colectivos urbanos em Leiria. 

Mais deliberou incumbir o Gabinete de Apoio à Vereação e a Divisão Jurídica de 

verificar o cumprimento do «Contrato de adjudicação de Concessão do Serviço Público de 

Transportes Colectivos Urbanos na área da sede do Concelho de Leiria», no que diz respeito 

aos veículos, horários e equipamento das paragens. 
A deliberação é 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 E). 

 

 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 
Adesão da Autarquia ao CENTIMFE - Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, 
Ferramentas Especiais e Plásticos. Rectificação. 
DLB N.º 1488/07 | Presente a rectificação do texto constante da deliberação n.º 1502/06 de 

09 de Novembro de 2006 onde a Câmara deliberou por unanimidade aderir ao CENTIMFE – 

Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos. 

Assim, onde se lê: 

«Propõe-se que a Câmara delibere aderir a este Centro Tecnológico, na qualidade de 

associada, através da subscrição do número mínimo de Unidades de Participação em 

número de 5, no valor nominal unitário de €498,80, o que perfaz o total de €2.494,00.» 

Deverá ler-se: 
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«Propõe-se que a Câmara delibere aderir a este Centro Tecnológico, na qualidade de 

associada, através da subscrição do número mínimo de Unidades de Participação em 

número de 5, no valor nominal unitário de €498,80 e cujo o valor transaccional é de €748,20, 

o que perfaz o total de €3.741,00. 

O apoio a efectuar está em conformidade com o Plano de Actividades da Câmara 

Municipal para 2007, Rubrica 2007-I-250, com a proposta de cabimento n.º 4154/07, de 22 

de Novembro.» 

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

rectificação acima referida. 
 

 

Ponto dois 
Comparticipação financeira à Caritas Diocesana de Leiria 
DLB N.º 1489/07 | Presente uma proposta da Divisão de Acção Social e Família, na 

sequência da ENT 2007/25424, no sentido de ser atribuída à Caritas Diocesana de Leiria 

uma comparticipação financeira no valor de €232,88 (duzentos e trinta e dois euros e oitenta 

e oito cêntimos) com a finalidade de proporcionar o acesso a um bem essencial – água 

canalizada – a uma família carenciada. 

Trata-se de um apoio para a realização de obras a fim de permitir a necessária ligação de 

água para uma família monoparental com graves carências económicas, residente no lugar 

da Granja, freguesia de Monte Real. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2007/2010, 

rubrica 2007-I-56, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 4192/07, de 26 de Novembro. 

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 uma comparticipação financeira no valor de €232,88 ( duzentos e trinta 

e dois euros e oitenta e oito cêntimos),  à Caritas Diocesana de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 
Votos de Louvor. Rectificação da DLB N.º 1142/07 

DLB N.º 1490/07 | Na reunião de Câmara realizada em 2007-09-13, foi deliberado por 

unanimidade atribuir votos de louvor a bombeiros municipais. Verificou-se que o nome de um 

dos elementos não está correcto, propõe-se que o mesmo seja rectificado do seguinte modo: 

Onde se lê: «…- bombeiro José Manuel Brito, …» deverá ler-se: «…- bombeiro José 

Manuel Valente Rodrigues Rito, …»  

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

rectificação proposta.  
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Ponto quatro 
Pagamento de segunda via da factura n.º DT/2006/0000049905, de 2006-11-30, à firma 
Repsol Portuguesa, S.A. 
DLB N.º 1491/07 | Presente segunda via da factura n.º DT/2006/0000049905, de 2006-11-

30, relativa ao consumo de combustíveis (gasóleo e gasolina) no período de 2006-11-1 a 

2006-11-30, com destino aos bombeiros municipais. 

Após confirmações de extractos de contas correntes, constatou-se que o original da 

factura acima referida nunca deu entrada na SAACOP, desconhecendo-se se por motivos 

internos ou externos. Só agora, em 2007-10-8, a segunda via da mesma, deu entrada nesta 

Secção. 

