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Acta n.º 22/2007 
 

 

Aos dezasseis dias do mês de Outubro do ano de dois mil e sete, no Salão Nobre do 

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

a Câmara Municipal de Leiria, tendo estado presentes a Senhora Presidente, Dr.ª Isabel 

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

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

Magalhães, 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. 

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

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

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

obras particulares e de loteamentos. 

 A reunião foi secretariada e a acta redigida por Sérgio Silva, Director de 

Departamento Administrativo e Financeiro. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  

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

a seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1442/04 - Construções Felizardo Neto & Filhos, Lda 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1185/05 - Quinta do Chá - Encontros e 

Organização de Eventos, Lda 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 318/06 - ROFAR - Sociedade de Gestão Imobiliária, 

Lda 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 138/07 - Luís Manuel Viola Moleiro 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 175/07 - Maria Henriqueta Marques de Sousa 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 369/07 - Simões Silva & Filhos, Lda 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 536/07 - Manuel Maria Pereira 

1.2. Análise do processo de participação n.º 25/07 - Polícia de Segurança Pública 

1.3. Análise dos seguintes processos de vistoria  
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1.3.2. Processo de vistoria n.º 19/07 - Junta de Freguesia de Arrabal 

1.3.3. Processo de vistoria n.º 20/07 - Junta de Freguesia de Arrabal 

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

Setembro 

1.5. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.5.1. Processo de loteamento n.º 20/87 – Carlos Augusto Gaspar V. Oliveira 

1.5.2. Processo de loteamento n.º 6/97 - EDIFOZ - Empreendimentos Imobiliários, S.A. 

1.5.3. Processo de loteamento n.º 12/04 - Rui Pedro da Costa Manso 

1.5.4. Processo de loteamento n.º 2/06 - José Manuel Ferreira Gomes 

Ponto dois 
2.1. Processo n.º T – 169/2002. Construção da ponte sobre o Rio Lis – acessibilidades ao 

Estádio Municipal de Leiria - Dr. Magalhães Pessoa (ligação do IC2 à zona desportiva). 

Estudo de revisão de preços para aprovação 

2.2. Processo n.º T – 96/2004. Execução de trabalhos complementares na ponte sobre 

o Rio Lis – Leiria. Estudo de revisão de preços para aprovação 

Ponto três 
3.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Administrativa 
3.1.1. Relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais relativo ao mês de Setembro 

de 2007 

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

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

3.2.3. Alienação da casa n.º 17 da Rua Infante D. Henrique, Bairro das Almuinhas, freguesia 

de Marrazes, Leiria 

3.2.4. Doação de Frigorífico 

3.2.5. Resumos de Tesouraria 

Ponto quatro 
4.1. Voto de pesar 

4.2. Alteração ao valor do seguro de acidente pessoais dos Eleitos Locais 

Ponto cinco 
15ème Salon des Artisans d’Art de Saint-Maur-des-Fossés 

Ponto seis 
Elaboração do Plano de Pormenor de Leiria Norte 

Ponto sete 
Toponímia na freguesia da Barreira 

Ponto oito 
8.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
8.1.1. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.23785/07) 

8.1.2. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.23441/07) 
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8.1.3. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.23674/07) 

8.1.4. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Entfe.6039/07) 

8.1.5. Licença especial de ruído (Ent.23689/07) 

8.1.6. Venda ambulante. Atribuição de lugar (Ent.15616/07) 

8.1.7. Mercado de venda por grosso do Falcão. Têxtil, Calçado e Outros. Troca de lugar n.º 

117 para o n.º 107 (Ent.23228/07) 

8.1.8. Mercado de venda por grosso do Falcão. Têxtil, Calçado e Outros. Atribuição dos 

lugares n.º 97 e n.º 98, abdicando do lugar n.º 105 (Ent.24068/07) 

8.1.9. Mercado de venda por grosso do Falcão. Têxtil, Calçado e Outros. Atribuição do lugar 

n.º 76  (Ent. 23456/07) 

