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Acta n.º 24/2007 
 

 

Aos treze 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 os Senhores Vereadores Dr. Vítor 

Manuel Domingues Lourenço, Eng.º Fernando Brites Carvalho, Dr.ª Neusa Fernandina 

Sobrinho de Magalhães, Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos, Eng.º Carlos 

Manuel Lopes Ferreira Martins, Dr. Raul Miguel Castro, Dr. António Manuel de Faria 

Ferreira, e a Dr.ª Lucinda Gaspar Antunes Caleira. 

Esteve ausente a Senhora Presidente, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos 

Costa, por motivos devidamente justificados. 

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

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

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

obras particulares e de loteamentos. 

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

Administrativa. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas e quarenta minutos o Vice-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 248/02 - Junta de Freguesia de Marrazes 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1696/04 - Fortunato & Margarida, Lda. 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 214/05 - Joaquim Oliveira Pedro Matias 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1042/06 - Paula Catarina Duarte Varalonga 

 1.1.5. Processo de obras particulares n.º 1161/06 - Joaquim Oliveira Cordeiro 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 69/07 - Henrique Estrela de Oliveira 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 139/07 - Albertino Carmo Moreira Lima 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 416/07 - Sociedade de Construções Marsilrui, Lda. 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 593/07 - Carlos Manuel Carreira 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 932/07 - Álvaro Vitorino Pereira da Costa 
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1.2. Análise do processo de informação prévia n.º 35/07 - LEIRIGEC - Sociedade 

Imobiliária e Gestão de Espaços Comerciais, SA 

1.3. Análise do processo de licenciamento de combustíveis n.º 13/07 – REPSOL - GÁS 

PORTUGAL, SA 

1.4. Análise do processo de licenciamento comercial n.º 5/07 - Ministério da Economia e 

da Inovação - Direcção Regional da Economia do Centro 

1.5. Análise do processo de participação  n.º 312/05 – Ricardo Emanuel Moinheiro 

Teixeira  

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

Outubro 

1.7. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.7.1. Processo de loteamento n.º 452/70 – Faustino Rodrigues Manso (e Outro) 

1.7.2. Processo de loteamento n.º 8/77 – Fernando Martins Coelho 

1.7.3. Processo de loteamento n.º 21/79 – José Rodrigues Ferreira Dias 

1.7.4. Processo de loteamento n.º 20/87 – Carlos Augusto Gaspar V. Oliveira 

1.7.5. Processo de loteamento n.º 36/88 – Associação Batista do Evangelismo 

1.7.6. Processo de loteamento n.º 2/95 – Aquilino Carreira, Imobiliária, Lda 

1.7.7. Processo de loteamento n.º 41/96 – Faustino Ferreira (e Outros) 

1.8. Análise dos seguintes processos de obras de urbanização 
1.8.1. Processo de obras de urbanização n.º 1/06 – REIS & TORCATO - Construtores, Lda 

1.8.2. Processo de obras de urbanização n.º 2/06 – Manuel Costa Marques 

Ponto dois 
2.1. Processo n.º T - 18/2003. Construção da Casa Mortuária de Azoia. Informação de 

trabalhos a menos 

2.2. Processo n.º T - 115/2003.Construção do Pavilhão Polidesportivo dos Pousos. 

Informação de trabalhos a mais 

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

de 2007 

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

3.2.2. XX 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. Resumos de Tesouraria 

Ponto quatro 
4.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Jurídica 
4.1.1. Processo disciplinar 
4.1.2. Recurso Hierárquico interposto pela sociedade «LINÉCOLE – Educação Linguística, 

Ld.ª» no âmbito do Concurso Limitado n.º 5/2007 (ENT. 22871/2007, de 17 de Setembro) 
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4.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão de Recursos 
Humanos 
4.2.1. Voto de pesar à funcionária Maria Emília Martinho Lopes 

4.2.2. Voto de pesar ao funcionário Hilário Caseiro Salgado Sousa 

4.2.3. Voto de pesar a Arlete da Conceição Batista Lopes Cotrim 

Ponto cinco 
5.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
5.1.1. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT.25577/07) 

5.1.2. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENTFE.6458/07) 

5.1.3. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT.26151/07) 

5.1.4. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT.25566/07) 

5.1.5. Licença especial de ruído (ENT.25126/07) 

5.1.6. Licença especial de ruído (ENT.25019/07) 

5.1.7. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho (ENT. 25989/07) 

5.1.8. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho (ENTFE. 

6683/07) 

5.1.9. Alteração do funcionamento dos mercados nos dias 1 e 8 de Dezembro de 2007 

(Ent.25413/07) 

5.1.10. Publicidade. Isenção de licenciamento (ENT. 24802/07) 

Ponto seis 

6.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Educativa 
Municipal  
6.1.1. Cedência gratuita do autocarro municipal 

6.1.2. Projecto MUS-E – Apoio à Associação Menuhin Portugal 

6.1.3. Projecto Aldeia de Natal 2007 

6.1.4. Associação de Melhoramentos e Bem-Estar da Memória. Apoio 

6.1.5. Associação de Pais das Escolas da Freguesia de Arrabal. Apoio 

6.1.6. Ramalhotel - Escolas do 1.º CEB. Pagamento de facturas 

6.2. Análise do processo relacionado com a Divisão da Acção Social e Família 
6.2.1. Organização de listas de candidatos ao cargo de juiz social. Decreto-Lei n.º 156/78, de 

30 de Junho 

Ponto sete 
7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Área da Cultura 

 
7.1.1. Cedência de peças do acervo do M|i|mo – Museu de Imagem em Movimento à Junta 

de Turismo de Luso-Buçaco para a exposição temporária «À Descoberta do Oscar II» 

7.1.2. Cedência das instalações do Castelo ao IPL para a conferência internacional «Media 

for All». Ratificação de despacho 

Ponto oito 
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8.1. Aditamento ao Contrato-Programa com a Leirisport, EM, referente aos encargos 

financeiros 

8.2. Regulamento da cedência e utilização do Pavilhão Municipal de Pousos 

Ponto nove 
9.1. Adesão do Município ao CENTIMFE - Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, 

Ferramentas Especiais e Plásticos. Rectificação 

9.2. Atribuição de apoios financeiros no âmbito da Acção Social e Família 
 

*** 

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

Ponto um 
Pedido de parecer sobre as escalas dos turnos de serviço das farmácias para 2008 

(Ent.25954/07). Ratificação de despacho  

Ponto dois 
Processo n.º T - 113/2006.  Reconstrução dos edifícios do ex-ral 4 na cerca do Castelo de 

Leiria para instalação do M|i|mo - Museu de imagem em movimento. Informação de 

trabalhos a mais. 

Ponto três 
Processo de licenciamento de obras particulares n.º 706/07 - Centro Veterinário do Oeste, 

Lda 

Ponto quatro 
Bênção dos caloiros. Apoio logístico e alterações ao trânsito. Ratificação do despacho 

Ponto cinco 
Adenda à minuta do contrato de comodato a celebrar entre o Município de Leiria e a ADAL – 

Associação Distrital de Atletismo de Leiria 

Ponto seis 
Adenda à minuta do contrato de comodato a celebrar entre o Município de Leiria e o clube 

União Desportiva de Leiria 

Ponto sete 
Plano Regional do Ordenamento do Território do Centro. Parecer da Câmara Municipal de 

Leiria sobre a Proposta Preliminar de Modelo Territorial 

Ponto oito 
Pedido de renúncia ao direito de preferência na aquisição do lote 6 da ZICOFA 

Ponto nove  

Trânsito na zona central da Cidade de Leiria 

Ponto dez 
Alterações ao trânsito na Rua Barão de Viamonte 

Ponto onze  
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Reestruturação da rede de transportes públicos colectivo urbanos em Leiria 

Ponto doze 
Toponímia na freguesia de Pousos 

Ponto treze 
Obras de estabilização do edifício sito no Largo da Sé n.os 14, 15, 16 e 24, na cidade de 

Leiria 

Ponto catorze 
Pedido de suspensão de mandato 

Ponte quinze 
Protocolo de Colaboração para a Prática de Hipoterapia entre o Município de Leiria e a 

ACAPO – Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal 

Ponto dezasseis 
Instalação da Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios do Pinhal Litoral 

 

 

 Período de antes da ordem do dia  
 
Intervenção da munícipe Dona Paula Santos 
 

A Senhora D. Paula Santos questionou o ponto da situação da participação que fez 

em Dezembro de 2005 sobre a existência de uma construção ilegal em Pinhal Verde, na 

freguesia da Barreira. Já tinha vindo a uma reunião da Câmara expor o assunto, mas a casa 

continuou a ser construída encontrando-se, neste momento, nos acabamentos finais, já com 

água, energia eléctrica e saneamento. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves disse que na sequência daquela 

participação foram detectadas e confirmadas obras sem licença, dando início a um 

procedimento administrativo, no qual já foi notificado o infractor para a eventual legalização 

das obras feitas sem licença. No decorrer de todo o processo houve uma alteração da 

legitimidade para requerer a legalização das obras. 

Mais informou que, a última situação que tinham no processo era a informação da 

Divisão Jurídica, onde constava que, face ao verificado e ao que foi trazido ao processo, 

quem tinha actualmente legitimidade para proceder à eventual legalização era o Senhor 

Fernando Carlos Duarte Barbeiro, o actual proprietário. 

 

Em termos do processo e ainda com o outro proprietário, a última parte do processo 

era no sentido de o notificar para no prazo de 15 dias dar cumprimento ao nosso ofício em 

que se solicitava a apresentação de diversos documentos, sob pena de demolição das obras 

caso não cumprisse. Explicou de seguida que como houve a alteração de proprietário – já 

mencionada – ter-se-ia de notificar o novo proprietário para este apresentar os documentos 

pedidos ao anterior proprietário com vista a uma eventual legalização. Caso não sejam 

apresentados, o processo tramitará no sentido da demolição das obras clandestinas. 
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A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves continuou a explicar que já em 2004 

houve um pedido de informação prévia onde foi manifestada a intenção de indeferir o 

processo por não cumprir as normas e os regulamentos, designadamente por estar esgotada 

a capacidade edificativa para aquela unidade matricial. Nessa data já era pretendido 

construir área superior àquela que o P.D.M. permite tendo em consideração a área da 

matriz, portanto este pedido de informação prévia foi indeferido. Após a participação/queixa 

houve a constatação não só da construção de mais um piso como também da alteração dos 

alçados e, portanto, tudo indicava que a obra não podia ser legalizada se não se 

repusessem as condições iniciais. 

Mais informou que, como autores da participação/queixa têm sido e irão sempre ser 

informados dos procedimentos do processo. 

A Senhora Paula Santos disse que era pena que funcionários da Câmara 

estivessem em cumplicidade com estas situações, ressalvando, contudo, que nem todos 

eram iguais. Mas, lamentavelmente, tinha que informar que sempre que vinha aos serviços 

municipais denunciar as obras, quando chegava a casa já os pedreiros tinham abandonado 

a obra. 

Mais informou que os Serviços Municipalizados foram fazer as ligações a um 

Domingo de manhã. 

O Senhor Vice-Presidente Dr. Vítor Lourenço explicou que a Câmara estava a 

tratar do assunto e a dar seguimento às queixas mas o processo era complexo. De qualquer 

maneira, não estavam a deixar o processo morrer. 

Relativamente à sua queixa do procedimento de um funcionário municipal, não actuavam sob 

suspeitas mas sim sob factos, dizendo que estava nas mãos da munícipe apresentar esses 

mesmos factos.  

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves informou que, no processo existiam 

inúmeras participações da fiscalização constatando a existência de obras ilegais que deram 

origem a processos de contra-ordenação que poderiam culminar na aplicação de coima. 

Quanto à questão dos SMAS, tinha de enviar a fiscalização para verificar a questão 

apresentada e, se se confirmasse o que afirma, mandar desligar. 

Em princípio, estas entidades gestoras só poderão ligar a água com a obtenção da 

licença de obras ou de utilização. Contudo, como já existia uma casa, apesar de ser velha, 

poderá ter mantido as ligações.  

Informou finalmente que o assunto iria ser colocado nos Serviços de Fiscalização 

para uma informação completa sobre a situação existente. 

 

Intervenção do munícipe Senhor António Marques da Cruz Monteiro  
 

 O Senhor António Marques da Cruz Monteiro perguntou quem tinha dado a 

autorização à Câmara para esta passar a licença para realizarem obras na Rua Mouzinho de 

Albuquerque. 

Mais informou que o inquilino já tinha deitado fachadas do edifício abaixo, estava a 

fazer o que queria e os proprietários tinham de estar «a ver» a destruição do edifício. 
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A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves explicou que o processo que tinha 

era o que conduziu ao licenciamento das obras de remodelação e adaptação do posto de 

abastecimento de combustíveis com demolição de paredes existentes. 

Informou que o licenciamento municipal é um procedimento administrativo efectuado 

no âmbito das atribuições municipais e no uso dos poderes de autoridade que a Câmara 

possui para o efeito. Para além de a Câmara ser a entidade legalmente competente para 

proceder ao licenciamento informa-se também que foram cumpridos todos os procedimentos 

que a lei obrigava, designadamente a questão da legitimidade que o Senhor António 

Monteiro tinha referido, tendo sido verificada essa legitimidade no contrato de arrendamento 

com o requerente. 

Mais explicou que era uma questão administrativa e essas questões tinham sido 

analisadas, tendo o processo chegado ao fim com a viabilidade do projecto. As questões do 

foro privado, entre o senhorio e o inquilino, não são matérias de atribuição municipal, não 

tendo, por isso, a Câmara qualquer competência sobre tais assuntos. Dirimir conflitos entre 

particulares é matéria do poder judicial. Relativamente à Portaria que referiu e de acordo 

com as peças desenhadas que constam no processo, reunia todas as condições. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves acrescentou que quanto à situação 

de existirem mais depósitos do que aqueles que estavam previstos, teriam de enviar a 

fiscalização ao local para verificarem e confirmarem essas alterações ao projecto. 

Mais informou que o licenciamento desta actividade económica é competência do 

Ministério da Economia e que a Câmara Municipal é competente apenas para o 

licenciamento das obras.  

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro 
 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro questionou a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel 

Gonçalves sobre a razão pela qual o processo demorou dois anos para se fazerem 

notificações. Por experiência própria, o Senhor Vereador Dr. Raul Castro disse que a partir 

do momento em que se verificava que as obras não podiam ser legalizadas, procedia-se ao 

embargo e notificava-se o dono para demolir. 

Relativamente ao assunto, de que só teve conhecimento nesta reunião (13 de 

Novembro), da ligação de água e esgotos a um Domingo, o Vereador Dr. Raul Castro, 

afirmou que a ser assim deveria ser atribuído um voto de louvor aos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, pois não é normal efectuar-se a execução de um 

ramal a um domingo. 

 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves explicou que os processos em 

consequência de participações são morosos porque a lei obriga a notificar. Depois de 

notificados, os proprietários vêm ao processo apresentar documentos; e havendo vontade 

expressa do proprietário em legalizar, volta-se ao início do processo com vista à eventual 

legalização e licenciamento. É o que estava previsto na lei e, neste caso, além desta 

situação, houve ainda mudanças de proprietário como já tinha referido anteriormente.  

O Senhor Vice-Presidente Dr. Vítor Lourenço disse que, quanto à questão da 

ligação da água e esgotos, tinha que se averiguar na sequência das afirmações da Sra. D. 
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Paula Santos porque por vezes as construções antigas mantêm as ligações e tanto os 

SMAS como a EDP não exigiam novos contratos.  

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço 
 

O Senhor Vice-Presidente Dr. Vítor Lourenço afirmou que em relação à primeira 

intervenção da Senhora Paula Santos, esta tinha feito afirmações a que se teria de dar 

seguimento para averiguação, tomar decisão de actuar com serviços respectivos e com 

urgência. 

No segundo caso, a questão do Senhor Monteiro, este processo foi muito demorado, 

havendo pareceres do Ministério da Economia. Se o processo não está a ser cumprido de 

acordo com o licenciamento obtido ter-se-á que agir no sentido de repor a legalidade e, se 

for caso disso, instituir um processo de contra-ordenação.  

 

 

 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 248/02 - Junta de Freguesia de Marrazes 
DLB N.º 1348/07 | De JUNTA DE FREGUESIA DE MARRAZES, com sede social na Rua 

Joaquim Cêa Simões, n.º 9, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de parecer prévio 

para construção de edifício de equipamento cultural (destinado a museu escolar, filarmónica 

e auditório) em Marrazes. 

A pretensão já havia sido objecto de parecer prévio favorável por deliberação 

tomada em reunião de 2003/02/24, tendo a requerente solicitado a reavaliação do processo, 

o qual mereceu a reconfirmação dos pareceres anteriormente emitidos pelas entidades 

consultadas (Inspecção Geral das Actividades Culturais, Ministério da Educação e Ministério 

da Defesa Nacional – Força Aérea), enquadrando-se a proposta nos estudos urbanísticos 

previstos para a zona. 

 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/11/02, constante do respectivo 

processo (folha 512), 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 
emitir parecer prévio favorável à realização da operação urbanística acima referida, 

condicionado ao seguinte: 

1.º garantir a acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada, de acordo com o 

previsto no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto, nomeadamente no que se refere ao 

acesso ao edifício e utilização das instalações sanitárias para deficientes; 
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2.º garantir a ventilação dos espaços interiores, nomeadamente das instalações sanitárias; 

3.º assegurar o cumprimento do indicado nos pareceres emitidos pelas entidades 

consultadas, nomeadamente pela Inspecção Geral das Actividades Culturais (folhas 507 a 

510) e pelo Ministério da Educação (folhas 506 e 99 ), cujas cópias deverão ser remetidas à 

requerente; 

4.º os projectos de instalações telefónicas e de isolamento acústico deverão ser executados 

de acordo com a legislação actualmente em vigor, nomeadamente com o disposto no 

Manual de ITED e nos Decretos-Leis n.ºs 9/07, de 17 de Janeiro, e 129/02, de 11 de Maio, 

respectivamente; 

5.º elaborar estudo de comportamento térmico nos termos previstos nos Decretos-Leis n.ºs 

79/06 e 80/06, ambos de 4 de Abril (Regulamentos dos Sistemas Energéticos de 

Climatização em Edifícios e das respectivas Características de Comportamento Térmico); 

6.º prever os estacionamentos necessários de apoio ao funcionamento do equipamento, 

nomeadamente para autocarros; 

7.º previamente à utilização do edifício, deverá prever-se a execução das infra-estruturas na 

envolvente, nomeadamente no que se refere às acessibilidades. 

Mais deliberou transmitir à requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folhas 505 e 96). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1696/04 - Fortunato & Margarida, Lda. 
DLB N.º 1349/07 | De FORTUNATO & MARGARIDA, LDA., com sede social na Rua Capitão 

Mouzinho de Albuquerque, n.º 123, 2.º direito, freguesia de Leiria, referente ao aditamento 

ao projecto de arquitectura para legalização de alterações da fracção «E» (habitação) do 

edifício situado no local acima referido, com mudança de uso para clínica de nutrição e 

estética. 

Por deliberação tomada em reunião de 2005/12/02 já havia sido aprovado o projecto 

de arquitectura para legalização de obras no espaço em causa, tendo posteriormente a 

requerente apresentado um aditamento ao projecto que contempla uma nova solução, 

nomeadamente ao nível da reformulação das áreas de serviço. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/11/02, constante do respectivo 

processo (folha 233), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

 
1.º cumprir com o indicado nos pareceres emitidos pelo Instituto Português do Património 

Arquitectónico, cuja cópia deverá ser remetida à requerente (folhas 231 e 232) e pela 

Autoridade de Saúde, cujo conteúdo já é do seu conhecimento; 

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

2.1. projectos das redes prediais de distribuição de água e de drenagem de águas residuais 

relativos às alterações propostas à arquitectura; 
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2.2. projecto de segurança contra riscos de incêndio compatível com o projecto de 

arquitectura e devidamente aprovado pela Autoridade Nacional de Protecção Civil, face 

ao parecer emitido pela referida entidade, cujo conteúdo deverá ser transmitido à 

requerente (folha n.º 215); 

2.3. projecto de ventilação rectificado de acordo com os elementos constantes do aditamento 

ao projecto de arquitectura, face ao parecer emitido pelo Instituto Português do 

Património Arquitectónico. 