Considerando que a mesma se encontra por regularizar e que se encontra 

devidamente confirmada pelo responsável do serviço requisitante e considerando ainda que 

foi emitida a proposta de cabimento n.º 3704/07, de 12 de Outubro, solicita-se autorização 

para se 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. 

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

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

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

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

Socialista, autorizar o lançamento contabilístico no ano económico de 2007 e o pagamento 

da segunda via da factura n.º DT/2006/0000049905 emitida em 2006-11-30, pela firma 

Repsol Portuguesa, S.A. no valor total de €1.907,87 (mil novecentos e sete euros e oitenta e 

sete cêntimos) com IVA incluído. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
Cedência do Teatro José Lúcio da Silva 
DLB N.º 1492/07 | Na sequência das Comemorações do Dia do Exército 2007 que tiveram 

lugar na cidade de Leiria nos dias 19 a 21 de Outubro, foram desenvolvidas várias 

actividades de carácter militar com o apoio do Município. 

No âmbito destas actividades, das quais foi dado conhecimento à Câmara Municipal 

em reunião de 16 de Outubro, teve lugar no Teatro José Lúcio da Silva no dia 20 de Outubro 

um concerto da Banda Sinfónica do Exército, tendo sido necessária a cedência da sala no 

próprio dia e no dia anterior para montagens. 

De acordo com o respectivo Regulamento, o custo desta cedência ao Município, 

importa no valor de €4.800,00 + 5% de IVA, perfazendo um total de €5.040,00, utilizando 

para o efeito, a rubrica 2007/A/229 – Outros Eventos. Proposta de cabimento n.º 4144/07, de 

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

alínea f) do n.º 2 conjugado com a alínea d) do n.º 7 ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade autorizar, com efeitos retroactivos a 20 de 
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Outubro, a cedência gratuita do Teatro José Lúcio da Silva à entidade requerente nos termos 

do Regulamento em vigor na data da entrada do pedido, e nas condições acima referidas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
Cedência do Teatro José Lúcio da Silva 
DLB N.º 1493/07 | Presente uma informação do Vereador da Cultura, Dr. Vítor Lourenço, 

dando conhecimento da realização de um Concerto levado a efeito pela Orquestra Sinfónica 

Lira Açoreana no dia 13 de Outubro no Teatro José Lúcio da Silva, a pedido da Presidência 

do Governo Regional e da Direcção Regional da Cultura dos Açores. 

De acordo com o respectivo Regulamento, o custo desta cedência ao Município importa no 

valor de €2.400,00 + 5% de IVA, perfazendo um total de €2.520,00, utilizando para o efeito a 

rubrica das opções do Plano 2007/A/229 – Outros Eventos. A proposta de cabimento é a n.º 

4187/07. 

A Câmara, na qualidade de entidade gestora, o abrigo do disposto na alínea f) do n.º 

2, conjugado com a alínea d) do n.º 7, ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade autorizar, com efeitos retroactivos a 13 de Outubro, 

a cedência gratuita do Teatro José Lúcio da Silva à entidade requerente nos termos do 

Regulamento em vigor na data da entrada do pedido, e nas condições acima referidas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

 

Ponto sete 
Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Têxteis, Calçado e Outros. Atribuição do 
lugar n.º 38 (Entfe. 7479/07) 
DLB N.º 1494/07 | Presente o requerimento da firma Armazém de Confecções Sertã, Lda. 

com sede na Rua João Santos Simões, n.º 55 A 59, Santa Maria dos Olivais, Tomar, a 

solicitar a atribuição do lugar cativo n.º 38 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 38 à firma Armazém de Confecções Sertã, 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. 
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 quinze horas e quarenta e cinco minutos mandando que, de tudo para 

constar, se lavrasse a presente acta que eu, Sérgio Silva, Director do Departamento 

Administrativo e Financeiro, mandei escrever e subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal____________________________________________ 

 
O Director do Departamento Administrativo e Financeiro__________________________ 
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