8.1.10. Mercado de venda por grosso do Falcão. Têxtil, Calçado e Outros. Atribuição do 

lugar n.º 108  (Ent. 24070/07) 
8.1.11. Alteração do funcionamento do Mercado de venda por grosso do Falcão no dia 1 de 

Novembro 

8.1.12. Abertura do processo de selecção de candidatos à atribuição de licenças para o 

exercício da actividade de guarda-nocturno (Ent.2007/3281) 

Ponto nove 

9.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Educativa 
Municipal 
9.1.1. Cedência gratuita do autocarro do Município. Ratificação de despacho 

9.1.2. Cedência gratuita do autocarro do Município 

9.1.3. Acordos de Colaboração para a cedência de espaços para o desenvolvimento das 

Actividades de Enriquecimento Curricular 

9.1.4. Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar. Transferência 

de verba dos meses de Fevereiro e Março do ano lectivo de 2005/2006 

9.1.5. Mudança de linha de telefone do Jardim-de-Infância de Boa Vista. Transferência de 

verba 

9.1.6. Acordo de Colaboração. Programa Serviço de Refeições 1.º CEB – Sport Clube Leiria 

e Marrazes - Instituição de Utilidade Pública 

9.1.7. Plano para a eliminação da exploração do trabalho infantil – PEETI / PIEF. 

Transportes escolares. Apoio 

9.1.8. Apoio ao desenvolvimento de actividades das Associações de Pais e Encarregados de 

Educação. Ano lectivo 2006/2007 
Ponto dez 
10.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Área da Cultura 
10.1.1. Pedido de apoio. Bandas em Concerto 

10.1.2. Apoio ao Festival de Teatro «O Acaso» 
10.1.3. Lista de despesas do Teatro José Lúcio da Silva. Setembro de 2007 

10.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude 
10.2.1. Protocolo de Colaboração para a prática de hipoterapia entre o Município de Leiria e 

a Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Leiria 
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10.2.2. Protocolo de Colaboração para a prática de hipoterapia entre o Município de Leiria e 

a OÁSIS – Organização de Apoio e Solidariedade para a Integração Social 

10.2.3. Protocolo de Colaboração para a prática de hipoterapia entre o Município de Leiria e 

a CERCILEI – Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Leiria 

C.R.L. 

10.2.4. Protocolo de Colaboração para a prática de hipoterapia entre o Município de Leiria e 

o Centro Social Paroquial Paulo VI – Lar de Santa Isabel 

10.2.5. Protocolo de Colaboração para a prática de hipoterapia entre o Município de Leiria e 

a Fundação António Silva Leal - Colégio D. Dinis – Internato Masculino de Leiria 

10.2.6. P.A.A.J. – Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil – Apoio Pontual II / 

A.M.J.A.L. – Associação Musical da Juventude Académica de Leiria (Entrada n.º 

22008/2007) 

10.2.7. Workshop e Exposição Todos Diferentes Todos Iguais. Apoios 

10.2.8. Recepção ao Caloiro 2007. Pedido de apoio (Entrada n.º 23926/2007) 

10.2.9. Alteração da deliberação de 13.09.2007, relativa ao Festival da Juventude. Acordo de 

Cooperação (Entfe n.º 6245/2007) 

Ponto onze 
11.1. Alteração do objecto em Protocolo de delegação de competências da Junta de 

Freguesia de Colmeias 

11.2. Alargamento da Estrada Municipal n.º 534 em Barosa. Indemnização 
11.3. Comemorações do Dia do Exército. Alterações ao trânsito 

11.4. Desfile do Caloiro 2007. Alterações ao trânsito 

Ponto doze 
12.1. Candidatura n.º 00/23860 - Unidades de Acompanhamento e Coordenação (UAC). 