Mais deliberou informar a requerente de que, caso pretenda a instalação de 

publicidade deverá requerer o respectivo licenciamento específico junto do competente 

Serviço (Sector de Licenciamentos Diversos). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.3. Processo de obras particulares n.º 214/05 - Joaquim Oliveira Pedro Matias 
DLB N.º 1350/07 | De JOAQUIM OLIVEIRA PEDRO MATIAS, residente na Rua Verde 

Pinho, n.º 133, na localidade de Vale Sepal, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de obras de ampliação do edifício misto (destinado a 

habitação, comércio e escritório) e construção de anexo (destinado a garagem e arrumos) no 

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

Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/11/02, com o seguinte teor: 

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

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

1.º existem discrepâncias entre as áreas indicadas nas certidões da Conservatória do 

Registo Predial e as medidas nos elementos gráficos; 

2.º são indicados dois artigos matriciais para a propriedade em causa devendo proceder-se 

à anexação dos mesmos; 

3.º não esclarece em planta quanto à localização do sistema de ventilação das casas de 

banho interiores, face ao disposto no artigo 87.º do Regulamento Geral de Edificações 

Urbanas. 

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

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

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

 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/11/02, e face ao disposto no 

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

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

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

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

 
1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1042/06 - Paula Catarina Duarte Varalonga 
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DLB N.º 1351/07 | De PAULA CATARINA DUARTE VARALONGA, com endereço postal na 

Rua da Base Aérea, Edifício Brás, n.º 127, na localidade e freguesia de Monte Real, 

referente ao projecto de arquitectura para legalização de alterações na fracção «D» (loja 3 

destinada a comércio) do edifício situado no local acima referido, com mudança de uso para 

estabelecimento de comércio de produtos de cosmética e instituto de beleza. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/11/02, constante do respectivo 

processo (folha 57), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

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

conteúdo deverá ser transmitido à requerente (folha 53); 

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

elementos: 

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

Nacional de Protecção Civil, cuja cópia deverá ser remetida à requerente (folha 54); 

2.2. projectos de especialidades. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.5. Processo de obras particulares n.º 1161/06 - Joaquim Oliveira Cordeiro 
DLB N.º 1352/07 | De JOAQUIM OLIVEIRA CORDEIRO, residente na Rua da Cooperativa, 

n.º 56, na localidade de S. Romão, freguesia de Pousos, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de obras de alteração e ampliação do rés-do-chão do edifício 

de habitação unifamiliar situado no local acima referido, com mudança de uso para 

estabelecimento de restauração e bebidas, numa zona definida no Regulamento do Plano 

Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade, sujeita a 

Plano de Pormenor. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/11/02, constante do respectivo 

processo (folha 77), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

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

conteúdo já é do conhecimento do requerente, e pelo Governo Civil, cuja cópia lhe deverá 

ser remetida (folhas 74 e 75); 

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

elementos: 

2.1. esclarecimentos quanto à localização dos lugares de estacionamento destinados à 

habitação e ao comércio, face ao disposto nos artigos 67.º e 68.º do Regulamento do 

Plano Director Municipal; 
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2.2. projecto de segurança contra riscos de incêndio, face ao parecer emitido pelo Serviço 

Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, actualmente designado por Autoridade 

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

45); 

2.3. projectos de especialidades. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.6. Processo de obras particulares n.º 69/07 - Henrique Estrela de Oliveira 
DLB N.º 1353/07 | De HENRIQUE ESTRELA DE OLIVEIRA, residente na Rua do Vale, n.º 

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

para construção de edifício de habitação unifamiliar e muros de vedação na Rua dos 

Marques, Barroca, na localidade e freguesia acima indicadas, 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 2007/11/02, constante do respectivo 

processo (folha 110), 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 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; 

2.º a rampa de acesso á cave não poderá interferir com o passeio; 

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

3.1. projectos de especialidades, incluindo projecto de instalações electromecânicas de 

elevadores de pessoas; 

3.2. alçado lateral esquerdo rectificado, devendo indicar as escadas exteriores localizadas 

posteriormente, conforme representado na planta de implantação; 

3.3. originais das plantas de localização, ordenamento, condicionantes e enquadramento (a 

fornecer pelos Serviços da Câmara) com indicação precisa do local da obra a executar; 

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

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

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

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

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

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

 5.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

5.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio (a prever com 1,60 m de largura junto ao 

muro) e da restante área para alargamento da via, devendo os trabalhos ser 

acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras Municipais, e 

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

durante a obra; 
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5.2. efectuar a cedência ao domínio público do espaço acima indicado (zona de passeios e 

restante área) e apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada em 

relação ao mesmo; 

6.º cumprir com o indicado no parecer da EDP-Distribuição de Energia, SA, cuja cópia 

deverá ser remetida ao requerente (folha 62). 

Mais deliberou transmitir ao titular do processo o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 108). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.7. Processo de obras particulares n.º 139/07 - Albertino Carmo Moreira Lima 
DLB N.º 1354/07 | De ALBERTINO CARMO MOREIRA LIMA, residente na Rua de 

Alcobaça, n.º 20, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para construção 

de edifício de habitação unifamiliar e muros de vedação na Rua da Fazenda, na localidade 

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

Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade, sujeita a Plano de 

Pormenor. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/11/05, constante do respectivo 

processo (folha 103), 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 rectificado devendo indicar correctamente a área da 

parcela, número de matriz e respectivo artigo; 

1.2. planta de implantação e memória descritiva rectificadas relativamente á área do terreno, 

tendo em conta o indicado na certidão da Conservatória do Registo Predial (572,80 m2); 

1.3. corte BB’ rectificado relativamente à cota indicada no arruamento, face ao constante da 

planta de implantação; 

1.4. elementos esclarecedores quanto ao 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; 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.º a rampa de acesso à cave não poderá interferir com o passeio; 

4.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

4.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio com 1,60 m de largura em toda a frente da 

parcela e executar a pavimentação do arruamento em toda a extensão frontal da 

propriedade e até à Rua dos Conrados, devendo para o efeito garantir a utilização de 

materiais idênticos aos existentes no local, e assegurar uma eficiente drenagem de 

águas pluviais junto à berma, devendo os trabalhos ser acompanhados pelos Serviços 

de Fiscalização do Departamento de Obras Municipais. 

4.2. proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente vierem a ser danificadas 

durante a obra. 

Mais deliberou transmitir ao requerente os conteúdos dos pareceres emitidos pela 

EP – Estradas de Portugal, E.P.E., e pelo Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea 

(folhas 65, 66 e 101). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.8. Processo de obras particulares n.º 416/07 - Sociedade de Construções Marsilrui, 
Lda. 
DLB N.º 1355/07 | De SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MARSILRUI, LDA., com sede 

social em Casal da Cruz, freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura 

para construção de edifício misto (destinado a habitação colectiva e comércio/serviços), com 

demolição do edificado existente, no gaveto formado pela Av. Marquês de Pombal e pela 

Rua General Humberto Delgado, freguesia de Leiria, numa zona definida no Regulamento 

do Plano Director Municipal como Área Consolidada. 

O projecto em causa surge na sequência do pedido de informação prévia 

apresentado para o local (IP 36/05), o qual mereceu aprovação condicionada por 

deliberação tomada em reunião de Câmara de 2006/04/06. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/11/05, com o seguinte teor: 

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

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

1.º o requerimento / pedido de licença não está subscrito pela totalidade das pessoas com 

legitimidade para o efeito, face ao indicado nas certidões da Conservatória do Registo 

Comercial e do Registo Predial (Joaquim Ruivo Gaspar e Sociedade de Construções 

Marsilrui, Lda); 

 
2.º a área indicada no projecto e no requerimento não coincide com o valor constante da 

certidão da Conservatória do Registo Predial; 

3.º a pretensão não prevê o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de 

Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada, 

nomeadamente no que se refere à fracção de comércio com 221,66 m2 e aos espaços 

comuns da parte habitacional; 
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4.º não apresenta plano de acessibilidades, nos termos do previsto no n.º 5 do artigo 3.º do 

Decreto-Lei mencionado no ponto anterior; 

5.º o pedido não cumpre com o disposto nos artigos 67.º, 68.º e 70.º do Regulamento do 

Plano Director Municipal, relativamente aos lugares de estacionamento, uma vez que não se 

consideram viáveis os espaços indicados como 12, 21 e 22, bem como o lugar adjacente ao 

acesso à cave junto ao espaço público. Refere-se ainda que, os lugares de estacionamento 

deverão ter as dimensões mínimas definidas no Anexo II do referido Regulamento; 

6.º o projecto não é esclarecedor quanto à porta de acesso à rampa através do comércio 

(com área de 91,09 m2) no que concerne à utilização da mesma, à diferença de cotas entre o 

pavimento e a rampa e à criação de uma câmara corta fogo entre o espaço comercial e a 

garagem, por motivos de segurança; 

7.º a pretensão não prevê o cumprimento do disposto no Regulamento de Segurança 

Contra Incêndios (Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril) relativamente ao seguinte: 

7.1. definição das passadeiras demarcadas no pavimento – artigo 12.º; 

7.2. controlo de fumo em escadas protegidas enclausuradas – artigo 16.º; 

7.3. controlo de poluição e fumo nas câmaras corta-fogo – artigos 17.º e 18.º; 

7.4. sinalização e iluminação de segurança – artigos 20.º e 22.º; 

7.5. controlo da poluição do ar e fumo nos pisos (artigos 25.º, 26.º, 29.º, 30.º e 32.º), devendo 

indicar as respectivas entradas e saídas de ar; 

7.6. detecção de monóxido de carbono e incêndios – artigos 27.º, 28.º e 31.º; 

7.7. meios de primeira intervenção à extinção de incêndios – artigo 33.º; 

7.8. câmara retentora – artigo 47.º; 

8.º o projecto não cumpre com o previsto no Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, 

relativamente ao seguinte: 

8.1. parede de empena, devendo elevar-se, no mínimo, 0,50 m acima da cobertura, face ao 

previsto no artigo 28.º; 

8.2. ventilação das escadas e dos caminhos de evacuação – artigo 35.º; 

8.3. acesso à cobertura - n.º 4 do artigo 32.º; 

9.º não prevê as devidas condições de iluminação e ventilação dos compartimentos 

habitacionais, nos termos do artigo 73.º do Regulamento Geral de Edificações Urbanas; 

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

interiores, face ao disposto no artigo 87.º do Regulamento Geral de Edificações Urbanas; 

11.º não esclarece quanto à localização dos receptáculos postais, de acordo com o previsto 

no Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto 

Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro, devendo ter, nomeadamente, a possibilidade de 

acesso do exterior junto ao espaço público; 

 
12.º não prevê uma sala de condomínio, nos termos do disposto no artigo 78.º do 

Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas, devendo esta possuir as seguintes 

condições: 

12.1. pé-direito regulamentar; 

12.2. área equivalente a 1m2 por fogo, com o mínimo de 9 m2; 

12.3. ser dotada de arejamento e iluminação, sempre que possível naturais; 
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13.º deverá prever o cumprimento do disposto no artigo 1360.º do Código Civil, relativamente 

às divisórias entre as varandas dos terraços (piso recuado); 

14.º a planta do piso do rés do chão não deverá indicar o uso para restauração, uma vez que 

este é compatível com o uso comercial. Refere-se ainda que, caso pretenda a utilização dos 

espaços para fins específicos deverão os mesmos estar de acordo com a legislação 

aplicável; 

15.º não apresenta plantas de localização à escala 1:5000 e 1:1000 com a totalidade da 

parcela demarcada; 

16.º a calendarização e estimativa de custo total da obra deverão indicar a demolição do 

edifício existente; 

17.º caso pretenda instalar aparelhos de ar condicionado e/ou sistemas de ventilação 

deverão os mesmos estar contemplados nos projectos de arquitectura e especialidades, não 

devendo prever-se a sua colocação na fachada do edifício. 

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

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

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

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/11/05, e face ao disposto no 

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

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

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

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

Mais deliberou transmitir à titular do processo o conteúdo dos pareceres emitidos 

pela Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos e pela Autoridade Nacional de Protecção Civil 

(folhas 60 a 63). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.9. Processo de obras particulares n.º 593/07 - Carlos Manuel Carreira 
DLB N.º 1356/07 | De CARLOS MANUEL CARREIRA, residente no Pátio Joana Custódia, 

n.º 2, na localidade de Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

arquitectura para alteração e ampliação do edifício de habitação unifamiliar situado no Pátio 

Joana Custódia, na localidade e freguesia acima indicadas, com mudança de uso para 

arrumos de apoio ao edifício de habitação contíguo, numa zona definida no Regulamento do 

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

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/11/02, com o seguinte teor: 

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

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

1.º o prédio não confronta com caminho público, face ao constante do documento de posse 

apresentado (certidão da Conservatória do Registo Predial); 

2.º o projecto não prevê o correcto enquadramento urbanístico, uma vez que se propõe a 

ampliação do edifício para o limite da propriedade junto da serventia/caminho, agravando 

assim o pouco afastamento entre a edificação e o eixo do referido acesso; 
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3.º o termo de responsabilidade faz referência ao cumprimento do Regulamento Interno do 

Loteamento, não tendo estes Serviços indicação da existência de qualquer loteamento para 

o local. 

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

pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e no n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho.» 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/11/02, e face ao disposto no 

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

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

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

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

Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 65). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.10. Processo de obras particulares n.º 932/07 - Álvaro Vitorino Pereira da Costa 
DLB N.º 1357/07 | De ÁLVARO VITORINO PEREIRA DA COSTA (E OUTRO), com 

endereço postal na Av. Marquês de Pombal, n.º 338, 1.º B, freguesia de Leiria, referente ao 

projecto de arquitectura para construção de edifício de habitação colectiva em Olival, na 

localidade de Sismaria, freguesia de Marrazes, numa zona definida no Regulamento do 

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

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

de 2007/01/18, encontrando-se o projecto de arquitectura caducado devido à não 

apresentação dos projectos de especialidade dentro do prazo estabelecido para o efeito. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/11/02, constante do respectivo 

processo (folhas 184 e 185), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º ceder ao domínio público uma faixa de terreno para execução de passeios, com largura 

de 1,50 m ao longo de toda a frente da propriedade, e lugares de estacionamento; 

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

2.1. requerimento (Modelo 34-01) devidamente preenchido e subscrito (em original) pelos 

titulares do pedido; 

 
2.2. documento comprovativo da inscrição do Técnico autor do projecto de arquitectura em 

Associação pública de natureza profissional; 

2.3. memória descritiva relativa aos últimos elementos entregues; 

2.4. elementos corrigidos prevendo rampa pedonal de acesso entre o passeio e o edifício, 

não devendo esta interferir com o referido passeio; 
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2.5. plantas corrigidas com a reformulação da dimensão do elevador, de acordo com o 

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

mobilidade condicionada); 

2.6. elementos esclarecedores quanto ao cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 37.º 

Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro (segurança contra riscos de incêndios) 

relativamente à distância entre vãos sobrepostos (mínimo 1,10 m); 

2.7. projectos de especialidades. 

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

depósito bancário no valor de €4.000,00, a fim de garantir a reposição de infra-estruturas 

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

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

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

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

4.º garantir em obra o cumprimento do previsto nos seguintes artigos: 

4.1. 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade 

de água e meios de extinção de incêndios junto à via; 

4.2. 110.º e 112.º do Regulamento Geral de Edificações Urbanas, relativamente à 

independência e secção de condutas de evacuação de fumos e gases; 

5.º as rampas de acesso ao edifício não poderão interferir com o passeio exterior; 

6.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

6.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio e estacionamentos, 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 

referidos trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento 

de Obras Municipais; 

6.2. apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada relativamente à área, 

face às cedências a efectuar ao domínio público. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2. Análise do processo de informação prévia n.º 35/07 - LEIRIGEC - Sociedade 
Imobiliária e Gestão de Espaços Comerciais, SA 
DLB N.º 1358/07 | Retirado 

 
1.3. Análise do processo de licenciamento de combustíveis n.º 13/07 – REPSOL - GÁS 
PORTUGAL, SA 

 
DLB N.º 1359/07 | De REPSOL-GÁS PORTUGAL, S.A., com endereço postal na Avenida D. 

Afonso Henriques, n.º 1545, Matosinhos, referente ao pedido de aprovação do projecto para 

instalação de reservatório de armazenagem de gases de petróleo liquefeito (com capacidade 

de 2,4 m3) junto ao Lar de S. Miguel das Areias, situado na Rua dos Cabecinhas, n.º 84, 

freguesia de Coimbrão. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/11/05 (Sector de Apoio Técnico aos 
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Licenciamentos Especiais), constante do respectivo processo (folhas 62 e 63), e face ao 

disposto no Decreto-Lei n.º 267/02, de 26 de Novembro, e na Portaria n.º 1188/03, de 10 de 

Outubro, deliberou por unanimidade aprovar o projecto da instalação acima referida, 

condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de trinta dias, os seguintes elementos: 

1.1. as apólices dos seguros de responsabilidade civil do empreiteiro, no valor mínimo de 

€1.000.000,00, e do responsável técnico pela execução da instalação, no valor mínimo 

de €250.000,00, nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do artigo 13.º da Portaria n.º 

1188/03, de 10 de Outubro; 

1.2. declaração de adjudicação do empreiteiro e respectivo alvará de construção; 

1.3. termo de responsabilidade do director técnico da obra, acompanhado de documento 

comprovativo da sua inscrição na Direcção Geral de Geologia e Energia, ao abrigo do 

disposto no Decreto n.º 29034, de 1 de Outubro de 1938; 

2.º após a entrega dos elementos mencionados no ponto anterior, executar a obra no prazo 

de trinta dias, devendo a construção da instalação obedecer ao projecto aprovado e às 

normas legais e regulamentares em vigor; 

3.º concluídos os trabalhos de instalação, e dentro do prazo fixado para o efeito, requerer a 

vistoria final, de acordo com o previsto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 267/02, de 26 de 

Novembro, devendo anexar cópia dos certificados de aprovação / conformidade dos 

equipamentos, emitidos por organismos legalmente aceites; 

4.º o projecto aprovado deverá permanecer na instalação para uma eventual consulta das 

entidades intervenientes no processo. 

Mais deliberou remeter à requerente um exemplar autenticado do projecto 

aprovado bem como cópias dos pareceres emitidos pelas entidades consultadas (folhas 59 e 

61). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4. Análise do processo de licenciamento comercial n.º 5/07 - Ministério da Economia 
e da Inovação - Direcção Regional da Economia do Centro 
DLB N.º 1360/07 | De MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO - DIRECÇÃO 

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

Coimbra, solicitando parecer prévio acerca da localização do conjunto comercial (Leiria 

Street Fashion) que a Sociedade Leirigec, Sociedade Imobiliária e Gestão de Espaços 

Comerciais, pretende instalar na Av. Heróis de Angola (actuais instalações do terminal 

rodoviário), freguesia de Leiria, numa zona cartografada no Plano Director Municipal como 

Espaço Urbano, Área Consolidada da Cidade de Leiria. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/11/12, constante do respectivo 

processo (folha 183), e tendo em conta o previsto no n.º 1 do artigo 5.º, no n.º 2 do artigo 

11.º e no artigo 13.º da Lei n.º 12/04, de 30 de Março, deliberou por unanimidade emitir 

parecer desfavorável quanto à localização do estabelecimento comercial acima referido, por 

considerar que não se encontram reunidas as condições necessárias para o efeito, dado 

que: 
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1.º para o local em causa foi apresentado um pedido de viabilidade de construção de um 

edifício destinado a comércio (IP 35/07), com vista à instalação do conjunto comercial agora 

em análise, tendo-se verificado que os elementos gráficos constantes dos dois processos 

não são coincidentes, nomeadamente no que se refere às áreas de construção, volumetrias 

e desenvolvimento do projecto; 

2.º os dados constantes do presente pedido não são totalmente coincidentes entre si 

relativamente ao número de pisos do edifício, face ao referido na memória descritiva e ao 

estudo de diagnóstico ambiental; 

3.º os elementos constantes da memória descritiva e do formulário remetido pelo Ministério 

da Economia não são concordantes quanto à área locável, sendo que um refere 16 748,00 

m2 e outro 14 369,00 m2, respectivamente; 

4.º a proposta excede os limites da propriedade, dado que é prevista uma área de 

estacionamento no subsolo do Largo 5 de Outubro (lado sul) com ligação construtiva e 

funcional à área comercial do edifício a construir na propriedade do requerente, sendo ainda 

propostas alterações bastante significativas às áreas exteriores envolventes, com 

implicações na estrutura de circulação viária desta zona da cidade; 

5.º a pretensão não se enquadra no local relativamente à volumetria proposta, face às 

cérceas que conformam as zonas urbanas envolventes, nomeadamente para o Largo 5 de 

Outubro; 

6.º os elementos apresentados não são totalmente esclarecedores quanto ao seguinte: 

6.1. titularidade da propriedade; 

6.2. estudo de impacto ambiental, tendo em conta o disposto no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 

69/00, de 3 de Maio, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 197/05, de 8 de 

Novembro, face às áreas de construção propostas; 

6.3. eventuais impactos da edificação proposta em subsolo, no que concerne aos aspectos 

de carácter hidrogeológico; 

6.4. relocalização do terminal rodoviário actualmente em funcionamento no local e dado o 

respectivo impacto no ordenamento da cidade. 

7.º a proposta não se compatibiliza com os estudos do PP3 em elaboração, nos quais se 

insere o local. 

Mais deliberou transmitir a decisão tomada pela Câmara à Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e ao Ministério da Economia e da 

Inovação (Direcção Regional de Economia do Centro), informando ainda de que o parecer 

poderá ser revisto na eventualidade dos aspectos acima indicados serem devidamente 

esclarecidos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 1.5. Análise do processo de participação n.º 312/05 – Ricardo Emanuel Moinheiro 
Teixeira  
DLB N.º 1361/07 | Retirado 

 
1.6. Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços de fiscalização durante o mês 
de Outubro 
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DLB N.º 1362/07 | Presente o relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao 

serviço efectuado durante o mês de Outubro. 
Secção de Fiscalização 

Actividades do Mês de Outubro/2007 

Departamento de Operações Urbanísticas 

Queixas 94 
Processos Fiscalizados 465 
Mandados de Notificação 16 
Embargos 15 

AUTOS DE TRANSGRESSÃO  
Obras sem licença 49 
Obras em desacordo com a licença 8 
Outras transgressões 24 

 
Serviço efectuado para o Departamento Jurídico 

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

 

I m-DA-15-09_A00                                                                                                                                                                                                      
                                          



1376(22) 
 

CMLeiria/ Acta n.º 24, de 2007.11.13                                                                                   

A Câmara tomou conhecimento. 
 

1.7. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.7.1. Processo de loteamento n.º 452/70 – Faustino Rodrigues Manso (e Outro) 
DLB N.º 1363/07 | De FAUSTINO RODRIGUES MANSO JÚNIOR E OUTRO, acompanhado 

de um requerimento de Elisabete Rute Antunes Gomes de Faria, a solicitar alterações ao 

lote 24, consistindo as mesmas no aumento de um piso pela introdução de cave para 

garagem e arrumos, com área de construção de 100m² e criação de telheiro com 20m², no 

 

N.º de 
embargo Data Nome do 

Proprietário Local Tipo de obra Razões do 
embargo Processo 

1760 03/10/07 Abílio da 
Fonseca Milagres 

Construção de 
telheiro e 
barracão. 

Sem a 
respectiva 
licença 

Não existe 

1792 04/10/07 
Hilário Manuel 
Barbeiro 
Costa 

Marrazes 
Construção de 
muro de 
vedação. 

Em desacordo 
com o projecto 
aprovado. 

451/05 

1793 08/10/07 
Construções 
Lourenço 
Gonçalves 

Leiria 
Construção de 
bloco 
habitacional 

Sem a 
respectiva 
licença 

10/07 

1782 08/10/07 Erofio, S.A. Maceira 
Ampliação de 
instalações 
industriais 

Sem a 
respectiva 
licença 

Não existe 

1783 09/10/07 
Benvinda 
Maria Frazão 
Faria 

Pousos 

Construção de 
telheiro e 
muro de 
vedação 

Sem a 
respectiva 
licença 

664/07 

1801 11/10/07 

Lajemar-Soc. 
De 
Construção, 
Lda. 

Sta. 
Eufémia 

Movimento de 
terras 

Sem a 
respectiva 
licença 

824/07 

1794 11/10/07 
Celeste de 
Jesus 
Pedrosa Vital 

Marrazes 

Reconstrução 
e ampliação 
de juro de 
vedação 

Sem a 
respectiva 
licença 

Não existe 

1795 12/10/07 Ideal 
Mercantil, Lda. Leiria 

Aletração e 
reconstrução 
de edifício 

Em desacordo 
com o projecto 
aprovado 

1288/06 

1802 15/10/07 
Carolina 
Fernandes 
Cepa 

Boavista 

Alterações de 
alpendre e 
muro de 
vedação 

Em desacordo 
com o projecto 
aprovado 

1252/03 

1796 16/10/07 Moniz & 
Ribeiro, Lda. Leiria 

Construção de 
bloco 
habitacional 

Sem a 
respectiva 
licença 

1181/06 

1803 17/10/07 
Quinta do 
Monte 
Grande, Lda. 

Caranguejei
ra 

Alterações de 
instalação 
destinada a 
suinicultura. 

Sem a 
respectiva 
licença 

873/07 

1804 17/10/07 

Caixa Crédito 
Agrícola 
Mutuo de 
Leiria 

Colmeias 
Alterações e 
ampliação de 
aviário. 

Sem a 
respectiva 
licença 

814/07 

1784 19/10/07 Soc. Agrícola 
Pasolis, Lda. Azoia 

Ampliação de 
moradia, 
construção de 
capela e 
piscina. 

Sem a 
respectiva 
licença 

Não existe 

1805 23/10/07 
João de 
Oliveira 
Duarte 

Souto da 
Carpalhosa 

Construção de 
moradia 

Em desacordo 
com o projecto 
aprovado 

871/06 

1806 29/10/07 

Maria 
Fernanda 
Pedrosa 
Erdoíno 

Bidoeira de 
Cima 

Construção de 
anexo 

Sem a 
respectiva 
licença 

Não existe 
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loteamento situado no lugar de Cruz da Areia , Leiria.  
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, e considerando a informação prestada pela 

Divisão de Loteamentos e pelo Departamento de Operações Urbanísticas, datadas de 3 de 

Outubro de 2007 e 2 de Novembro de 2007, respectivamente, constantes do respectivo 

processo (folha 710), deliberou por unanimidade aprovar as alterações solicitadas, tendo 

para o efeito o prazo de um ano para requerer a emissão do aditamento ao alvará. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.7.2. Processo de loteamento n.º 8/77 – Fernando Martins Coelho 
DLB N.º 1364/07 | De FERNANDO MARTINS COELHO, acompanhado de um requerimento 

de Construções Lourenço e Gonçalves, Lda, com sede na Rua de S. Guilherme, n.º 1, no 

lugar de Pedrome, da freguesia de Santa Catarina da Serra, do concelho de Leiria, a solicitar 

esclarecimentos, ao lote n.º 11, do loteamento, situado na Quinta dos Capuchos, Leiria.  

De acordo com a informação prestada pela Divisão de Loteamentos os 

esclarecimentos consistem no seguinte: 

1. Considerar que o numero de fogos previsto no loteamento seja máximo; 

2. Prever a possibilidade de execução de fogos em dúplex; 

3. Considerar a possibilidade de ligações das habitações dos pisos superiores, aos 

terraços privados, sem características de habitação, na cobertura. 

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

Divisão de Loteamentos de 19 de Outubro de 2007, constante do respectivo processo, (folha 

812), deliberou por unanimidade aprovar os esclarecimentos pretendidos, atendendo que 

não são alterados quaisquer parâmetros urbanísticos do loteamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.7.3. Processo de loteamento n.º 21/79 – José Rodrigues Ferreira Dias 
DLB N.º 1365/07 | De JOSÉ RODRIGUES FERREIRA DIAS, acompanhado de um 

requerimento de Carlos António Rodrigues da Costa, residente na Rua Dr. Agostinho Tinoco, 

lote 1, Leiria, a solicitar alterações ao lote 22, situado no lugar de Quinta do Bispo, da 

freguesia de Marrazes, concelho de Leiria.  
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, e considerando a informação prestada pela 

Divisão de Loteamentos datada de 16 de Outubro de 2007, constante do respectivo 

processo, (folha 1194), deliberou por unanimidade aprovar as alterações solicitadas, tendo 

para o efeito o prazo de um ano para requerer a emissão do aditamento ao alvará. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.7.4. Processo de loteamento n.º 20/87 – Carlos Augusto Gaspar V. Oliveira 
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DLB N.º 1366/07 | De CARLOS AUGUSTO GASPAR V. OLIVEIRA, acompanhado de um 

requerimento de Cândido Manuel Pereira Ferreira, residente no lugar de Quinta da Barreta – 

S. Romão, da freguesia de Pousos, do concelho de Leiria, a solicitar esclarecimento 

relativamente às áreas de implantação, construção e sobre a distribuição da área de 

habitação pelos pisos, ao lote 11, referente ao aditamento n.º 6 do Alvará n.º 571/89, do 

loteamento, situado no lugar de Quinta da Barreta – S. Romão, da freguesia de Pousos, do 

concelho de Leiria.  

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

considerando a informação prestada pela Divisão de Loteamentos de 31 de Outubro de 

2007, constante do respectivo processo (folha 1022), deliberou por unanimidade aprovar o 

esclarecimento pretendido. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.7.5. Processo de loteamento n.º 36/88 – Associação Batista do Evangelismo 
DLB N.º 1367/07 | De ASSOCIAÇÃO BAPTISTA DO EVANGELISMO, acompanhado de um 

requerimento do Condomínio do Lote 5, com sede em Urbanização Lar Emanuel – Arrabalde 

da Ponte, da freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, a solicitar alterações ao lote 5, 

situado no lugar de Arrabalde da Ponte, da freguesia de Marrazes, concelho de Leiria.  
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 a informação prestada pela Divisão de Loteamentos datada de 16 de Outubro 

de 2007, constante do respectivo processo, (folhas 737), deliberou por unanimidade 

aprovar as alterações solicitadas, tendo para o efeito o prazo de um ano para requerer a 

emissão do aditamento ao alvará. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.7.6. Processo de loteamento n.º 2/95 – Aquilino Carreira, Imobiliária, Lda 
DLB N.º 1368/07 | De AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS, LDA, acompanhado de um 

requerimento de Centro Social Paroquial de Pousos, com sede na Estrada do Casal dos 

Matos, Pousos, do concelho de Leiria, a solicitar alterações (acesso ao lote 16, destinado a 

equipamento), ao Loteamento, situado no lugar de Casal dos Matos, da freguesia de 

Pousos, concelho de Leiria.  

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

Divisão de Loteamentos de 25 de Outubro de 2007, constante do respectivo processo (folha 

336), deliberou por unanimidade aprovar o acesso pretendido. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta.  
 
1.7.7. Processo de loteamento n.º 41/96 – Faustino Ferreira (e Outros) 
DLB N.º 1369/07 | De FAUSTINO LOPES FERREIRA E OUTROS, acompanhado de um 

requerimento de Vigolarte – Engenharia e Construção, S.A., a solicitar alterações aos lotes 8 

e 10, do loteamento situado no lugar de Quinta do Seixo - Leiria.  
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De acordo com a informação da Divisão de Loteamentos as alterações consistem no 

seguinte: 

Trata-se da junção dos lotes 8 e 10 e um terreno confinante a Sul, ficando a 

designar-se lote 8, com 3.989,66m², destinado à construção de 7 fogos. 

A área de construção proposta para o lote a criar, resulta do somatório das áreas de 

afectação dos lotes 8 e 10 e da aplicação do índice para baixa densidade (0,4) à área de 

terreno a anexar ao loteamento (2.639m²) e corresponde a 1.516m². 

Ao aumento de área de construção proposta, corresponde à cedência de 836m² 

para equipamento e zonas verdes, representando uma compensação de €29.480,54. 

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, e considerando a informação prestada pela 

Divisão de Loteamentos e pelo Departamento de Operações Urbanísticas, datadas de 3 de 

Outubro de 2007 e 2 de Novembro de 2007, respectivamente, constantes do respectivo 

processo (folha 710), deliberou por unanimidade aprovar as alterações solicitadas, ficando 

condicionadas ao seguinte: 

1. Apresentar projectos das infra-estruturas devidamente rectificados de acordo com aos 

pareceres das entidades, no prazo de 1 ano. 

2. Ceder 263,34m² ao domínio público para passeios, estacionamentos e passagem para 

conduta de água. 

3. Efectuar o pagamento de €29.480,54 como compensação por área não cedida para 

equipamento e zonas verdes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.8. Análise dos seguintes processos de obras de urbanização 
1.8.1. Processo de obras de urbanização n.º 1/06 – REIS & TORCATO - Construtores, 
Lda 
DLB N.º 1370/07 | De REIS & TORCATO – CONSTRUTORES, LDA, com sede na Rua 

Padre Manuel Marques de Oliveira, n.º 37 no lugar de Ulmeiro, freguesia de Santa Catarina 

da Serra, do concelho de Leiria, acompanhado de um requerimento, a solicitar uma 

Operação Urbanística, que consiste na execução de Obras de Urbanização, a levar a efeito 

na Rua da Cavada, no lugar de Serrada do Pinhal – Marinheiros, da freguesia de Marrazes, 

do concelho de Leiria.  

 

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 da 

Câmara. 

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

Divisão de Loteamentos datada 30 de Outubro de 2007, constante do respectivo processo, 

(folhas 203 e 203 verso), deliberou por unanimidade aprovar os projectos das Obras de 

Urbanização, ficando a emissão do alvará condicionado ao seguinte:  

1.º Ceder para o domínio Público a área de 980m². 
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2.º Ceder para o domínio privado da Câmara Municipal a área de 780m²;  

3.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 / EDP »; 

3.1. A favor da EDP no valor de €8.330,10 ( incluído o IVA 21%) destinados às infra-

estruturas da rede eléctrica; 

3.2. A favor da Câmara Municipal no valor de €10.342,19 destinados à execução da rede de 

águas e esgotos domésticos e pluviais; 

3.3. A favor da Câmara Municipal no valor de €27.358,86 destinados à execução da rede 

viária; 

3.4. A favor da Câmara Municipal no valor de €2.320,00 destinados à execução dos espaços 

verdes. 

4.º Efectuar os seguintes pagamentos: 

4.1. Pagamento na tesouraria dos SMAS, da comparticipação para reforço da rede de água, 

no valor de €4.778,00 acrescido de IVA. 

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

várias entidades e serviços da Câmara Municipal, tendo o prazo de 20 meses para a 

realização das obras de urbanização; 

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

 
1.8.2. Processo de obras de urbanização n.º 2/06 – Manuel Costa Marques 
DLB N.º 1371/07 | De MANUEL DA COSTA MARQUES, residente na Rua da Estação, n.º 

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

solicitar uma operação Urbanística, que consiste na execução de Obras de Urbanização, a 

levar a efeito no lugar de Espinheira, da freguesia de Marrazes, do concelho de Leiria.  

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 da 

Câmara. 

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

Divisão de Loteamentos datada 30 de Outubro de 2007, constante do respectivo processo, 

(folhas 258 e 258 verso), deliberou por unanimidade aprovar os projectos das Obras de 

Urbanização, ficando a emissão do alvará condicionado ao seguinte:  

1.º Ceder para o domínio Público a área de 3.721m²; 

2.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 / EDP »; 

 2.1. A favor da EDP no valor de €28.265,30 ( incluído o IVA 21%) destinados às infra-

estruturas da rede eléctrica; 

2.2. A favor da Câmara Municipal no valor de €19.350,10 destinados à execução da rede de 

águas e esgotos domésticos; 

2.3. A favor da Câmara Municipal no valor de €49.409,54 destinados à execução da rede 

viária; 
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2.4. A favor da Câmara Municipal no valor de €23.595,81 destinados à execução dos 

espaços verdes. 

3.º Efectuar os seguintes pagamentos: 

3.1 .Pagamento na tesouraria dos SMAS, da comparticipação para reforço da rede de água, 

no valor de €6.701,58 acrescido de IVA. 

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

várias entidades e serviços da Câmara Municipal, tendo o prazo de 1 ano para a realização 

das obras de urbanização; 

5.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 - 18/2003. Construção da Casa Mortuária de Azoia. Informação de 
trabalhos a menos 
DLB N.º 1372/07 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, acompanhado 

de uma informação do Departamento de Obras Municipais na qual refere a necessidade de 

execução de trabalhos a menos no valor de €1.810,00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar e autorizar a 

realização dos trabalhos a menos no valor de €1.810,00 + IVA devendo dar-se conhecimento 

à empresa Manuel Mateus Frazão, Lda.. 

 
2.2. Processo n.º T - 115/2003.Construção do Pavilhão Polidesportivo dos Pousos. 
Informação de trabalhos a mais 
DLB N.º 1373/07 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, acompanhado 

de uma informação do Departamento de Obras Municipais na qual refere a necessidade de 

execução de trabalhos a mais a preços de proposta no valor de €44.516,20 + IVA e 

trabalhos a mais a preços acordados no valor de €63.509,19 + IVA, o que perfaz um total de 

€108.025,39 + IVA. 

A referida despesa tem a proposta de cabimento n.º 1753/07, de 30 de Outubro. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar e autorizar a 

realização dos trabalhos a mais a preços de proposta no valor de €44.516,20 + IVA e 

trabalhos a mais a preços acordados no valor de €63.509,19 + IVA, o que perfaz um total de 

€108.025,39 + IVA devendo dar-se conhecimento à firma Quimlena, Construções, Lda.. 

 
  

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

 
3.1. Análise do processo relacionado com a Divisão Administrativa 
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3.1.1. Relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais relativo ao mês de 
Outubro de 2007 
DLB N.º 1374/07 | Presente o relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais 

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

ACTIVIDADE QUANTIDADE VARIAÇÃO  
(MÊS 

 ANTERIOR) 

VALOR VARIAÇÃO  
(MÊS 

ANTERIOR) 
Instauração de novos 

PEF’s 
 

53 
 

70,97% 
 

€2.553,29 
 

91,07% 
Mercados 51 75,86% €2.464,91 97,59% 
Ocupação da via pública             2 0% €88,83 0% 

Tramitação de PEF’s 130 -12,75% - -  

Citação de executados 76 31,03% -  - 

PEF’s  activos 865 -2,04% €31.144,32 -0,43% 
SMAS 625 -3,85% €19.261,61 -2,09% 
Mercados 162 4,52% €7.324,50 2,94% 
Ocupação da via pública 54 0% €1.244,37 5,94% 
Publicidade 18 0% €2.473,72 0% 
Metrologia 1 0% €14,56 0% 
Diversos 5 0% €827,56 0% 

PEF’s extintos por 
pagamento 

 
70 

 
125,81% 

 
€3.636,02 

 
106,62% 

Penhora de Vencimento 3 - €373,06 - 

A Câmara tomou conhecimento. 
 
3.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
3.2.1. Pagamentos 
DLB N.º 1375/07 | 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 30 de Outubro a 12 de Novembro de 2007 correspondente às 

Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 7596, 76677, 7680, 7768, 7770, 7805, 7842, às Ordens 

de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 638, 641 a 644, 646 a 648, 650 a 685 e às Ordens de 

Pagamento de Facturas n.ºs: 430, 433, 3724, 3733, 3741, 3759, 4471, 4604, 5276, 6368, 

6439, 6507, 6673, 6871, 7082, 7117, 7119, 7121 a 7124, 7127, 7144, 7148 a 7150, 7193 a 

7196, 7209, 7212, 7215, 7216, 7218 a 7221, 7223, 7224, 7227, 7230, 7242, 7262, 7375, 

7382, 7383, 7401, 7439, 7446, 7447, 7512, 7529, 7542, 7543, 7545, 7547 a 7556, 7563 a 

7565, 7568 a 7572, 7574 a 7580, 7587 a 7591, 7593, 7597 a 7605, 7609, 7627 a 7670, 7672 

a 7675, 7678, 7707, 7709, 7721, 7738, 7748, 7762, 7764, 7769, 7771 a 7780, 7787, 7788, 

7790, 7792 no valor total de €1.702.674,11. 
  

3.2.2. XX Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. Ratificação 
DLB N.º 1376/07 | Presente a XX Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

para o presente ano de 2007 que se consubstancia na 20.ª Alteração ao Orçamento da 

Despesa, 17.ª Alteração ao Plano de Actividades, 19.ª Alteração ao Plano Plurianual de 
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Investimentos de acordo com as normas 8.3.1. e 8.3.2. do POCAL – Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais. 

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

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

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

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

Socialista, ratificar o despacho da Senhora Presidente de 8 de Novembro que autoriza a XX 

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

inscrições/reforços no montante de €363.260,00 e diminuições/anulações no montante de 

€343.260,00, e a XX alteração ao Orçamento da Despesa para o presente ano de 2007, com 

inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €376.260,00 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 1377/07 | Foi entregue para análise e posterior aprovação a Norma de Controlo 

Interno do Município de Leiria, elaborada de acordo com o ponto 2.9 do Decreto-Lei n.º 54-

A/99, de 22 de Fevereiro. A presente Norma visa estabelecer um conjunto de regras 

definidoras de políticas, métodos e procedimentos de controlo que permitam assegurar o 

desenvolvimento das actividades atinentes à evolução patrimonial de forma ordenada e 

eficiente, incluindo a salvaguarda dos activos, a prevenção e detecção de ilegalidades, de 

fraudes e erros, a exactidão e integridade dos registos contabilísticos e a preparação 

atempada de informação financeira fidedigna. 

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 169/99, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro conjugada com o ponto 2.9.3 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, 22 de Fevereiro 

deliberou por unanimidade analisar a Norma de Controlo Interno do Município de Leiria na 

sua próxima reunião. 
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 1378/07 | Foi entregue para análise e posterior aprovação 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 169/99, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro conjugada com o ponto 2.9.4 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, 22 de Fevereiro 

deliberou por unanimidade analisar a Norma de Controlo Interno dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria na sua próxima reunião. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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3.2.5. Resumos de Tesouraria 
DLB N.º 1379/07 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 12 de Novembro de 

2007, apresentando um Total de Disponibilidades de €3.767.386,22, sendo de Operações 

Orçamentais €3.337.984,58 e de Operações de Tesouraria €429.401,64, que se encontra 

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

A Câmara tomou conhecimento. 
 