Projecto Global de Urbanismo Comercial referenciado sob os n.º 028/DEC/97, 

025/URBCOM/2004 e 041/URBCOM/2004, das áreas de intervenção de Leiria, Batalha e 

Porto de Mós. Transferência de verbas 

12.2. Protocolo HiperNatura 

Ponto treze 
13.1. Processo de obras particulares n.º 721/06 – Virgílio Manuel Pereira David 

13.2. Contrato para utilização do Estádio Municipal de Leiria - Dr. Magalhães Pessoa 

celebrado entre a Leirisport, E.M. e a União Desportiva de Leiria 

13.3. Contratos de arrendamento celebrados entre a Leirisport, E.M. e o Município de Leiria 

 

*** 

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

Ponto um 
Exercício do direito de preferência na alienação da casa n.º 9, sita na Rua Dr. Magalhães 

Pessoa, Bairro das Almuinhas, freguesia de Marrazes 

Ponto dois  
Lista de Despesas do Teatro Miguel Franco. Setembro de 2007 
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Ponto três 
Consulta Pública do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do projecto «Ligação 

Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto – Lote C1, Troço Alenquer (Ota) – 

Pombal». Parecer da Câmara Municipal de Leiria. Ratificação do despacho 

Ponto quatro 
Protocolo de cedência do edifício sede do Posto de Turismo de Leiria, Posto de Turismo de 

Monte Real e Posto de Turismo da Praia do Pedrógão, ao Município Leiria 

Ponto cinco 
Protocolo de delegação de competências. Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra. 

Rectificação da deliberação 

Ponto seis 
Constituição da Comissão de avaliação das candidaturas ao Programa PRECH 

Ponto sete 
Relatório de contas do Teatro José Lúcio da Silva referente ao ano de 2006 

Ponto oito 
Patrocínios da Semana Europeia da Mobilidade / Dia Europeu Sem Carros 2007 

Ponto nove 
Feira de Artesanato Urbano «FAZERES» 

Ponto dez 
Mercado do Levante de Leiria. Pedido de transferência de titularidade de autorização e do 

direito de ocupação do lugar de terrado n.º 167 
 

 

 Período de antes da ordem do dia  
 

Intervenção do munícipe Senhor Vasco Ferreira 
 

O Senhor Vasco Ferreira, na qualidade de sócio-gerente do café «Chico Lobo», 

sito na Praça Rodrigues Lobo, cidade de Leiria, fez uma dissertação sobre as possibilidades 

de incremento da vivência social na Praça, evidenciando alguns factores que impediam um 

maior dinamismo e até, por vezes, prejudicavam, nomeadamente a acção da força policial, 

os pedidos constantes das licenças especiais de ruído, as licenças do horário de esplanadas 

e os processos de cargas e descargas. 

Sugeriu a partilha da agenda cultural e a uniformização de eventos, mencionando 

que a Praça Rodrigues Lobo reúne as condições para, eventualmente, se um ou dois 

espaços comerciais quisessem partilhar os eventos, expandir essas actividades até ao 

centro da Praça. 

Por fim, o Senhor Vasco Ferreira disse que a Praça Rodrigues Lobo perdia um 

pouco da sua actividade e frequência durante o Inverno, sendo necessário, para contrariar 
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essa tendência, criar esplanadas abrigadas, com aquecimento, lembrando que tinha sido 

apresentado um projecto mas do qual ainda não se sabia nada. 

A Senhora Presidente disse ser muito importante a transformação que a Praça 

Rodrigues Lobo tinha sofrido nestes últimos anos. Passou-se a ter vida numa zona que já 

não a tinha. Isto foi consequência, em parte, do grande volume de investimentos privados 

que se fizeram sentir naquela zona e que levaram à alteração de usos e à requalificação dos 

espaços, tal como, simultaneamente, a um esforço de investimento municipal muito 

significativo para melhorar as infra-estruturas e criar condições materiais para o 

aparecimento e a disseminação de investimentos privados inovadores e de qualidade. 

Disse também que, apesar de terem sido importantes os investimentos privados 

realizados e em curso, a Praça é um espaço público de excelência, pertença de todos os 

cidadãos e não apenas dos investidores, e é preciso ter isso sempre em mente. Acrescentou 

que quando a actividade dos estabelecimentos comerciais ultrapassava, por algum motivo, 

os limites legais e razoáveis surgiam conflitos com os moradores. Por isso é necessário 

instaurar uma prática de sensibilidade para a convivência tão harmoniosa quanto possível e 

ter bom senso. As actividades de rua são desejáveis e têm sido promovidas ou incentivadas 

e apoiadas pela Município mas tínhamos que perceber que, tratando-se de um espaço 

público, não podemos pôr em causa, antes pelo contrário, a sua fruição pelas pessoas que 

têm o direito de viver no Centro Histórico. A Praça é pública e continuará a sê-lo. 