 

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

 
4.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Jurídica 
4.1.1. Processo disciplinar 
DLB N.º 1380/07 | 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. 

Analisado o teor do Processo Disciplinar e do respectivo Relatório Final, a Câmara 

deliberou por unanimidade no uso da competência que lhe é conferida pelo disposto na 

alínea a) do n.º 3 do artigo 18.º do Estatuto Disciplinar, retirar o Processo Disciplinar e fazê-

lo presente à próxima reunião ordinária a ter lugar no dia 27-11-2007, uma vez que a 

Senhora Presidente da Câmara não pôde comparecer à presente reunião, sendo que a 

natureza e o melindre da conduta apurada e imputada ao arguido no âmbito do referido 

processo justificam que a decisão final quanto à aplicação da pena disciplinar proposta pela 

Instrutora deva ser tomada com intervenção da Senhora Presidente, enquanto dirigente 

máximo dos serviços e superior hierárquico último de todos os funcionários do quadro de 

pessoal da Câmara Municipal de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.2. Recurso Hierárquico interposto pela sociedade «LINÉCOLE – Educação 
Linguística, Ld.ª» no âmbito do Concurso Limitado n.º 5/2007 (ENT. 22871/2007, de 17 
de Setembro) 
DLB N.º 1381/07 | Presente o Recurso Hierárquico interposto pela sociedade «LINÉCOLE – 

Educação Linguística, Ld.ª », no âmbito do Concurso Limitado n.º 5/2007 (ENT. 22871/2007, 

de 17 de Setembro), relativo ao despacho proferido pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Leiria, em 7 de Setembro de 2007, acompanhado de informação n.º 350/2007 

prestada pela Divisão Jurídica. 

 
A Câmara, depois de analisar o assunto e concordando com o teor da informação n.º 

350/2007, prestada pela Divisão Jurídica, relativa Recurso Hierárquico interposto pela 

sociedade «LINÉCOLE – Educação Linguística, Ld.ª», no âmbito do Concurso Limitado n.º 

5/2007, e que passa a fazer parte integrante da presente acta (ANEXO C), ao abrigo do 

disposto na alínea a) do artigo 173.º do Código do Procedimento Administrativo, deliberou 
por maioria, com os votos de abstenção dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º 

Carlos Martins, Dr. António Ferreira e Dra. Lucinda Caleira, eleitos pelo Partido Socialista, 

I m-DA-15-09_A00                                                                                                                                                                                                      
                                          



1385(31) 
 

CMLeiria/ Acta n.º 24, de 2007.11.13                                                                                   

rejeitar o mesmo, em virtude de se mostrar relativamente incompetente para dele conhecer e 

apreciar. 

Mais deliberou notificar a recorrente, da presente deliberação, ao abrigo do 

preceituado no artigo 66.º do mesmo Código. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão de Recursos 
Humanos 
4.2.1. Voto de pesar à funcionária Maria Emília Martinho Lopes 
DLB N.º 1382/07 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar, à funcionária Maria Emilia Martinho Lopes, Jardineira 

do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, pelo falecimento do seu marido, José 

Monteiro Jorge. 

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

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

 
4.2.2. Voto de pesar ao funcionário Hilário Caseiro Salgado Sousa 
DLB N.º 1383/07 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar, ao funcionário Hilário Caseiro Salgado Sousa, Fiscal 

Municipal de 1.ª Classe do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, pelo falecimento do 

sua mãe, Maria Salgado Sousa. 

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

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

 

4.2.3. Voto de pesar a Arlete da Conceição Batista Lopes Cotrim 
DLB N.º 1384/07 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar, à contratada Arlete da Conceição Batista Lopes 

Cotrim, Auxiliar Administrativa contratada por esta Câmara Municipal, pelo falecimento do 

seu pai, Adriano Lopes Cotrim. 

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

um voto de profundo 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. Ratificação de despacho (ENT.25577/07) 
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DLB N.º 1385/07 | Presente o requerimento de JOAQUIM F. 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 1, Leiria, a solicitar licença especial de 

ruído, para a execução de trabalhos de construção no prédio sito no Largo Cónego Maia, n.º 

7, desta 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 Novembro do corrente ano, do qual 

consta o despacho da Senhora Presidente de 2007/10/26, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/10/26 da Senhora Presidente a deferir o pedido, mediante emissão de 

licença especial de ruído para o efeito. 

 
5.1.2. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENTFE.6458/07) 
DLB N.º 1386/07 | Presente o requerimento de LENA-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, 

S.A., com sede na Quinta da Sardinha, freguesia de Santa Catarina da Serra, deste 

concelho, a solicitar licença especial de ruído, para a execução de trabalhos da empreitada  

«A17 – Auto Estrada Marinha Grande/Mira» a realizar em Monte Redondo, Monte Real e 

Souto da Carpalhosa, no período compreendido de 2007/11/01 a 2007/11/30, praticando o 

horário todos os dias úteis, entre as 20h00m e as 8h 00 m, sábados, domingos e feriados, 

das 7h 00m às 24h 00m, do qual consta o despacho da Senhora Presidente de 2007/10/22, 

a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/10/22 da Senhora Presidente a deferir o pedido, mediante emissão de 

licença especial de ruído para o efeito. 

 
5.1.3. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT.26151/07) 
DLB N.º 1387/07 | Presente o requerimento de MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, na 

qualidade de proprietário do bar «Os Filipes», sito no Largo Cândido dos Reis, nesta cidade, 

a solicitar licença especial de ruído, para a realização nos dias 6, 13, 20 e 27 de Novembro 

de 2007, da apresentação de música ao vivo a ter lugar no estabelecimento supra citado, no 

horário compreendido entre as 22h 00m e as 02h 00m do dia seguinte, do qual consta o 

despacho da Senhora Presidente de 2007/10/31, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/10/31 da Senhora Presidente a deferir o pedido para os dias 6, 13, 20 e 

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

 
5.1.4. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT.25566/07) 

 
DLB N.º 1388/07 | Presente o requerimento MICHAEL TONY FERREIRA DE OLIVEIRA, 

residente na Rua dos Mortórios, n.º 99, Figueira do Outeiro, freguesia de Santa Eufémia, 

Leiria, na qualidade de gerente do Fishbowl Caffé, Unipessoal, Lda., com sede na Rua das 

Areias, n.º 41, freguesia da Caranguejeira, deste concelho, a solicitar licença especial de 

ruído, para a realização da passagem de música com DJ, no estabelecimento supra citado, 

sito na Rua Manuel Pereira Patrício, n.º 27, freguesia de Marrazes, deste concelho, no dia 31 

de Outubro de 2007, no horário compreendido entre as 22h 00m  e as 02h 00m do dia 
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seguinte, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2007/10/26, a 

deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/10/26 da Senhora Presidente a deferir o pedido para o dia 31 de Outubro 

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

 
5.1.5. Licença especial de ruído (ENT.25126/07) 
DLB N.º 1389/07 | Presente o requerimento de JOAQUIM PINHEIRO LAINS DE OLIVEIRA, 

na qualidade de Tesoureiro da Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra, sita na Rua 

de Santa Catarina, n.º 22, Santa Catarina da Serra, deste concelho, a solicitar licença 

especial de ruído, para a realização das actividades de Gastronomia, Culturais, animação 

musical e outros, a ter lugar no Parque Desportivo da U.D.S. de Santa Catarina, nos dias 23, 

24 e 25 de Novembro de 2007, no horário compreendido entre as 12h 00m e a 01h 00m do 

dia seguinte.  

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. 

 
5.1.6. Licença especial de ruído (ENT.25019/07) 
DLB N.º 1390/07 | Retirado 

 
5.1.7. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho (ENT. 
25989/07) 
DLB N.º 1391/07 | Presente o requerimento de Pronoite – Estabelecimento de Bebidas com 

Espectáculo, Lda., com sede na Rua Machado dos Santos, n.º 5, Leiria, proprietário do 

estabelecimento Fish Night Club, sito na morada supra, a solicitar o alargamento de horário 

de funcionamento até às 6h 00m na noite de 2007/10/27 para 2007/10/28, do «Fish Night 

Club», para a comemoração do 8.º aniversário do estabelecimento, do qual consta o 

despacho da Senhora Presidente de 2007/10/26 a deferir o pedido. 

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

despacho de 2007/10/26 da Senhora Presidente a deferir a título excepcional o pedido de 

alargamento de horário para a noite de 2007/10/27 para 2007/10/28, para a comemoração 

do aniversário do estabelecimento, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento 

Municipal dos Horários de Funcionamento em vigor neste Município. 

 
5.1.8. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho (ENTFE. 
6683/07) 

 DLB N.º 1392/07 | Presente o requerimento do estabelecimento «Sebentas Bar», sito no 

Largo Cândido Reis, n.º 26-A, Leiria, a solicitar o alargamento de horário de funcionamento 

até às 3h 00m na noite de 2007/10/26 para 2007/10/27, do citado bar, para a comemoração 

do 10.º aniversário do estabelecimento, do qual consta o despacho da Senhora Presidente 

de 2007/10/26 a deferir o pedido. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade ratificar o 

despacho de 2007/10/26 da Senhora Presidente a deferir a título excepcional o pedido de 

alargamento de horário para a noite de 2007/10/26 para 2007/10/27, para a comemoração 

do aniversário do estabelecimento, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento 

Municipal dos Horários de Funcionamento em vigor neste Município. 

 
5.1.9. Alteração do funcionamento dos mercados nos dias 1 e 8 de Dezembro de 2007 
(Ent.25413/07) 
DLB N.º 1393/07 | Nos termos do Regulamento do Mercados Municipal do Maringá, do 

Mercado Municipal do  Pedrógão e do Mercado Levante de Leiria, os mesmo encerram aos 

feriados. No entanto, a Câmara poderá alterar o respectivo funcionamento e tendo em conta 

a solicitação de vários vendedores (ENT.2007/25413) que visam satisfazer os utentes e 

melhorar as suas vendas, conforme informação dos encarregados, propõe-se que os 

mesmos sejam autorizados a funcionar nos dias 1 e 8 de Dezembro próximo.  

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

funcionamento dos mercados nos dias 1 e 8 de Dezembro próximo, no mesmo horário, nos 

termos do § único do n.º 2 do artigo 73.º do Regulamento dos Mercados e Feiras do 

Concelho de Leiria e nos termos do artigo 22.º do Regulamento Municipal da Actividade de 

Comércio a Retalho Exercida de Forma Não Sedentária (Mercados de Levante). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.1.10. Publicidade. Isenção de licenciamento (ENT. 24802/07) 
DLB N.º 1394/07 | Presente a carta do Clube Escola de Ténis de Leiria, a solicitar 

concessão, em exclusividade, da gestão e exploração de publicidade (estática e móvel) em 

toda a área e perímetro do Complexo Desportivo de S. Romão, bem como a isenção das 

taxas municipais respectivas.  

Do processo consta a seguinte informação, prestada pelo Sector de Licenciamentos 

Diversos, a qual mereceu concordância da Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães para a 

publicidade confinada às instalações: 
«”Nos termos do artigo 3.º alínea c) não carecem de licenciamento municipal, nos termos do 

RMP, entre outros "...os anúncios de ...outras instituições sem fins lucrativos, desde que relativos à 

actividade que prosseguem". 

Sendo a presente instituição sem fins lucrativos, julgo que poderá beneficiar dessa isenção, 

no que se refere à exibição daquela publicidade, dentro das suas instalações, carecendo, no entanto, 

de autorização caso a caso.» 

 

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

Clube Escola de Ténis a instalar, confinados às instalações do Clube Escola de Ténis de 

Leiria, no Complexo Desportivo de S. Romão, onde o clube exerce a sua actividade, 

anúncios relativos à actividade que prossegue, não carecendo os mesmos de licenciamento, 

nos termos do artigo 3.º alínea c) do Regulamento Municipal da Publicidade em vigor neste 

concelho. 
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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. Cedência gratuita do autocarro municipal 
DLB N.º 1395/07 | Presente os pedidos de cedência gratuita do autocarro de 37 lugares 

deste Município, apresentados: 

⎯ Grupo Coral «Anima Choralis» de Maceira (ENT 25035/2007), para o dia 8 de 

Dezembro de 2007. 

⎯  Freguesia de Santa Eufémia (ENTFE 6608/2007), para o dia 24 de Novembro de 

2007. 

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

cedência com isenção da quilometragem do autocarro e nas demais condições 

regulamentares, para os dias acima referidos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.2. Projecto MUS-E – Apoio à Associação Menuhin Portugal 
DLB N.º 1396/07 | Presente uma carta da Associação Menuhin Portugal (ENT 2007/18286), 

solicitando a atribuição de um apoio ao Projecto «MUS-E/Leiria». 

Considerando a pertinência e relevância das actividades a desenvolver por esta 

entidade, nomeadamente no que se refere ao desenvolvimento de actividades em contextos 

multiculturais, como é o caso das escolas do 1.º CEB de Marrazes e Quinta do Alçada; 

Considerando a colaboração existente desde 1998 entre a Câmara Municipal de 

Leiria e a Associação Menuhin Portugal, com vista ao desenvolvimento do projecto MUS-E 

em Leiria;  

Propõe-se a atribuição à Associação Menuhin Portugal de um subsídio no valor de 

€3000,00, no sentido de fazer face às despesas inerentes ao decurso do referido projecto. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 3928/07, 

de 2 de Novembro. 

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

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

do n.º 3 artigo 19.º da Lei 159/99, de 14 de Setembro, deliberou por unanimidade 

concordar com a proposta apresentada e autorizar a atribuição de um subsídio no valor de € 

3.000,00 (três mil euros) à Associação Menuhin Portugal, para apoio às actividades 

desenvolvidas no âmbito do projecto MUS-E – Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

  

6.1.3. Projecto Aldeia de Natal 2007 
DLB N.º 1397/07 | Presente proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura e da 

Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, que é do seguinte teor: 

«”Aldeia de Natal 2007” 

1 a 23 de Dezembro de 2007 
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Entre 1 e 23 de Dezembro de 2007, terá lugar a 7.ª edição da Aldeia de Natal, no 

Jardim Luís de Camões / Largo 5 de Outubro e Praça Rodrigues Lobo. 

Esta iniciativa, de cariz social e pedagógico, desenvolvida pela e para a cidade, 

define-se como um espaço lúdico – pedagógico de livre acesso e exploração, onde reinam a 

imaginação, a criatividade, a alegria, o convívio, a amizade, a transmissão de valores, a 

interacção familiar e, acima de tudo, o aprender a ser e a fazer. 

Subjacente a todo este projecto está o conceito de Cidade Educadora, de acordo 

com o qual a cidade deve ser encarada como um espaço formativo convivencial, de acesso 

à cultura e ao conhecimento, mobilizando para tal os diversos agentes locais (entidades 

públicas, associativismo, empresas, etc.), com vista à convergência intencional de sinergias 

locais e a uma verdadeira afirmação do conceito de cidadania. 

O projecto é composto por várias componentes, como se pode ver no quadro abaixo:  

Componente/activi
dade 

Descrição Local Calendário / 
horários 

Espaços de 
Animação 
Permanente  

Espaços temáticos nos quais sai 
trabalhos várias áreas do 
conhecimento e de actividade, no 
vertente lúdico-pedagógica, tais como: 
expressão motora, expressão 
dramática / caracterização, expressão 
plástica, expressão musical, leitura, 
ciências, novas tecnologias, promoção 
da saúde, preservação do ambiente, 
etc.. 

Jardim Luís de Camões 
Largo 5 de Outubro 

Casa da 
Solidariedade 

Espaço de divulgação e promoção da 
actividade das instituições de 
solidariedade social do concelho 
(exposição e venda de produtos; 
exploração conjunta de um Bar,...). 

Jardim Luís de Camões 

 
1 a 23 de Dez. 
  
 
Dias Úteis:  
09h00 - 19h00 
 
Fins semana e 
feriados:  
10h00 – 19h00 
 
 

Animação 
Calendarizada  

Actividades pontuais: espectáculos 
(Dia da Dança, Dia da Música, ...) 
ateliers, animação de rua, actividades 
radicais, ...  

Jardim Luís de Camões 
Largo 5 de Outubro 

A definir de acordo 
com parcerias a 
estabelecer 

Comboio de Natal  
 

a) Passeio pela cidade, no Comboio de 
Natal  
b) Concurso “O Natal na Cidade” –
Realização de um concurso/sorteio 
semanal, com base no roteiro do 
Comboio de Natal. 

Partida : Praça 
Rodrigues Lobo 
Chegada: Jardim Luís 
de Camões 

1 a 23 de Dez. 
(7-8 percursos 
diários) 

ORÇAMENTO  
Em resultado de uma candidatura apresentada pela CML, o projecto de 2007 

contará com o apoio do PRIME – Programa de Incentivos à Modernização da Economia, que 

suporta 75% do valor das despesas. Neste sentido, caberá à CML apenas o pagamento dos 

restantes 25% destas despesas, bem como assegurar outros custos considerados não 

elegíveis na candidatura.  

No quadro abaixo apresenta-se uma estimativa de custos a suportar pela CML, no 

que se refere a apoios: 

 
Descrição Orçamento 
Candidatura ao PRIME - Transferência de 25% do valor das despesas para a Agência para a 
Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós 

€28.000,00 

Atribuição de apoios a entidades parceiras (ex.: Instituições de Solidariedade Social, escolas 
secundárias, ...) 

€5.000,00 

Transportes: atribuição de apoio aos Agrupamentos de Escolas €10.000,00 
Total 1 (apoios):  €43.000,00 
Transportes: Aluguer de serviços a empresa transportadora €3.500,00 
Total 2 (outras despesas correntes):  €3.500,00 
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À semelhança dos anos anteriores, o projecto deverá contar com o apoio de vários 

patrocinadores, ao abrigo da Lei do Mecenato, sendo oportunamente apresentado ao 

executivo camarário.  

Os valores implicados nestas despesas foram objecto de propostas de cabimento n.º 

3951/07 e 3953/07, de 6 de Novembro. 

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

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

as alíneas e) e f) do n.º 3 artigo 19.º da Lei 159/99, de 14 de Setembro, deliberou por 
unanimidade aprovar a realização das despesas apresentadas e transferir para: 

⎯ A Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, 

Batalha e Porto de Mós 25% do valor das despesas, até ao montante máximo de 

€28.000,00, em duas fases: €22.000,00 até ao final de Dezembro, restante após 

informação dos serviços de educação. 

⎯ As entidades parceiras e Agrupamentos de Escolas os apoios até aos montantes 

máximos apresentados no quadro: €5.000,00 e €10.000,00. As transferências 

efectuar-se-ão após informação dos serviços da Educação aos serviços financeiros. 

⎯ Transportes: Aluguer de serviços a empresa transportadora: €3.500,00. 

 
6.1.4. Associação de Melhoramentos e Bem-Estar da Memória. Apoio 
DLB N.º 1398/07 | Retirado 

 
6.1.5. Associação de Pais das Escolas da Freguesia de Arrabal. Apoio 
DLB N.º 1399/07 | Presente a carta da Associação de Pais das Escolas da Freguesia de 

Arrabal (ENT. 26617/2007), a informar que a firma Emoteclar – Alumínios e Madeiras 

Unipessoal, Lda, contribuinte 503 127 655, ofereceu à Escola EB1 de Várzea, freguesia do 

Arrabal, mão de obra na colocação de caixilharia de alumínio, correspondendo a um 

donativo, no valor de €180,00. 

A Câmara, depois de analisado o assunto, deliberou por unanimidade aceitar o 

apoio / donativo concedido pela Emoteclar – Alumínios e Madeiras Unipessoal, Lda. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.6. Ramalhotel - Escolas do 1.º CEB. Pagamento de facturas 
DLB N.º 1400/07 | Presentes as facturas n.º 17367, 17369 e 17801/2006, de Ramalhotel – 

Comércio Produtos de Hotelaria, Lda., na importância total de €2.693,84, referente à 

palamenta destinada aos refeitórios das Escolas do 1.º CEB de Outeiro da Fonte, Regueira 

de Pontes e Reixida, respectivamente. 

 
Considerando que a mesma se encontra por regularizar, por motivo de ter ficado 

retida nas referidas Escolas, por desconhecimento das professoras, a quando da entrega do 

referido material, solicita-se autorização para se proceder no presente ano económico ao 

seu  lançamento contabilístico, bem como ao seu pagamento. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto das propostas de cabimento n.º 4218/07 

e 4219/07, de  24 de Outubro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas da 
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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, Dr. António Ferreira e Dra. Lucinda Caleira, eleitos pelo Partido Socialista, autorizar 

o lançamento no ano económico de 2007 e o pagamento das facturas n.ºs 17367, 17369 e 

17801/2006, emitidas pela firma Ramalhotel – Comércio Produtos de Hotelaria, Lda., no 

valor de €2.693,84 (dois mil, seiscentos e noventa e três euros e oitenta e quatro cêntimos), 

com IVA incluído à taxa legal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.2. Análise do processo relacionado com a Divisão da Acção Social e Família 
6.2.1. Organização de listas de candidatos ao cargo de juiz social. Decreto-Lei n.º 
156/78, de 30 de Junho 
DLB N.º 1401/07 | Pela Divisão de Acção Social e Família foi presente uma proposta para 

serem organizadas listas de candidatos ao cargo de juiz social, para desempenho de 

funções junto do Tribunal Judicial da Comarca de Leiria, em processos de promoção e 

protecção de crianças e jovens em perigo, de acordo com determinação do artigo 33.º do 

Decreto-lei n.º 156/78, de 30 de Junho e o que dispõe o artigo 115.º da Lei n.º 147/99, de 1 

de Setembro, alterada pela Lei n.º 31/2003, de 22 de Agosto. 

Fundamenta, a Divisão de Acção Social e Família, a necessidade de organização de 

listas de candidatos, pelo aumento do número de debates judiciais relativos aos processos 

judiciais de promoção e protecção, em que intervêm os juízes sociais, pelo insuficiente 

número de juízes sociais que actualmente estão nomeados pelo Ministério da Justiça para a 

Comarca de Leiria, circunstância que tem levado a maior sobrecarga desses mesmos juízes, 

bem como pelo longo período de desempenho de funções, que se tem vindo a verificar por 

parte dos munícipes inicialmente nomeados de forma oficiosa. 

Considerando as sugestões contidas no artigo 34.º do Decreto-lei n.º 156/78, de 30 

de Junho, e a experiência adquirida com o desempenho dos anteriores e dos actuais juízes 

sociais, junto do Tribunal Judicial da Comarca de Leiria, propõe, ainda a Divisão de Acção 

Social e Família, que os candidatos sejam indicados ao Ministério da Justiça, por ordem 

preferencial, de entre aqueles que desempenhem ou tenham desempenhado, actividades 

profissionais, directamente relacionadas com crianças e/ou jovens, nomeadamente, nas 

áreas do ensino, dos equipamentos sociais de apoio à família, dos lares para crianças e 

jovens, da solidariedade social, da cidadania e organização cívica, das associações de pais, 

e, da acção social. Para efeitos preferenciais devem, ainda ser consideradas as actividades 

nas áreas atrás identificadas, desempenhadas em regime de voluntariado. 

 

Com vista à publicitação dos procedimentos a cargo da Câmara Municipal, propõe 

também a Divisão de Acção Social e Família, que seja elaborado um edital nos termos que 

se passam a transcrever:  

«Edital n.º__/2007 

Isabel Damasceno Campos Vieira Costa, Presidente da Câmara Municipal de Leiria, torna 

público, em cumprimento da deliberação de Câmara datada de __/__/__, que vai proceder à 

organização de listas de candidatos ao cargo de juiz social, para desempenho de funções 

junto do Tribunal Judicial da Comarca de Leiria, em processos de promoção e protecção de 
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crianças e jovens em perigo, conforme determinado na Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 31/2003, de 22 de Agosto, e, no uso da competência que lhe é atribuída 

pelo artigo 34.º do Decreto - lei n.º 156/78, de 30 de Junho. 

1.Apresentação de candidaturas 

Os munícipes interessados deverão expressar a sua disponibilidade para desempenho do 

cargo de juiz social, pessoalmente, por correio, ou, por via electrónica para os serviços da 

Divisão de Acção Social e Família da Câmara Municipal – Lg. Salgueiro Maia, Ed. Maringá, 

Torre 2, 2.º andar 2410-221 Leiria, e-mail: accao.social@cm-leiria.pt, dentro do período de 

15 dias a contar da data de publicitação do presente edital. 

Na formalização da candidatura deverá ser indicado nome completo, data de nascimento, 

profissão/ocupação, outros cargos com relevância, residência, e, n.º de eleitor. 

2.Requisitos para o cargo de juiz social 

As condições para o desempenho do cargo de juiz social são as constantes no Decreto-lei 

n.º 156/78, nomeadamente nos seus artigos n.º 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, o qual poderá 

ser consultado nos serviços da Divisão de Acção Social e Família ou através do sítio 

www.cm-leiria.pt

3.Processo de candidaturas  

Findo o prazo de apresentação de candidaturas serão elaboradas as respectivas listas de 

candidatos, efectivos e suplentes, sendo atribuída preferência aos candidatos que 

desempenhem ou tenham desempenhado, actividades profissionais, directamente 

relacionadas com crianças e/ou jovens, nomeadamente, nas áreas do ensino, dos 

equipamentos sociais de apoio à família, dos lares para crianças e jovens, da solidariedade 

social, da cidadania e organização cívica, das associações de pais, e da acção social. Para 

efeitos preferenciais devem, ainda ser consideradas as actividades nas áreas atrás 

identificadas, desempenhadas em regime de voluntariado. As listas de candidatos, após 

deliberação de Câmara, serão submetidas a votação da Assembleia Municipal, e enviadas 

ao Ministério da Justiça, que promoverá a nomeação dos juízes sociais para a comarca de 

Leiria. As listas de candidatos devem contemplar um número de quinze efectivos e quinze 

suplentes, conforme estipulado no Decreto-lei n.º 156/78.» 

 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em conta o interesse municipal de 

natureza social, na promoção da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos residentes no 

concelho nomeadamente, das crianças e jovens em situação de perigo e no uso da 

competência que lhe é conferida pela alínea e) do n.º 4.º do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade proceder à organização de listas de 

candidatos ao cargo de juiz social, para desempenho de funções junto do Tribunal Judicial 

da Comarca de Leiria, em processos de promoção e protecção de crianças e jovens em 

perigo, de acordo com o artigo 33.º do Decreto-lei n.º 156/78, de 30 de Junho e o artigo 

115.º da Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro alterada pela Lei n.º 31/2003, de 22 de Agosto, 

recorrendo à forma de edital para publicitação dos procedimentos a adoptar. 

Mais deliberou aprovar a proposta de edital constante da presente deliberação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta.  
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Ponto sete 
 Depar tamento  de  Cul tura ,  Despor to  e  Juventude 

 
7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Área da Cultura 
7.1.1. Cedência de peças do acervo do M|i|mo – Museu de Imagem em Movimento à 
Junta de Turismo de Luso-Buçaco para a exposição temporária «À Descoberta do 
Oscar II» 
DLB N.º 1402/07 | Presente um pedido da Junta de Turismo de Luso-Buçaco ao Município 

de Leiria, com a ENT.15870/07, para cedência de peças do acervo do M|i|mo – Museu de 

Imagem em Movimento, para a sua exposição temporária citada em epígrafe a realizar de  

2007-12-01 e 2008-01-31. Junto se anexa a lista das peças solicitadas para o efeito, com a 

descrição dos objectos, as respectivas imagens e o seguro «prego a prego» (ANEXO D). 

A entidade em questão compromete-se a assumir todos os custos com seguro e 

transporte das peças constantes da lista anexa e que fará parte integrante desta acta. 

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

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

estabelecido no artigo 83.º da Lei n.º 47/2004, de 19 de Agosto, deliberou por 
unanimidade autorizar a cedência temporária das peças constantes da lista anexa, devendo 

lavrar-se para o efeito, contrato entre o Município de Leiria e a Junta de Turismo de Luso-

Buçaco, no qual sejam estabelecidas todas as cláusulas.  

Mais deliberou autorizar a Senhora Presidente a proceder a sua outorga. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.2. Cedência das instalações do Castelo ao IPL para a conferência internacional 
«Media for All». Ratificação de despacho 
DLB N.º 1403/07 | Presente o pedido do Instituto Politécnico de Leiria para a  cedência das 

instalações do Castelo de Leiria no âmbito da Conferência «Media for All» o qual mereceu 

de acordo com o regulamento vigente, a seguinte informação por parte da Divisão de 

Museus e Património: 

«Trata-se de uma actividade de elevado interesse socio-cultural para o Município; 

O Instituto Politécnico de Leiria é parceiro institucional da Câmara Municipal de 

Leiria, sendo que tem colaborado em diversos projectos de parceria para o concelho; 

Assim, considera-se esta actividade enquadrável no Regulamento de cedência do 

Castelo, sem qualquer encargo para o requerente. As horas extraordinárias dos funcionários 

serão asseguradas pelo Município.» 

 

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

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade ratificar o 

despacho do Sr. Vereador Dr. Vítor Lourenço datado de 6 de Novembro de 2007 que 

autorizou a cedência gratuita das instalações do Castelo ao Instituto Politécnico de Leiria 

para a Conferência referida, realizada no dia 7 de Novembro de 2007. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto oito 
 Gabinete  de  Apoio  à  Vereadora  Eng. ª  Isabe l  Gonça lves  

 
8.1. Aditamento ao Contrato-Programa com a Leirisport, EM, referente aos encargos 
financeiros 
DLB N.º 1404/07 | Pela Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, foi presente o 

Aditamento ao Contrato Programa relativo aos Custos Financeiros Associados ao 

Financiamento das Obras do estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa, que se 

transcreve: 
 “ADITAMENTO AO CONTRATO-PROGRAMA RELATIVO AOS CUSTOS FINANCEIROS 

ASSOCIADOS AO FINANCIAMENTO DAS OBRAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA – DR. 
MAGALHÃES PESSOA 

Considerando os termos do «CONTRATO-PROGRAMA RELATIVO AOS CUSTOS 

FINANCEIROS ASSOCIADOS AO FINANCIAMENTO DAS OBRAS DO ESTÁDIO 

MUNICIPAL DE LEIRIA – DR. MAGALHÃES PESSOA » celebrado a 23 de Novembro de 

2006 entre o Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266 e a LEIRISPORT – 

Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM, pessoa colectiva n.º 505 183 692 relativo à 

definição dos termos e condições de atribuição à Leirisport, EM das verbas suportadas com 

os custos financeiros associados ao financiamento das obras do Estádio Municipal de Leiria 

– Dr. Magalhães Pessoa de acordo com o definido no plano e orçamento da empresa para 

2007. 

Considerando as constantes subidas das taxas de juros imprevisíveis à data de 

elaboração do plano de actividades e orçamento para 2007.  

Considerando que a Leirisport, EM, além dos custos financeiros, suporta, o 

respectivo imposto de selo, não tendo ficado este previsto no Contrato-Programa inicial. 

Considerando que, sempre que existe uma prorrogação do prazo do empréstimo, 

existem comissões e respectivo imposto de selo que a Leirisport, EM tem vindo a suportar e 

que também não ficaram previstas no Contrato-Programa inicial. 

Número Um 
Considera-se revogada a Cláusula Segunda (Obrigações da 1.ª Outorgante) do Contrato-

Programa, que passa a adoptar a seguinte redacção: 

Cláusula Segunda 
(Obrigações da 1.ª Outorgante) 

 

A primeira outorgante compromete-se a entregar à LEIRISPORT, EM, as verbas necessárias 

ao pagamento dos juros e imposto de selo que se vencem mensalmente relativos à 

operação de financiamento contraída junto das instituições financeiras identificadas acima e 

as comissões e respectivo imposto de selo referentes às renovações do prazo empréstimo, 

na medida exacta dos valores debitados à LEIRISPORT, EM, nesse âmbito, até ao montante 

máximo de €991.192,00 (novecentos e noventa e mil cento e noventa euros). 

Leiria, 13 de Novembro de 2007 

Pelo Município de Leiria | A Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Isabel Damasceno 

Vieira de Campos Costa 
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Pela LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM | O Presidente do Conselho de 

Administração | José Manuel Seabra Benzinho da Silva 

O Administrador | João Paulo Baixinho Empadinhas 

A Administradora | Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos» 
Este aditamento ao contrato inicial que se traduz num diferencial de 107.500 euros, 

está sustentado na proposta de cabimento n.º 4004/07, de 13 de Novembro. 

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

o Aditamento ao Contrato Programa relativo aos Custos Financeiros Associados ao 

Financiamento das Obras do estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Regulamento da cedência e utilização do Pavilhão Municipal de Pousos 
DLB N.º 1405/07 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves foi 

apresentada a proposta do Regulamento de Cedência e Utilização do Pavilhão Desportivo 

Municipal de Pousos, que abaixo se transcreve: 

 «REGULAMENTO DE CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DOS 

POUSOS 

O objecto social da LEIRISPORT, Desporto, Lazer e Turismo, E.M. no âmbito desportivo 

centra-se no apoio à prática e à organização de actividades desportivas, através 

fundamentalmente da cedência de utilização de infra-estruturas desportivas, um dos mais 

importantes, na sua missão de potenciar o desenvolvimento desportivo no Concelho de 

Leiria.  

Essa missão operacionaliza-se ao garantir o acesso diário e durante todo o ano, da 

população que desenvolve a sua prática no âmbito das actividades do desporto formal e 

informal, ao Pavilhão Desportivo, comprometendo a LEIRISPORT, Desporto, Lazer e 

Turismo, E.M. por um lado, como gestora das instalações, em tarefas de gestão, com o 

objectivo de salvaguardar a sua boa utilização, a sua boa rentabilização social e equilibrada 

rentabilização económica, e compromete os utentes por outro lado, no cumprimento das 

regras estabelecidas.  

Como tal considera-se que, para uma melhor prestação dos serviços do Pavilhão Desportivo 

dos Pousos, se torna indispensável uniformizar e clarificar critérios de actuação por parte da 

empresa, regulamentando a cedência, o funcionamento, e utilização dos seus espaços. 

REGULAMENTO 
I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.º 
(Objecto) 

 
O presente regulamento que tem como normas habilitantes a alínea f) do n.º 1, do artigo 13.º 

da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, conjugada com a alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e alínea i) do artigo 19.º da Lei n.º 42/98, de 18 de 

Janeiro, estabelece as normas gerais e as condições de cedência e de utilização do 

Pavilhão Desportivo. 

Artigo 2.º 
(Gestão, administração e manutenção) 
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1. A LEIRISPORT, E.M. é a responsável pela gestão, administração e manutenção do 

Pavilhão Desportivo dos Pousos, de acordo com Contrato Programa celebrado com o 

Município de Leiria, adiante designado por Pavilhão. 

2. A LEIRISPORT, EM nomeará o responsável técnico pela instalação desportiva, 

procedendo à sua inscrição anual no Instituto do Desporto de Portugal, de acordo com o 

disposto na Lei de Bases do Desporto – Lei n.º 5/2007 e demais legislação aplicável. 

II - ORDEM DE PREFERÊNCIA NA UTILIZAÇÃO 
Artigo 3.º 

(Ordem de Prioridades) 
1. Sem prejuízo dos artigos 10.º e 14.º na gestão do Pavilhão, procurar-se-á servir todos os 

interessados, no sentido de rentabilizar a sua utilização, e com a seguinte ordem de 

prioridades: 

Período Ordem de prioridade 

Dias úteis até às 
17H30 

1. Actividades promovidas por escolas da freguesia 
2. Actividades promovidas/apoiadas pela LEIRISPORT, EM 
3. Actividades promovidas/apoiadas pela Câmara Municipal de Leiria 
4. Treinos e competições de clubes da freguesia sem instalações próprias 
participantes em quadros competitivos federados 
5. Treinos e competições de clubes do concelho sem instalações próprias 
participantes em quadros competitivos federados 
6. Treinos e competições de clubes da freguesia com instalações próprias 
participantes em quadros competitivos federados 
7. Treinos e competições de clubes do concelho com instalações próprias 
participantes em quadros competitivos federados 
8. Actividades informais de munícipes da freguesia 
9. Actividades informais de munícipes do concelho 
10. Actividades promovidas por entidades exteriores ao concelho 
11. Outras actividades 

Dias úteis após as 
17H30, fins-de-
semana e feriados 

1. Actividades promovidas/apoiadas pela LEIRISPORT, EM 
2. Actividades promovidas/apoiadas pela Câmara Municipal de Leiria 
3. Treinos e competições de clubes da freguesia sem instalações próprias 
participantes em quadros competitivos federados 
4. Treinos e competições de clubes do concelho sem instalações próprias 
participantes em quadros competitivos federados 
5. Treinos e competições de clubes da freguesia com instalações próprias 
participantes em quadros competitivos federados 
6. Treinos e competições de clubes do concelho com instalações próprias 
participantes em quadros competitivos federados 
7. Actividades informais de munícipes da freguesia 
8. Actividades informais de munícipes do concelho 
9.  Actividades promovidas por entidades exteriores ao concelho 
10. Outras actividades 

Artigo 4.º 
(Horário de utilização) 

1. O horário de funcionamento do Pavilhão será fixado pelo Conselho de Administração da 

LEIRISPORT, EM, em função dos interesses de funcionamento da instalação. 

2.  A utilização das instalações nunca poderá ultrapassar o período de tempo para o qual 

foi feita a marcação. 

3. Admite-se uma tolerância de quinze minutos relativamente à hora marcada para o início 

da actividade, após o que a marcação será anulada. 

 4. Poderá ser autorizada a utilização das instalações fora do horário regular, em função da 

realização de competições ou outros eventos. 

III - CEDÊNCIA/LOCAÇÃO DO PAVILHÃO 
Artigo 5º 

(Modalidades de utilização) 
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1. A cedência de qualquer espaço do Pavilhão pode ser solicitada pelas entidades e 

utilizadas nas seguintes modalidades: 

a) Utilização regular: a utilização que abrange um período compreendido pelo mínimo 

de três meses e pelo máximo de uma época desportiva/ano lectivo. 

b) Utilização não regular: por períodos superiores a uma utilização e inferiores a três 

meses, cujo pedido de cedência fica sujeita à disponibilidade da instalação.  

c) Utilização pontual: para uma utilização, sujeita à disponibilidade de espaço e à taxa 

de ocupação; 

d) Utilização para competições/eventos: a utilização pelo período de uma 

competição/evento, deve ser solicitada com a antecedência mínima de 7 dias úteis. 
Artigo 6.º 

(Pedidos de cedência/reservas/utilização) 
1. Os pedidos de cedência de espaços no Pavilhão devem ser dirigidos, por escrito, à 

LEIRISPORT, EM, dentro dos seguintes prazos, de acordo com as modalidades de 

utilização: 

a) Utilização regular: anualmente, no período compreendido entre o dia 1 de Junho e 

31 de Julho, através do preenchimento de ficha de candidatura própria, sujeita a processo de 

atribuição de espaços. 

b) Utilização não regular: com a antecedência mínima de 48 horas, através do 

preenchimento de ficha de candidatura própria condicionada a horários disponíveis. 

c) Os pedidos para competições devem ser feitos até 7 dias úteis antes da 

competição/evento. 

2. Os pedidos de cedência podem ser feitos por qualquer entidade ou grupo de cidadãos, 

sendo obrigatório em qualquer dos casos no acto de reserva a identificação de um 

responsável bem como o contacto telefónico, n.º contribuinte e morada.  

3. O pedido de utilização pressupõe a aceitação e o cumprimento deste Regulamento. 

4. Os cidadãos e as entidades a quem forem cedidos os espaços ficarão sujeitas ao regime 

de preços previstos neste Regulamento.  

5. Depois de autorizada a cedência do espaço, as entidades ficam obrigadas a cumprir o 

horário estabelecido, a menos que informem a LEIRISPORT, EM com o mínimo de vinte e 

quatro horas de antecedência da sua não utilização. 

6. Os pedidos de cedência referem-se respectivamente a: 

a) Período de sessenta ou noventa minutos para os treinos; 

b) Período de noventa minutos para eventos e competições; 

 8. A não informação à LEIRISPORT, E.M. da não utilização do espaço cedido dentro dos 

prazos estabelecidos, será sujeita à cobrança do valor previsto no anexo I a 100%, mesmo 

que se trate de entidades com isenção ou desconto. 

7.  Quando se tratar de uma utilização regular, poderão ser contratualmente definidas 

outras condições de utilização não previstas neste regulamento, desde que estas não sejam 

contraditórias com as que neste se encontram definidas. 

9. Os pedidos de cedência que derem entrada na LEIRISPORT, EM após as datas fixadas, 

apenas serão atendidos se as instalações pretendidas e as datas em causa se encontrarem 
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totalmente disponíveis, ficando os serviços dispensados de tentar encontrar soluções de 

entendimento entre as entidades interessadas. 

10. Nos casos em que de alguma forma não estiverem reunidas as melhores condições de 

acompanhamento técnico - pedagógico das equipas/grupos, a LEIRISPORT, EM reserva-se 

o direito de não autorizar a utilização dos respectivos espaços, ao abrigo da Lei n.º 5/2007 e 

demais legislação em vigor. 
IV - CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO 

Artigo 7.º 
(Autorização para utilização do Pavilhão e seus equipamentos)  

1. A utilização de instalações e equipamentos, independentemente da modalidade de 

utilização do Pavilhão, deverá ser solicitada à LEIRISPORT, EM nos termos previstos neste 

Regulamento, que autorizará tendo em atenção as prioridades e condições de cedência 

definidas. 

2. A autorização de utilização regular e para competições/eventos desportivos será 

comunicada por escrito aos interessados, com a indicação das condições previamente 

acordadas, só podendo ser revogada quando motivos ponderosos, imputáveis ao utente ou 

à LEIRISPORT, EM, assim o justifiquem. 

3. Para a cedência das instalações na modalidade de competições/eventos desportivos ou 

para actividades não desportivas é obrigatória a assinatura de um termo de responsabilidade 

que salvaguarde a possível deterioração das instalações, bem como o pagamento de uma 

caução, nos termos do n.º do artigo 7.º do presente regulamento. 

4. Os utentes estarão autorizados apenas a utilizar as instalações e equipamentos do 

Pavilhão para os fins a que se destinam, não sendo permitida qualquer outra utilização. 

5. Os equipamentos ou objectos utilizados por parte das entidades, devem ser retiradas dos 

espaços e arrumados nos locais próprios, após a sua utilização, de forma a garantir a 

segurança e conservação dos mesmos e a não prejudicar a utilização dos espaços de 

prática por parte de outras entidades.  

6. Sempre que se considerar necessária a permanência diária de alguns equipamentos ou 

objectos, nos próprios locais de utilização deve ser salvaguardada a sua remoção parcial ou 

total quando representar prejuízos para a utilização de outras entidades, cabendo à 

LEIRISPORT, EM a autoridade para coordenar este processo.  

7. Caberá à LEIRISPORT, EM, em articulação com as entidades utilizadoras, definir quais 

os espaços reservados para guarda de equipamentos e outros objectos. 
Artigo 8.º 

(Cancelamento de Autorização de Utilização do Pavilhão) 

 a) Não pagamento dos valores de utilização no prazo previsto; 

A autorização de utilização do Pavilhão será cancelada quando se verifiquem as seguintes 

situações: 

b) Danos produzidos no Pavilhão ou em quaisquer equipamentos ou materiais nele 

integrado, provocados por deficiente utilização, enquanto não forem financeiramente 

cobertos pela entidade /grupo de utentes responsável; 

c) Utilização para fins diversos daqueles para que foi concedida autorização; 

d) Utilização por entidades ou utentes estranhos aos que foram autorizados; 
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e)  Não cumprimento de obrigações contratuais; 

f) Não cumprimento do regulamento. 

Artigo 9.º 
(Intransmissibilidade das autorizações) 

O pavilhão só pode ser utilizado pelas entidades para tal autorizadas e para o efeito que lhe 

foi destinado no pedido a que diz respeito. 

Artigo 10.º 
(Utilização simultânea do Pavilhão) 

Desde que as características e condições técnicas do Pavilhão o permitam e daí não resulte 

prejuízo para qualquer das entidades utilizadoras, pode ser autorizada excepcionalmente a 

utilização simultânea por vários utentes. 
Artigo 11.º 

(Requisição do Pavilhão) 
1. A título excepcional, a LEIRISPORT, EM pode requisitar o Pavilhão, para o exercício de 

actividades que não possam, sem grave prejuízo, ter lugar noutra ocasião, ainda que com 

prejuízo dos utentes, devendo para o efeito avisá-los com a antecedência mínima de 24 

horas. 

2. No caso previsto no número anterior, o utente prejudicado deve, sempre que possível, ser 

compensado com novo tempo de utilização ou, em alternativa, ser-lhe restituída a verba 

entretanto despendida pela entidade para a utilização não usufruída ao abrigo do ponto 1. 

Artigo 12.º 
(Policiamento e autorizações) 

As entidades que utilizam a instalação, são responsáveis pelo seu policiamento durante a 

realização de eventos que o determinam, assim como pela obtenção de licenças ou 

autorizações necessárias à realização de determinadas iniciativas, enquadradas por 

legislação própria. 
Artigo 13.º 

(Utilização do Pavilhão para fins não desportivos) 
A utilização do Pavilhão para fins não desportivos carece de autorização da LEIRISPORT, 

EM, devendo a entidade requerente utilizar a instalação de acordo com as condições 

definidas nos artigos 4.º e 5.º, sem prejuízo do disposto no Artigo 11º. 

V – UTENTES 
Artigo 14.º 

(Acesso e Utilização do Pavilhão) 
Não é permitida: 

 

1. A entrada ou permanência dos utentes nos recintos desportivos com objectos estranhos 

e/ou calçado inadequados à prática desportiva, que possam deteriorar o piso e/ou os 

materiais e os equipamentos lá existentes. 

2. A entrada e permanência de animais. 

3. A introdução, venda e consumo de bebidas alcoólicas nos recintos desportivos.  

4. A introdução e venda nos recintos desportivos de bebidas ou outros produtos contidos 

em recipientes que não sejam feitos de material leve e não contundente. 
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5. A introdução, venda e aluguer ou distribuição nos recintos desportivos de almofadas que 

não sejam feitas de material leve e não contundente. 

6. O arremesso de quaisquer objectos, ainda que de tal facto não resulte ferimento ou 

contusão para qualquer pessoa. 

7. A entrada de qualquer pessoa na área de competição durante o decurso de um encontro 

desportivo sem prévia autorização do árbitro ou do juiz da partida. 

8. A utilização nos recintos desportivos de buzinas alimentadas por baterias, corrente 

eléctrica, ar comprimido ou outras formas de energia, bem como quaisquer instrumentos 

produtores de ruídos instalados de forma fixa, com excepção da instalação sonora do 

Pavilhão. 

9. É proibido introduzir no interior do recinto desportivo armas de fogo, armas de 

arremesso, armas destinadas a projectar substâncias tóxicas, asfixiantes ou corrosivas, 

armas brancas e outros objectos que pelas suas características ou utilização indevida 

(guarda-chuvas com haste metálica e tubos de bandeira em material contundente, entre 

outros), possam fazer perigar a integridade física de terceiros, bem como substâncias ou 

engenhos explosivos ou pirotécnicos, de acordo com a legislação em vigor.  

10.  Em qualquer altura do evento desportivo, o promotor pode recusar, através dos 

elementos de segurança privada e membros da organização ou de agentes policiais, a 

entrada e permanência de quaisquer pessoas no recinto desportivo, quando estes não 

respeitem as regras de segurança e conforto para os espectadores, estabelecidas neste 

regulamento. 

Artigo 15.º 
(Proibição de fumar e de consumir bebidas alcoólicas) 

É proibido fumar e consumir bebidas alcoólicas em todo o pavilhão. 

Artigo 16.º 
(Responsabilidade dos utentes) 

1. Os utentes/entidades autorizados a utilizar o Pavilhão, ficam integral e solidariamente 

responsabilizados pelos danos causados no mesmo, durante o período de utilização ou 

deste decorrente. 

2. Compete ao responsável pelo grupo/equipa de utilizadores, autorizar ou não a 

permanência de assistência às suas actividades. 
Artigo 17.º 

(Reserva de Admissão e de Utilização do Pavilhão) 
À LEIRISPORT, EM reserva-se o direito de não autorizar a permanência nas instalações, de 

utentes que desrespeitem as normas de utilização constantes deste regulamento e que 

perturbem o normal desenrolar das actividades e dos serviços administrativos. 

 (Utilização dos Materiais e dos Equipamentos pelos Utentes) 
Artigo 18.º 

1. Só têm acesso às arrecadações dos materiais e dos equipamentos os funcionários e o(s) 

responsável(is) pela utilização, desde que devidamente autorizados pelo gestor da 

instalação. 

2. Os responsáveis pela utilização devem auxiliar os funcionários no transporte e na 

montagem e desmontagem dos materiais e dos equipamentos requisitados, devendo zelar 
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para que o pavilhão fique em condições idênticas às que encontrou no início da sua 

actividade/evento. 

3. Os responsáveis pela utilização não devem permitir o arrastamento dos materiais e dos 

equipamentos no solo, de forma a evitar estragos no piso e nos próprios materiais e 

equipamentos. 

Artigo 19.º 
(Segurança dos utentes) 

A segurança dos utentes é da responsabilidade das entidades utilizadoras.  
VI - Preços 
Artigo 20.º 

(Preços de utilização) 
Os preços de utilização do Pavilhão e demais infra-estruturas ou serviços constam do Anexo 

I do presente regulamento. 

Artigo 21.º 
(Prazos de pagamento) 

1. A utilização do Pavilhão implica o pré-pagamento do preço estabelecido, devendo os 

utilizadores serem portadores do respectivo comprovativo de pagamento aquando da 

utilização do mesmo. 

2. Os utilizadores poderão solicitar junto da LEIRISPORT, EM a abertura de conta-corrente, 

que após a avaliação por parte dos serviços poderá ou não ser autorizada. 

3. Os utilizadores aos quais for concedida a abertura de conta-corrente devem efectuar os 

pagamentos dos valores de utilização relativas ao mês anterior no prazo de 15 dias após a 

emissão da factura, salvo se tiverem acordado qualquer outra forma de pagamento com a 

LEIRISPORT, EM. 

4. Caso os pagamentos se efectuem após o prazo estabelecido no ponto anterior, poderá a 

LEIRISPORT, EM aplicar juros de mora aos valores em dívida. 

5. Caso alguma entidade não proceda ao pagamento do valor de utilização do Pavilhão no 

prazo referido no n.º 3, será emitido um aviso em carta registada com aviso de recepção 

informando a entidade da suspensão de autorização de utilização do Pavilhão até boa 

cobrança dos valores em dívida. 

6. Quando não se concretize a utilização, apenas serão restituídos os valores previamente 

pagos se cumulativamente se verificarem as seguintes condições: 

a) O utente comunicar o facto com pelo menos 24 horas de antecedência e desde 

que os motivos apresentados sejam aceites pela LEIRISPORT, EM. 

b) Não existirem custos logísticos ou outros que advenham da reserva e preparação 

do Pavilhão. 

Artigo 22.º 
 (Caução) 

1. A LEIRISPORT, EM poderá requerer o depósito prévio, através de cheque, à utilização 

do Pavilhão de uma caução em montante a definir.  

2. A caução referida no número anterior tem por finalidade a cobertura dos danos que 

possam vir a ser causados pela entidade utilizadora. 
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3. A caução é libertada logo que cesse a actividade que lhe deu origem, caso não se 

verifiquem danos causados pela entidade utilizadora. 

Artigo 23.º 
(Benefícios Financeiros pela Utilização do Pavilhão) 

1. Quando da utilização advier ao requisitante benefícios financeiros, nomeadamente por 

acções de cobrança de bilhetes, de venda de serviços, de publicidade ou de transmissão 

televisiva de determinado evento, será cobrada um valor adicional, a acordar entre as partes. 

2. Quando se verificarem filmagens de competições com carácter comercial, será também 

cobrado um valor adicional, igualmente a acordar entre as partes. 
VII - SEGUROS 

Artigo 24.º 
(Seguros) 

1. Os utilizadores em regime de utilização individual ou entidades com prática informal 

dispõem de seguro de acidentes pessoais, de acordo com a legislação aplicável em vigor. 

2. O seguro referido no número anterior é da exclusiva responsabilidade das entidades 

utilizadoras (CML, Clubes, Empresas, Escolas, etc.) para os utilizadores por estes 

enquadrados. 

3. Antes de iniciarem as suas actividades, as entidades utilizadoras deverão apresentar à 

LEIRISPORT, EM declaração comprovativa da apólice de seguro em vigor. 

VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS 
Artigo 25.º 

(Competência da LEIRISPORT, EM) 
Compete à LEIRISPORT, EM, zelar pela observância deste regulamento e pela manutenção, 

conservação e segurança das instalações. 

Artigo 26.º 
(Casos omissos) 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Conselho de Administração da 

LEIRISPORT, EM. 

Artigo 27.º 
(Entrada em vigor) 

1. Este regulamento entra em vigor no dia seguinte após a data da sua aprovação em 

reunião de Câmara. 

2. Para efeitos de entrada em vigor de regulamentos revistos, no que se refere às entidades 

cujo funcionamento é por ano lectivo ou por época desportiva, considerar-se-á sempre a 

entrada em vigor o início do ano lectivo/época desportiva do ano respectivo. 

ANEXOS 

 (Tabela de preços de utilização do pavilhão e salas de exercício e fitness) 
Anexo I 
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Nota: preços com IVA incluído à taxa legal em vigor 

Âmbito da utilização 

Espaço Unidade Treinos/Aulas em 
dias úteis 

Treinos/Aulas fim-
de-semana ou 

feriados 

Competições 
desportivas 

sem entradas 
pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Nave Hora €20,50 €41,00 €41,00 €82,00 
Sala de 
fitness Hora €20,50 €41,00 Não aplicável Não aplicável 

Outros eventos: mediante orçamento 

a) Os períodos de utilização serão no mínimo de 1 hora, sendo que períodos superiores a 

uma hora serão contabilizados por intervalos mínimos de 30 minutos. Cada período 

suplementar de 30 minutos tem o preço correspondente 50 % do preço da hora de utilização. 

b) No caso das competições desportivas com entradas pagas poderão ser determinados 

pela LEIRISPORT, EM outros valores a pagar, conforme o disposto no artigo 23.º do 

presente regulamento. 

c) O Município de Leiria suportará 50% sobre os valores fixados às seguintes entidades 

com sede no Concelho de Leiria: 

i.Escolas Públicas do 2.º Ciclo, 3.º Ciclo e Secundário 

ii.Forças de segurança, forças militares e protecção civil quando para fins de instrução 

d) A Câmara Municipal de Leiria suportará 100% sobre os valores fixados às seguintes 

entidades com sede no Concelho de Leiria: 

i.Escolas Públicas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Leiria; 

ii.Clubes / Colectividades, para as suas actividades de carácter federado (treinos e 

competições por si organizadas ou em que participem); 

iii.Instituições de Solidariedade Social; 

iv.Associações com Equipas/Grupos de Deficientes; 

v.Serviços Sociais e/ou Culturais dos Trabalhadores do Município de Leiria; 

vi.Todas as que a Câmara Municipal decidir apoiar por deliberação camarária; 

e) O Conselho de Administração da LEIRISPORT, EM poderá decidir a aplicação de 

outros preços nos casos em que os mesmos não se encontrem previstos na tabela de 

preços, nomeadamente valor hora para outros espaços, publicidade, etc. 

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

com o Regulamento de Cedência e Utilização do Pavilhão Desportivo Municipal de Pousos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 

 
 Gabinete  de  Apoio  à  Vereadora  Dra .  Neusa  Magalhães 

 
9.1. Adesão do Município ao CENTIMFE - Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, 
Ferramentas Especiais e Plásticos. Rectificação 
DLB N.º 1406/07 | Retirado 

 
9.2. Atribuição de apoios financeiros no âmbito da Acção Social e Família 
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DLB N.º 1407/07 | Presente a seguinte listagem para atribuição de apoio financeiro a 

entidades legalmente existentes no concelho: 

Entidade Objecto Atribuição Rubrica Proposta n.º 

Associação de 
Melhoramentos e Bem 
Estar da Memória  
(Entrada 210/2007) 

Apoio para obras de 
construção na Valência 
de Lar. 

€25.000,00  
(5 tranches: 

Novembro 2007, 
Janeiro/Março/Maio e 

Julho 2008) 

2007-I-56 3985/07, de 9 
de Novembro 

Conferência S. Vicente 
Paulo da Maceira 
(Entrada19375/2007) 

Apoio para acabamento 
de reconstrução de 
habitação social na 
Travessa do Arnal. 

€5.096,57 2007-I-56 3978/07, de 9 
de Novembro 

Conferência S. Vicente 
Paulo da Maceira 
(Entrada 19376/2007) 

Apoio para obras de 
beneficiação da 
habitação de Cecília da 
Luz Francisco Pereira. 

€10.000,00 2007-I-56 3980/07, de 9 
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. 

 

 

 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 
Pedido de parecer sobre as escalas dos turnos de serviço das farmácias para 2008 
(Ent.25954/07). Ratificação de despacho  
DLB N.º 1408/07 | Presente o ofício da Administração Regional de Saúde – Sub-Região de 

Saúde de Leiria, a enviar os mapas das escalas dos turnos de serviço das farmácias 

sedeadas neste concelho para o próximo ano de 2008, para efeitos de emissão de parecer a 

que se refere o artigo 2.º n.º 2 da Portaria n.º 582/2007, de 4 de Maio, do qual consta o 

despacho a emitir parecer favorável da Senhora Presidente de 2007/10/26. 

 

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

despacho de 2007/10/26 da Senhora Presidente e emitir parecer favorável em relação à 

escala dos turnos de serviço das farmácias para 2008. 

 

 

Ponto dois 
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Processo n.º T - 113/2006 - Reconstrução dos edifícios do Ex-Ral 4 na cerca do Castelo 
de Leiria para instalação do M|i|mo - Museu de Imagem em Movimento. Informação de 
trabalhos a mais. 
DLB N.º 1409/07 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, acompanhado 

de uma informação do Departamento de Obras Municipais na qual refere a necessidade de 

execução de trabalhos a mais a preços de acordados no valor de €205.288,00 + IVA. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 3977/07, 

de 9 de Novembro. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar e autorizar a 

realização dos trabalhos a mais a preços de acordados no valor de €205.288,00 + IVA 

devendo dar-se conhecimento à firma Constructora San José S.A. 
 
 

Ponto três 
Processo de licenciamento de obras particulares n.º 706/07 - Centro Veterinário do 
Oeste, Lda 
DLB N.º 1410/07 | De CENTRO VETERINÁRIO DO OESTE, LDA, com sede social na Rua 

Miguel Torga, Porta 7, Quinta da Fábrica, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para alteração do edifício correspondente a antiga instalação de apoio da Quinta 

da Fábrica, com mudança de uso para centro médico veterinário. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/11/07, constante do respectivo 

processo (folha 120), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

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

seguinte: 

1.º cumprir com o disposto nos pareceres emitidos pela Autoridade Nacional de Protecção 

Civil e pela Autoridade de Saúde, cujos conteúdos já são do conhecimento do requerente; 

2.º prever o cumprimento das disposições constantes do Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de 

Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

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

3.1. requerimento / pedido de licença (Mod. 3 – 01, disponível no Sector de Apoio ao 

Cidadão desta Câmara) rectificado relativamente à operação urbanística (alteração para 

centro médico veterinário), devendo ainda conter o carimbo da empresa; 

 

3.2. projecto de arquitectura rectificado por forma a prever o cumprimento do disposto no 

Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com 

mobilidade condicionada, incluindo os acessos exteriores, acompanhado do respectivo 

termo de responsabilidade com referência ao cumprimento das disposições previstas no 

referido diploma legal 

3.3. plano de acessibilidades, nos termos do n.º 5 do artigo 3.º do Decreto-Lei referido no 

ponto anterior; 

3.4. projectos de especialidades. 

I m-DA-15-09_A00                                                                                                                                                                                                      
                                          



1407(53) 
 

CMLeiria/ Acta n.º 24, de 2007.11.13                                                                                   

Mais deliberou informar de que, caso pretenda publicidade deverá requerer o 

respectivo licenciamento junto do competente Serviço (Sector de Licenciamentos Diversos). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 
Bênção dos caloiros. Apoio logístico e alterações ao trânsito. Ratificação do despacho 
DLB N.º 1411/07 | Presente o ofício do Centro de Apoio ao Ensino Superior (ENT-

2007/25949), relativo ao pedido de autorização para a realização do Desfile e do Arraial 

inseridos na Bênção do Caloiro, que se realiza no dia 13 de Novembro e integra alunos de 

todas as escolas do Ensino Superior de Leiria. No referido ofício era ainda solicitado apoio 

logístico para o evento e autorização de alterações ao trânsito para a realização do desfile. 

Considerando que, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei 159/99, de 14 de 

Setembro, conjugada com a alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, é da competência da Câmara 

Municipal a gestão da rede viária de âmbito municipal. 

Sendo este um projecto da comunidade e havendo alternativas ao trânsito, a Sr.ª 

Presidente da Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização das 

alterações ao trânsito e do apoio logístico, datado de 7 de Novembro, a ser ratificado em 

Reunião de Câmara, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

No que respeita ao apoio logístico para a realização da Bênção dos Caloiros, foi 

atribuído o seguinte: 

⎯ cedência das grades metálicas que permitem as alterações ao trânsito no Largo da 

Sé; 

⎯ cedência de energia eléctrica para apoio ao evento, dentro das limitações de 

potência do quadro eléctrico situado no local 

⎯ Por forma a possibilitar a realização do evento foram permitidas as seguintes 

alterações ao trânsito: 

⎯ Considerando a presença de inúmeras pessoas junto da Sé de Leiria, o Largo da Sé 

ficará encerrado ao trânsito entre as 20h00 do dia 13 e as 2h00 do dia 14, assim 

como a Rua D. Sancho I e a Rua Cónego Sebastião Costa Brites. 

 

⎯ Encerramento ao trânsito dos arruamentos para o desfile, com início às 20h15 e o 

seguinte percurso: Rua de Alcobaça, Largo Cândido dos Reis, Rua Barão de 

Viamonte, Rua Miguel Bombarda, Rua Afonso de Albuquerque, Largo Paio Guterres, 

Rua da Vitória e Largo da Sé. As alterações ao trânsito serão a cargo da PSP. Este 

percurso sofre alterações relativamente ao despacho da Sr.ª Presidente decorrentes 

da deliberação aprovada no ponto X da reunião de Câmara de hoje, referente às 

alterações ao trânsito da Rua Barão de Viamonte. 
A Câmara, depois de analisar o assunto,  de acordo com o n.º 3 do artigo 68.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou 
por unanimidade ratificar o despacho da Senhora Presidente da Câmara Municipal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto cinco 
Adenda à minuta do contrato de comodato a celebrar entre o Município de Leiria e a 
ADAL – Associação Distrital de Atletismo de Leiria 
DLB N.º 1412/07 | Retirado 

 

 

Ponto seis 
Adenda à minuta do contrato de comodato a celebrar entre o Município de Leiria e o 
clube União Desportiva de Leiria 
DLB N.º 1413/07 | Retirado 

 
 

Ponto sete 
Plano Regional do Ordenamento do Território do Centro. Parecer da Câmara Municipal 
de Leiria sobre a Proposta Preliminar de Modelo Territorial 
DLB N.º 1414/07 | No seguimento da Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2006, de 

23 de Março, que determina a elaboração do Plano Regional de Ordenamento do Território 

para a Região do Centro, o PROT-Centro encontra-se em elaboração, sendo os trabalhos 

acompanhados por diversas entidades, entre elas as autarquias da Região Centro. 

No âmbito dos trabalhos em curso é solicitado à Câmara Municipal de Leiria a emissão de 

parecer relativo à Proposta Preliminar de Modelo Territorial. 

Por forma a garantir a elaboração de parecer por parte da Câmara Municipal foi, por 

despacho do Sr. Vereador, determinado as unidades orgânicas da Câmara Municipal que 

deveriam contribuir para o parecer: 

• Departamento de Obras Municipais; 

• Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território (incluindo PDM); 

• Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos. 

Considerando que, de acordo com a alínea b) do n.º 3 do artigo 64.º da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compete à câmara municipal, no 

âmbito consultivo, emitir parecer, nos casos e nos termos previstos na lei, sobre projectos de 

obras não sujeitas a licenciamento municipal. 

 

Considerando que, de acordo com os números 1 e 3 do artigo 56.º do Decreto-Lei n.º 

316/2007, de 19 de Setembro, que republica o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, 

que estabelece a constituição da comissão consultiva, que integra os municípios da região, e 

que fica obrigada a um acompanhamento assíduo e continuado dos trabalhos de elaboração 

do plano. 

Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade de acordo com a alínea 

b) do n.º 3 do artigo 64.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, 
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de 11 de Janeiro, conjugado com os números 1 e 3 do artigo 56.º do Decreto-Lei n.º 

316/2007, de 19 de Setembro, aprovar a minuta do parecer que abaixo se transcreve:  

 “Plano Regional do Ordenamento do Território do Centro - Parecer sobre a Proposta 

Preliminar de Modelo Territorial 

O município de Leiria concorda na generalidade com a Proposta Preliminar de Modelo 

Territorial Tendo em conta a natureza preliminar do documento e a necessidade de 

desenvolvimentos já equacionados para a fase seguinte. Espera-se com muita expectativa 

os desenvolvimentos futuros, que permitam avaliar a relação entre o modelo territorial e as 

acções e políticas que deverão surgir num ambiente de gestão do Plano. 

No entanto, algumas questões surgem da leitura do documento, que passam a ser expostas: 

A avaliação dos objectivos e a monitorização do plano 
O processo de planeamento em curso distingue-se do passado, sendo 

desejavelmente mais amadurecido, e onde se exige grande capacidade para avaliar os 

resultados, de forma a que esta aprendizagem pela experiência possa informar 

substantivamente o planeamento e contribuir para a execução de melhores Planos. 

A avaliação de Planos, no quadro da Função Monitorização, pressupõe um processo 

sistemático, regular, a exercer com método, rigor, mas também com um certo pragmatismo 

dadas as dificuldades na sua operacionalização. 

Julgamos que o modelo territorial apresentado, contendo em si a formalização de 

alguns objectivos e a indicação de alguns resultados, possa igualmente apresentar alguns 

Indicadores de Monitorização que levem em conta as seguintes preocupações: 

• explicar o melhor possível a estrutura de objectivos retratada e permitir a sua 

mensuração; 

• a disponibilidade de dados (internos ou externos), sua fiabilidade, periodicidade e o 

custo de obtenção regular; 

Ponto 2.4 – Potenciar oportunidades 
No terceiro ponto deve ser referida a necessidade de valorizar a capacidade de 

oferta às empresas localizadas não em torno da área de Coimbra, mas igualmente dos 

outros centros urbanos que, na fase de diagnóstico foram identificados como pólos de 

actividade empresarial: Aveiro, Coimbra, Leiria e Viseu. Eventualmente a leitura do território 

como a sobreposição de diferentes redes pode originar a interessante possibilidade de 

observar a dinâmica das actuais associações e/ou núcleos de apoio aos empresários e, com 

o apoio do modelo territorial pretendido, construir uma rede estruturada de serviços de apoio 

às empresas. 

Ponto 2.6 

 

A visão territorial para o desenvolvimento turístico da Região deve incluir a vertente de 

turismo religioso de Fátima, que trás cerca de 5 milhões de visitantes anuais. Embora esta 

cidade se situe na Região de Lisboa e Vale do Tejo, as rotas turísticas já estabelecidas têm 

grande importância directa para o Pinhal Litoral (Mosteiro da Batalha, Porto de Mós) e para a 

Região Centro. É de referir que a ainda existente Região de Turismo se designa 

Leiria/Fátima, o que demonstra a ligação existente entre estes territórios que, para o efeito 

deste plano, se encontram em divisões administrativas diferentes. 
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Aliás, a falta de entendimento que Fátima pode ser uma bacia privilegiada de 

angariação de turistas para a Região Centro, somadas a algumas dificuldades de 

infraestruturas, levam a que Lisboa seja o principal destino destes turistas. 

Ponto 4.2.2 – Turismo 
Actualmente há uma tendência clara de substituição do turismo de vertente mar e sol 

para a vertente urbana, cujos elementos diferenciadores se centram no património, cultura e 

qualidade de vida. Esta alteração cria uma janela de oportunidade de grande importância 

para a Região Centro, que deve ser consubstanciada em políticas, entre outras, de 

requalificação e reabilitação urbana e da aposta clara no “cluster” das indústrias culturais e 

do entretenimento. 

4.3 – Sistema Urbano 
Neste ponto do relatório é feita uma análise que fica muito pelo diagnóstico do actual 

sistema, muito vocacionado para a sua estruturação e para a definição de relações de 

dependência territorial. 

Considerando que a sociedade actual se confirma cada vez mais como urbana, 

contrariando algumas expectativas que a internet trouxe quanto à possibilidade de 

fragmentação da estrutura urbana, julgamos ser de importância crescente para o modelo 

territorial e para as políticas e acções a implementar, a análise das cidades do ponto de vista 

do seu ambiente urbano. 

Esta análise é tanto mais importante porque se verifica nesta proposta de modelo 

territorial que os verdadeiros pontos de alavancagem para a implementação da visão 

estratégica para o Centro são as cidades.  

Para uma política da cidade que se integre e que seja verdadeiramente concorrente 

para os objectivos estratégicos do Programa Operacional da Região Centro é necessário 

implementar políticas de base territorial tendo em vista: 

• Qualidade de vida dos habitantes; 

• Saúde pública; 

• Capacidade de atração de utentes/clientes; 

• Capacidade de atracção de mão-de-obra especializada; 

• Competividade da área urbana; 

• Dinâmicas culturais, desportivas e educacionais; 

• Preservação do património e qualidade urbanística. 

E esta análise deve surgir na definição do sistema urbano da Região Centro, porque 

tem implicações com outros sectores e sistemas que constituem o modelo territorial, 

nomeadamente o sistema produtivo. 

Ponto 4.4 – Acessibilidade e transportes 

 
Este ponto surge, de uma forma redutora, virado para o tráfego automóvel. Embora 

seja inegável a crescente presença do automóvel nas nossas vidas, que leva os decisores 

políticos e os técnicos a darem mais importância aos constrangimentos deste sector, a 

necessidade da procura da eficiência energética, de níveis mais elevados de segurança 

rodoviária e de níveis inferiores de poluição, deve ser fazer surgir de uma forma mais 

afirmativa os meios de transporte colectivos. 
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Surge em primeiro lugar o modo ferroviário. A previsível implementação de uma rede 

ferroviária nacional de alta velocidade (TGV) irá alterar de forma substantiva o significado e 

centralidade deste território, com os seus efeitos a ultrapassar claramente a dimensão 

sectorial do transporte. A rede ferroviária neste espaço territorial, constituída por duas linhas 

de atravessamento Norte-Sul - Linha do Norte e Linha do Oeste - carecem ainda da 

concretização de algumas medidas e acções importantes. 

O investimento na rede do TGV pode levar à modernização da Linha do Oeste - quer 

do ponto de vista do transporte de mercadorias, quer de passageiros (serviço regional), de 

modo a apoiar, por um lado a laboração das empresas (facilitando a recepção de matérias-

primas e combustíveis bem como o escoamento de produtos) e, por outro, permitindo alargar 

as bacias de emprego conferindo maior mobilidade nas deslocações casa-trabalho. Atente-

se às vantagens desta opção, seja no domínio da redução dos custos de transporte seja na 

melhoria das condições de segurança. Trata-se de um projecto de grande fôlego e largo 

espectro territorial, estruturante para toda a Região Centro Litoral do país. Saliente-se o facto 

da Linha do Oeste representar uma população de cerca de 600 000 habitantes (valor 

aproximado da população do Oeste e Pinhal Litoral, de acordo com os Censos de 2001), o 

que demonstra bem a capacidade de potenciais utilizadores. Torna-se necessário lembrar 

que a existir a criação do Novo Aeroporto de Lisboa, localizado na OTA (Alenquer), a Linha 

do Oeste seria a principal infraestrutura ferroviária a servir de interface.  

A possível ligação da Linha do Norte à Linha do Oeste viria acrescentar o volume de 

tráfego e desta perspectiva era criado um modo alternativo ao rodoviário, uma vez que 

podendo aceder à Linha do Norte, facilmente será possível a deslocação ao Porto, Lisboa, 

Espanha ou Algarve. Olhando numa perspectiva regional, facilmente era cativado o 

transporte de mercadorias, uma vez que a capacidade de carga do modo ferroviário é muito 

diferente da conseguida pelo modo rodoviário. Esta ligação traria benefícios não só para a 

revitalização do modo ferroviário, mas também contribuiria para um melhor escoamento dos 

produtos das indústrias regionais. A definição das principais linhas de orientação estratégica 

por parte do Governo para o comboio de alta velocidade e para a rede ferroviária principal e 

complementar deve passar também pelo estudo de viabilidade da ligação entre as Linhas do 

Norte e do Oeste na sub-região da Alta Estremadura. 

Apesar da sua não implantação no espaço regional em causa, a instalação do 

Aeroporto Internacional de Lisboa, caso esta se concretize na Ota, trará inúmeras 

repercussões para a Região, seja do ponto de vista do ordenamento do território, seja do 

ponto de vista do desenvolvimento regional. 

 

As distâncias e tempos médios de viagem, entre a sub-região e a Ota, concedem-lhe 

um papel de destaque em alguns atributos locativos, nomeadamente ao nível da 

“centralidade” e “proximidade”, sendo necessário, para além de tomar medidas que 

antecipem e minimizem os efeitos perversos da eventual especulação fundiária, implementar 

um conjunto de programas estruturantes que efectivamente optimizem esta proximidade 

geográfica. 

É indubitável que, por exemplo, para as indústrias do eixo Leiria-Marinha Grande e 

as competências tecnológicas que as rodeiam, a implementação desta infra-estrutura 
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aeroportuária, a uma distância-tempo tão acessível (menos de 1 hora), potenciará o seu 

crescimento e irá gerar um conjunto de novas oportunidades. 

A articulação das políticas sectoriais de transporte com o sistema produtivo num 

território em processo de organização tem nas plataformas logísticas um elemento de 

importância fundamental. Embora a Política da Rede Nacional de Plataformas Logísticas 

preveja a criação de um conjunto de plataformas de hierarquia superior, a dinâmica de 

algumas sub-regiões pode claramente explicar a necessidade de plataformas regionais. No 

caso do Pinhal Litoral é desejável a implementação de uma apoiada na articulação multi-

modal entre a Linha do Oeste, o porto da Figueira da Foz e os eixos viários fundamentais IC 

1/A 8, IC 8 e mesmo o IP 1/A 1. Desta forma é possível responder aos interesses do 

desenvolvimento do tecido empresarial da região – facilitando o escoamento dos diversos 

produtos dos principais “cluster”s regionais – e suprimir um hiato territorial que a Política da 

Rede Nacional de Plataformas Logísticas apresenta na distribuição de plataformas logísticas 

entre a área de Lisboa e a área de Aveiro. 

Ponto 4.5 - Sistema Ambiental (bio-geológico) 
No que respeita às zonas costeiras, o PROT-C enquadra a faixa litoral do concelho 

de Leiria em ‘Áreas de Conflito/Problema da Zona Costeira’ (cartograma síntese ‘Modelo 

Territorial Instalado - Zonas de Conflito Potencial’).  

Salienta-se, neste âmbito, que o Programa Nacional da Política de Ordenamento do 

Território apresenta uma ‘Carta de Riscos em Portugal Continental’, na qual a faixa litoral do 

concelho está identificada como ‘Troço Crítico de Erosão Litoral’, e estabelece que a gestão 

preventiva de riscos constitui uma prioridade de 1.ª linha de política de ordenamento do 

território. 

No domínio da zona costeira o modelo territorial do PROT-C aponta como áreas 

prioritárias de intervenção: a contenção da expansão dos núcleos urbanos, em áreas técnica 

e cientificamente identificadas como vulneráveis a acções energéticas do mar, através da 

promoção da conservação, reconstrução e estabilização dos sistemas dunares litorais e do 

desenvolvimento do turismo de natureza/interior. 

Em face das premissas definidas no PNPOT, considera-se que as medidas 

estabelecidas no PROT-C poderão ser insuficientes para desencadear as acções 

necessárias à prevenção e minimização da erosão costeira.  

Para além do referido, acresce que no ponto ‘Uma Visão Estratégica para as 

Políticas de Mitigação de Riscos’, em que o PROT-C identifica os riscos naturais existentes 

na região e define medidas para a sua diminuição, não estão integradas as preocupações 

demonstradas no PNOPT relativamente à erosão costeira. 

 

Mais se informa que no POOC Ovar-Marinha Grande, relativamente à erosão 

costeira / protecção costeira, a zona litoral do concelho não se encontra identificada como 

zona de risco, não estando previstas portanto intervenções de defesa costeira. 

Deste modo, considera-se determinante que o PROT-C constitua um instrumento 

capaz de colmatar o vazio existente no POOC Ovar Marinha-Grande, dando resposta às 

opções constantes no PNPOT no que refere à erosão costeira. 

5. Modelo Territorial 
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Na apresentação dos traços salientes do Sistema Urbano Leiria/Marinha Grande 

(sistema urbano do Pinhal Litoral, incluindo Leiria, Marinha Grande, Batalha, Porto de Mós, e 

Pombal) julgamos ser importante incluir os seguintes pontos: 

• Aprofundamento dos “cluster”s industriais mais competitivos (moldes, cerâmica, 

pedra, vidro, alimentares, metalomecânica). 

• Reordenamento estratégico da oferta de solo para apoio à localização de 

actividades industriais e logísticas. 

• Privilegiamento do conceito de Parque Empresarial e de Negócios. 

• Reforço da oferta de centros especializados de inovação tecnológica, em 

consonância com a diversidade de “cluster”s industriais competitivos. 

• Regeneração generalizada dos tecidos urbanos, no sentido da implementação de 

uma ideia de cidade e de centralidade urbana. 

• Recuperação patrimonial e revitalização demográfica, comercial e cultural dos 

centros históricos. 

Anexo 3 – Prospectiva Económica e Inovação 
Da análise das fileiras elencadas, a automóvel, na Região Centro, embora com a 

reconhecida importância, é principalmente presente pela componente que vem do “cluster” 

dos moldes. 

Este “cluster”, que tem no Eixo Leiria Marinha Grande uma das zonas territoriais com 

uma das panorâmicas produtivas mais interessantes do espectro nacional, para além do 

sector automóvel tem importância crescente no sector dos plásticos, vidros, cerâmico, 

indústrias de material eléctrico, aeronáutica, entre outros. 

A fileira Moda, por si, face a outras que não foram incluídas e face à estrutura 

produtiva e criativa nacional, dificilmente poderá, por si, desempenhar um papel importante 

em termos económicos. 

Neste caso seria de introduzir a moda como um dos componentes do “cluster” das 

indústrias criativas. Relativamente a este ponto transcrevo excertos de textos da autoria de 

Rogério Santos em: 

http://industrias-culturais.blogspot.com/search/label/Ind%C3%BAstrias%20Criativas 

 

As indústrias criativas têm a criatividade como condição nuclear para o negócio. São 

actividades que têm a sua origem na inovação, competências e talento individual e que têm 

potencial para a criação de trabalho e riqueza através da valorização da propriedade 

intelectual. Trata-se de um conceito amplo que engloba não só conteúdos de natureza 

cultural e intangível, como também outros produtos ou serviços que contenham elementos 

substanciais com origem em esforços artísticos e criativos. As indústrias criativas abrangem 

sectores que vão desde a arquitectura às tecnologias da informação, design, vídeo, 

fotografia, produção artística, cinema e produção de conteúdos, entre outros. Da actividade 

das indústrias criativas resulta necessariamente um output que se direcciona para o 

mercado, nacional e/ ou internacional, directamente sob a forma de produto final ou serviço 

ou indirectamente, se se tratar de um projecto. 

As indústrias criativas incluem ainda: antiguidades, artes performativas, artesanato, 

edição, moda, música, publicidade, software interactivo de lazer (caso de videojogos), 

software e serviços informáticos, televisão e rádio. 
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A nível da União Europeia, as indústrias criativas foram reconhecidas como 

elemento fulcral na sustentabilidade das economias dos Estados membros. 

Tradicionalmente, as agências governamentais de desenvolvimento têm dado pouca 

atenção às indústrias criativas. Mas começam a ser despertadas para a importância do 

contributo das economias a nível regional, melhor qualidade de vida e projecção de imagem 

positiva de uma região e da sua cultura própria. O documento do Tynedale Council chama a 

atenção para o impacto em regiões rurais, pois muitas destas indústrias criativas têm uma 

natureza de pequena escala, não necessitando de grandes infra-estruturas como estradas, 

fábricas ou centrais eléctricas. 

(...) 

O Reino Unido tem o sector de indústrias criativas maior em toda a União Europeia e 

talvez o maior PIB da área em todo o mundo. Para a Work Foundation, que lançou agora um 

relatório sobre indústrias criativas, o tema é de âmbito nacional em múltiplos aspectos. Para 

além da criação de ideias, imagens, símbolos, design e expressão cultural, a sua escala 

chama a atenção para o estudo de uma área tão dinâmica. 

As indústrias criativas e culturais atingem 7,3% do total da economia e comparam-se 

aos serviços financeiros, empregam um milhão de pessoas directamente e 800 mil de modo 

indirecto. O nível de vida de um número crescente de britânicos depende da trajectória de 

crescimento do sector. 

Partindo do princípio que conhecimento e criatividade desempenham um papel 

central na economia, os autores do estudo apontam que o iPod da Apple, o vídeo a pedido, 

as compras pela internet, o automóvel personalizado, o design de vestuário, o turismo 

temático, a banca online e outras formas de actividade económica respondem a 

consumidores e cidadãos mais ricos, educados e que sabem o que querem. Isto é, novos 

produtos inovadores respondem a modelos de procura de uma nova classe de 

consumidores. 

O núcleo criativo pode conceptualizar-se como produção de valor expressivo criativo 

puro, indo da arte tradicional aos videojogos e ao software. Várias destas actividades são 

apoiadas pelo Estado, dado o elevado investimento colocado em algumas delas. 

 

O Programa da Economia Criativa começou em Novembro de 2005, envolve a 

análise e aplicações das indústrias culturais: cinema, televisão, edição, música, artes 

performativas e videojogos, que constroem os seus modelos de negócio na venda de valor 

de expressão. Mas as indústrias culturais podem constituir um subsector das indústrias 

criativas: o produtor de televisão independente, os jogos de computador, o editor ligado à 

educação têm mercados e audiências diferentes mas produzem valor de expressão. As 

indústrias criativas são, analiticamente, parentes das indústrias culturais, em que a distinção 

provém da mesma família de actividades. O que produzem tem um valor funcional mas 

também de expressão. Arquitectura, moda, design, serviços de computador e publicidade 

são eminentes indústrias criativas. 

Instituto Politécnico de Leiria 
O aumento da produtividade e a mudança da base económica requerem uma 

particular atenção aos aspectos da inovação e da ciência e tecnologia. A estratégia de 

Lisboa acentua a relevância do conhecimento para o desenvolvimento económico na 
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Europa. O sistema de ciência e tecnologia e o envolvimento activo das empresas e de 

instituições de interface para a difusão do conhecimento tecnológico entre empresas são 

indispensáveis para a concretização destes objectivos. 

As instituições de ensino, principalmente do ensino superior, são peças 

fundamentais da I&D e da SC&T, principalmente num país em que o sector privado tarda em 

entender a necessidade de participar activamente neste sector. 

O modelo territorial para a Região Centro faz jus a essa importância, com a 

transversalidade das políticas que são baseadas na presença das Universidades de 

Coimbra, Aveiro e Beira Baixa. 

No âmbito deste ponto surge a necessidade de discutir o papel do Instituto 

Politécnico de Leiria (e do ensino politécnico em geral), como contribuinte pleno para a 

inovação tecnológica e económica. 

Tanto mais que no ponto 4.2.1, refere-se que a estratégia de desenvolvimento 

territorial preconizada alicerça-se em três grupos territoriais distintos mas complementares: 

• Territórios com forte capacidade de produção e vocação para a disseminação de 

conhecimento e de novas tecnologias (Baixo Vouga, Baixo Mondego e Cova da 

Beira); 

• Territórios com vocação para apropriação de conhecimento e de novas tecnologias 

(Pinhal Litoral, Dão-Lafões e o Eixo Interior); 

 

• Territórios de baixa densidade cujas características requerem políticas públicas que 

reforcem a articulação com os principais núcleos de desenvolvimento. 

Depreende-se que o que individualiza as sub-regiões que pertencem ao primeiro 

grupo territorial seja a presença das universidades e dos seus centros de investigação. 

Julgamos que há razões que expliquem a presença do Pinhal Litoral no primeiro 

grupo territorial dada a crescente dinâmica do Instituto Politécnico de Leiria, tanto ao nível da 

formação de quadros como pela capacidade de ligação ao tecido empresarial e a outras 

instituições do ensino superior. 

Se considerarmos a importância das relações inter-regionais, o Instituto Politécnico 

de Leiria, dada a sua abrangência distrital, é um forte polarizador da região do Oeste e de 

parte do Distrito de Santarém. 

Considerando ainda as acessibilidades criadas e a criar e os investimentos na 

requalificação urbana do Programa Polis e na infraestruturação cultural e desportiva 

efectuada pela autarquia, a zona urbana de Leiria vê consideravelmente aumentada a sua 

capacidade de atracção de investigadores. 

Propomos que seja considerado como um dos principais objectivos fomentar o 

desenvolvimento do eixo de ensino, ciência e inovação tecnológica de Aveiro – Coimbra - 

Leiria como elemento fundamental para sustentar dinâmicas de competitividade e inovação 

territorial. 

O Plano Estratégico e de Acção para o Território do Pinhal Litoral, neste sector, 

aponta para o desenvolvimento do Instituto Politécnico de Leiria no duplo sentido de 

transposição para um modelo de Universidade Politécnica e de alargamento/ajustamento da 

oferta de cursos a domínios cuja procura potencial será relevante. 
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A análise de pontos fortes e pontos fracos do ensino superior do Pinhal Litoral, 

retirada da análise da Competitividade Económica e Territorial do Plano Estratégico e de 

Acção para o Território do Pinhal Litoral pode informar as políticas necessárias para o 

fortalecimento deste sector: 

Pontos Fortes: 

• Aumento do número de alunos inscritos no ensino superior na área do Pinhal Litoral; 

• Forte Ligação entre estabelecimentos da rede de ensino superior com a malha 

empresarial; 

• Importância do IP Leiria no apoio a empresas na componente inovação tecnológica. 

• Implementação pelo IPL do FOR.CET – Rede Regional de Formações Pós-

Secundárias não superiores. 

Pontos Fracos: 

• A despesa em I&D no distrito de Leiria é a terceira mais baixa em Portugal; 

• Permanecem carências em actividades de I&D e em Centros Tecnológicos. 

As instituições de Ensino Superior tradicionalmente trabalham em rede, dado que esta forma 

de trabalho é essencial para o desenvolvimento do conhecimento em geral e do 

conhecimento técnico e científico em particular. No entanto, para que estas instituições 

aumentem o seu papel de motores da Região, deve haver a criação de uma rede constituída 

pelas universidades, a administração pública, representada ao nível dos serviços 

desconcentrados de estado e pelas autarquias, e as associações empresariais, com o 

objectivo de proporcionar infraestruturas e serviços de suporte ao tecido empresarial, num 

ambiente de conhecimento e inovação. 

Sobre este tópico enviamos excerto de apresentação sobre Cidades Criativas, da autoria de 

Luís Sanches Carvalho efectuado no âmbito de um seminário organizado pela Associação 

Nacional dos Municípios Portugueses: 
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De um modo geral, chamamos a atenção à dificuldade de leitura e análise de alguns 

Cartogramas, por não haver relação directa com as representações gráficas e a legenda, ou 

mesmo falta de conteúdos nas legendas. (A título de exemplo: cartograma n.º 8 – pag. 36 - 

não é de leitura directa os símbolos colocados em Leiria, Águeda, Anadia, etc.).» 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
Pedido de renúncia ao direito de preferência na aquisição do lote 6 da ZICOFA 
DLB N.º 1415/07 | Presente uma exposição da DRT RAPID – Protótipos e Moldes, Ld.ª 

(ENT. 27563/07), na qualidade de adjudicatária do Lote 6 da Zona Industrial da Cova das 

Faias (ZICOFA), na qual alegam que pretendem recorrer ao sistema de locação financeira 

para concretizar a aquisição daquele lote e, para tal, vêm solicitar que a Câmara prescinda 

do exercício do direito de preferência, conforme previsto no n.º 3 do artigo 7.º do 

Regulamento da Zona Industrial da Cova das Faias. 

Presente, também, o parecer jurídico que se encontra registado com o n.º INT. 

12082/07, e emitido no âmbito de outro pedido similar. 

A Câmara, depois de analisar o pedido e o parecer jurídico referido, deliberou por 
unanimidade notificar a DRT RAPID, Ld.ª para apresentar, junto dos serviços camarários, 

os elementos constantes no contrato de locação financeira a celebrar, nomeadamente, o 

prazo de validade do mesmo e o valor residual a pagar pela locatária findo o referido 

contrato para que, perante o conhecimento das condições negociais,  a Câmara delibere não 

exercer aquele direito. 

Mais deliberou que seja dado conhecimento do teor desta deliberação à Junta de 

Freguesia de Marrazes, para que se pronuncie, também, sobre este pedido. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
Trânsito na zona central da Cidade de Leiria 
DLB N.º 1416/07 | Retirado  

 

 

Ponto dez 
Alterações ao trânsito na Rua Barão de Viamonte 

 
DLB N.º 1417/07 | Pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, foi presente a proposta 

que abaixo se transcreve: 

«Na sequência do resultado de vistoria realizada ao edifício situado entre o Largo da Sé e a 

Rua Barão de Viamonte, na qual se verificou a degradação acentuada de partes da fachada, 

correspondendo a um elevado risco de queda de elementos para a via pública, propõe-se 

tomar as seguintes medidas, a partir da manhã do dia 13 de Novembro, a partir das 19h00: 
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⎯ Interditar a circulação rodoviária e pedonal no troço da Rua Barão de Viamonte 

situado entre o Largo da Sé e a Rua António Paiva; 

⎯ Sinalizar e isolar a zona afectada; 

⎯ Criar uma zona de protecção alargada nas imediações do edifício; 

⎯ Implementar, com carácter de urgência, as necessárias medidas de contenção da 

fachada. Em substituição dos proprietários do edifício, a Câmara Municipal já iniciou 

os procedimentos para contratação de empresa da especialidade. 

Como consequência das decisões será necessário implementar as seguintes alterações ao 

trânsito: 

⎯ O acesso à Rua Barão de Viamonte passa a ser feito pelo Largo da Sé, Rua da 

Vitória, Largo Paio Guterres, Rua Afonso de Albuquerque e Rua Miguel Bombarda; 

⎯ Trânsito será permitido apenas a veículos de residentes, comerciantes e cargas e 

descargas; 

⎯ É necessário ter em atenção que há alterações no sentido de trânsito do Largo Paio 

Guterres e das Ruas Afonso de Albuquerque e Miguel Bombarda. 

Atendendo às restrições de espaço para estacionamento de viaturas automóveis, e 

ao disposto em anteriores deliberações da Câmara Municipal, só os veículos identificados 

com o cartão de estacionamento do Centro Histórico estão autorizados a estacionar nos 

locais identificados pela sinalização existente. Os restantes veículos autorizados a circular 

podem usar o espaço apenas para operações de cargas e descargas. 

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 viária de âmbito municipal, tal como disposto na alínea a) 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, após análise do exposto, deliberou 
por unanimidade aprovar a proposta em epígrafe. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze  
Reestruturação da rede de transportes públicos colectivo urbanos em Leiria 
DLB N.º 1418/07 | Retirado 

 

 

Ponto doze 
Toponímia na freguesia de Pousos     

 DLB N.º 1419/07 | A Comissão Municipal de Toponímia, propõe à Câmara Municipal , que 

seja atribuído o topónimo solicitado pela respectiva Junta de Freguesia, através do ofício 

com n/registo de entrada 26976 e 07.11. 02, conforme descrição abaixo. 

CASAL DOS MATOS 
RUA DAS TRIGUEIRAS: com início na Rua do Vale e com fim na Estrada Casal dos Matos. 
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Historial: Denominação proposta em virtude de assim ser conhecido o local com a 

denominação de Trigueiras. 

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

proposta de toponímia e, usando da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 64.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir os topónimos acima indicados na freguesia de 

Pousos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 
Ponto treze 
Obras de estabilização do edifício sito no Largo da Sé n.os 14, 15, 16 e 24, na cidade de 
Leiria 
DLB N.º 1420/07 | Presente o Auto de Vistoria realizada em cumprimento de despacho 

proferido pela Senhora Presidente da Câmara em 19 de Outubro de 2007 e ratificado em 

reunião da Câmara Municipal de 30 de Outubro de 2007, o qual fica a fazer parte integrante 

desta deliberação como anexo à acta respectiva (ANEXO F). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e atendendo à gravidade da situação 

descrita no Auto de Vistoria, deliberou por unanimidade o seguinte: 

a) ao abrigo do disposto no n.º 2, n.º 3 e n.º 4 do artigo 89.º do Decreto-Lei n .º 555/99, de 16 

de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, conjugado com o 

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

à proprietária do imóvel objecto de vistoria, «Lizaco – Sociedade de Gestão, Lda.» que, no 

prazo de 15 dias a contar da data em que for notificada proceda às obras de estabilização do 

edifício, cuja execução deverá realizada por entidade especializada em situações desta 

natureza, devendo a notificação àquela ser acompanhada de cópia do Auto de Vistoria e da 

presente deliberação. 

b) ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 91.º do Decreto-Lei n .º 555/99, notificar a 

proprietária do imóvel de que, caso não cumpra o que lhe é determinado dentro do prazo 

fixado para o efeito, a Câmara Municipal de Leiria tomará posse administrativa daquele, nos 

termos do artigo 107.º do mesmo diploma, para dar execução imediata às obras, ficando 

todas as despesas daí decorrentes, incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 

pecuniárias que a Câmara Municipal tenha de suportar para o efeito, por conta da obrigada, 

nos termos do disposto no artigo 108.º. 

 

c) 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, ordenar o encerramento parcial, (ou total , caso se mostre necessário) da Rua 

Barão de Viamonte à circulação viária e pedonal, bem como a implementação de soluções 

que garantam a circulação de pessoa e bens, em condições de segurança, no Largo da Sé. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto catorze 
Pedido de suspensão de mandato 
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DLB N.º 1421/07 | Presente o pedido de suspensão de mandato por um período de 38 dias, 

contados a partir do dia 14 de Novembro de 2007, apresentado pela Senhora Vereadora 

Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos, eleita na lista do CDS-PP. 

A Câmara, depois de apreciado o pedido, deliberou por unanimidade no uso da 

competência prevista no n.º 2 do artigo 77.° da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, aceitar a 

suspensão pretendida pela Autarca, atendendo à previsão constante da alínea c) do n.° 3, 

do mesmo artigo, a saber: «Afastamento temporário da área da autarquia por período 

superior a 30 dias.» 

Mais deliberou, nos termos do disposto nos n.ºs 6 e 7 do mesmo artigo 77.°, 

solicitar à Senhora Presidente da Câmara a convocação do Senhor Dr. José Esperança 

Ferreira Lourenço, dando-lhe conhecimento do teor da presente deliberação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 
Ponte quinze 
Protocolo de Colaboração para a Prática de Hipoterapia entre o Município de Leiria e a 
ACAPO – Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal 
DLB N.º 1422/07 | Pela Senhora Vereadora do Pelouro do Desporto, Eng.ª Isabel 

Gonçalves, é presente a minuta de Protocolo em epígrafe, que abaixo se transcreve: 

«Protocolo de Colaboração para a Prática de Hipoterapia entre o Município de Leiria e a 

“ACAPO” – Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal 

Dando a ACAPO continuação à sua intervenção na Sala de Estimulação Sensorial, 

contribuindo para a melhoria e aumento da autonomia e da qualidade de vida dos cidadãos 

com deficiência visual, em particular das crianças e suas famílias, bem como uma preciosa 

ajuda para professores e técnicos. Através da estimulação sensorial pretende-se colmatar ou 

atenuar desvantagens decorrentes de falta ou limitação da visão, prevenir ou minimizar 

disfunções no desenvolvimento, potenciar capacidades e recursos, cognitivos, sociais e 

emocionais, para além das competências sensoriais e motoras, no sentido da construção de 

uma autonomia pessoal e social. 

 

Integrado no Serviço de Estimulação e Desenvolvimento e com o intuito de 

enriquecer este novo tipo de resposta, surgiu o projecto de hipoterapia. Esta actividade será 

de grande importância na concretização dos objectivos descritos no parágrafo anterior, na 

medida em que constituirá uma fonte de estimulação inovadora e de grande atractividade 

para as crianças. A utilização do cavalo em sessões terapêuticas permite o desenvolvimento 

físico, cognitivo integrado da criança através do estabelecimento da relação com o animal e 

o contacto com a fisionomia e comportamento. Para além disto, a introdução da prática de 

equitação tem que passar por um processo de conhecimento do espaço, localização dos 

animais e materiais, dimensões do espaço e vivência das sensações associadas aos 

diversos andamentos do cavalo, o próprio corpo e com os outros, tarefas essenciais para o 

desenvolvimento e promoção da autonomia e auto-estima dessas crianças. 

Considerando que: 
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⎯ a Hipoterapia é uma técnica terapêutica que consiste na exploração de um vasto leque 

de estímulos motores e sensorio-sensitivos transmitidos pelo cavalo e assimilados do 

ponto de vista neurofisiológico pelo cavaleiro; 

⎯ a Hipoterapia constitui um exercício extremamente benéfico para os alunos/utentes com 

deficiência visual da ACAPO; 

⎯ a ACAPO e as famílias dos utentes dispõem de fracos recursos de ordem financeira, 

tornando-se difícil subsidiar a actividade na sua totalidade. 
Assim, entre o Município de Leiria, representada pela sua Presidente, Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, N.I.P.C. 505 181 266, como primeira outorgante, e a 

ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, Instituição Particular de 

Solidariedade Social, com sede na R. de S. José nº 86, 1º andar – 1150-324 Lisboa, como 

segunda outorgante, doravante designada por ACAPO, representada pelo Presidente da 

Direcção Nacional, José Esteves Correia, é celebrado, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o presente protocolo de 

colaboração para a prática de Hipoterapia que se rege pelas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objectivos) 

Constituem objectivos do presente protocolo: 

⎯ Normalizar o tónus muscular; 

⎯ Melhorar a integração sensorial; 

⎯ Estimular noções de orientação e mobilidade; 

⎯ Inibir padrões de movimentos anormais; 

⎯ Estimular a motivação e integração social; 

⎯ Facilitar as reacções normais de equilíbrio; 

⎯ Estimular o controle do tronco e respostas posturais; 

⎯ Desenvolver ênfase e reconhecimento da simetria postural; 

⎯ Melhorar o equilíbrio; 

⎯ Aumentar a coordenação motora e o controle postural; 

⎯ Aumentar a capacidade de concentração; 

⎯ Desenvolver a autonomia, auto-estima, confiança e poder de decisão. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Obrigações da ACAPO) 

A ACAPO obriga-se a:  

a) disponibilizar dois Técnicos no acompanhamento dos utentes às sessões de 

Hipoterapia; 

 

b) assegurar o transporte dos alunos/utentes até à “Quinta do Pinheiro Manso” e regresso 

às instalações da ACAPO, de acordo com o calendário e horário estipulado; 

c) enviar à primeira outorgante, após o início da vigência do presente protocolo, uma 

listagem com o nome completo e data de nascimento dos utentes da actividade de 

hipoterapia; 

d) enviar à primeira outorgante, com a periodicidade mensal e devidamente preenchido, o 

Anexo I, que faz parte integrante deste protocolo. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 
(Obrigações do Município de Leiria) 

O Município de Leiria obriga-se a comparticipar nas despesas com um monitor, atribuindo, 

para o efeito, o valor mensal de €200,00 (duzentos euros) à ACAPO, pela participação de 8 

jovens, num total de 4 horas semanais ou 8 mensais. 

CLÁUSULA QUARTA 
(Vigência) 

O presente protocolo entra em vigor no dia 1 de Novembro de 2007 e termina no dia 31 de 

Julho de 2008, podendo ser renovado por períodos sucessivos de um ano, mediante 

deliberação da Câmara Municipal de Leiria. 

CLÁUSULA QUINTA 
(Casos Omissos) 

As dúvidas e omissões resultantes da aplicação deste protocolo serão resolvidas por acordo 

entre as partes. 

CLÁUSULA SEXTA 
(Imposto do Selo) 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea 

a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 

3.º do Código do Imposto do Selo. 

Leiria, 13 de Novembro de 2007 

            A primeira outorgante                          A segunda outorgante 

     __________________________               _____________________________»   

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 4015/07, de 13 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 a 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 “ACAPO” 

– Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal. 

Mais deliberou autorizar a Senhora Presidente a proceder a sua outorga. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dezasseis 

 
DLB N.º 1423/07 | Presente ofício da Associação de Municípios da Alta Estremadura 

solicitando a indicação de um vereador como segundo membro representante do Município 

de Leiria na Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios do Pinhal Litoral, 

acompanhado de proposta da Senhora Presidente da Câmara Municipal. 

Instalação da Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios do Pinhal 
Litoral 

A Câmara, depois de analisar a proposta apresentada pela Senhora Presidente que 

indicava como representante da Câmara Municipal na Assembleia Intermunicipal da 
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Associação de Municípios do Pinhal Litoral, o Senhor Vereador Eng.º Fernando Brites 

Carvalho, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea c) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei 

n.º 11/2003, de 13 de Maio, que estabelece o regime de criação, o quadro de atribuições e 

competências das comunidades intermunicipais de direito público e o funcionamento dos 

seus órgãos, e do n.º 3 do artigo 90.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, procedeu à 

votação da mesma, por escrutínio secreto, e deliberou por unanimidade designar o Senhor 

Vereador Eng.º Fernando Brites Carvalho como seu representante na Assembleia 

Intermunicipal da Associação de Municípios do Pinhal Litoral. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

 

Encerramento da reunião  

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Vice-Presidente encerrada a 

reunião, eram dezassete horas mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente 

acta que eu, Sandra Almeida Reis, Assistente Administrativa, mandei escrever e subscrevo. 

 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal____ ___________________________ 

 
A Assistente Administrativa _________________________________________________ 
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	CLÁUSULA QUINTA 
	CLÁUSULA SEXTA 
	A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e a 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 “ACAPO” – Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal. 

	E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Vice-Presidente encerrada a reunião, eram dezassete horas mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente acta que eu, Sandra Almeida Reis, Assistente Administrativa, mandei escrever e subscrevo. 
	 
	O Vice-Presidente da Câmara Municipal____ ___________________________ 
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