A Senhora Presidente disse ainda que o problema das esplanadas para a vivência 

de Inverno era uma necessidade nova e que deveria ser devidamente enquadrada e 

estudada. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço disse que neste Verão tinha conversado 

sobre o assunto da agenda cultural com o Senhor Vasco Ferreira e que estavam de acordo 

com o objectivo da partilha da agenda cultural mas que este ano não se tinha chegado a um 

acordo visto que a agenda já estava programada, tendo ficado acordado preparar 

atempadamente esta questão para o próximo ano. 

Relativamente às cargas e descargas, o Senhor Vereador Eng.º Fernando 
Carvalho disse não saber qual era o problema porque tinham um espaço à entrada da 

Praça para esse efeito, que ficava a cerca de 10/15 metros do referido estabelecimento. 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães explicou que as licenças de 

esplanadas dos bares têm horário garantido até às 2 horas da manhã. 

 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro 
 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro apresentou um texto alertando para diversas 

situações, que se transcreve: 

«1 – Alertar para a situação em que flui o trânsito dentro da Rotunda D. Dinis, pois 

tem havido alguns «acidentes» pelo facto de que quem surge da via que provem da 

Guimarota ser apertado muitas vezes pelo trânsito que flui da Rua Dr. João Soares.  

Talvez com o reforço de pintura do pavimento seja possível minimizar eventuais 

conflitos. 
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2 – Parece que começa a concretizar-se o mau hábito da responsável máxima da 

Autarquia não respeitar o Estatuto do Direito de Oposição. Tem havido um conjunto de 

casos que não são levadas ao conhecimento prévio dos membros do Executivo que se 

encontram em regime de não permanência. 

Refira-se, como exemplos recentes, a ligação do abastecimento de água a partir das 

captações de Amor, cujo conhecimento foi obtido através da comunicação social, a recepção 

ao Futebol Clube do Porto no salão nobre da Autarquia, conhecido pela mesma via, etc., etc. 

Esperamos que o Estatuto de Oposição comece a ser cumprido. 

3 – Já aqui foi abordado o problema que resulta da insensibilidade da maioria 

PSD/CDS para apoiar os empresários de Leiria, principais geradores da riqueza do concelho 

ao contrário de exemplos de concelhos vizinhos que, para atrair novos investidores, tomam 

decisões que vão desde benefícios fiscais a suspensões do PDM, em Leiria, são cada vez 

mais os queixosos. 

Face à notícia publicada num semanário local, em que são produzidas acusações, 

solicitamos que sejamos esclarecidos sobre o pedido de licenciamento de instalações da 

empresa «Fonseca & Silva», actualmente sedeada em Rego de Água. 

4 – Face à decisão assumida em recente reunião de Assembleia Municipal, de 

eventual revisão da taxa de Derrama a aplicar no ano de 2008, dá-se conhecimento de que 

o número de contribuintes com volume de negócios inferior a €150.000,00, no concelho de 

Leiria, é de 3014 com um lucro tributável de €18.497.117,13, e que os que têm volume de 

negócios superior àquele montante, são 2544, com um lucro tributável de €197.982.785,51. 

Poder-se-á, com base nestes indicadores, efectuar as adequadas simulações que 

permitam determinar uma carga tributária compatível com a capacidade económica dos 

empresários do concelho de Leiria. 

São decisões necessárias, para que surja, “…dinamismo, modernidade e 

capacidade de concretizar novos projectos……melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, 

apoiar o desenvolvimento económico e empresarial e encarar de frente os problemas sociais 

que se manifestam no concelho….”, secundando assim as afirmações públicas do deputado 

municipal do PSD, Dr. João Cunha, que se manifestou contra o “conformismo” reinante». 

 

I - Relativamente à primeira questão, o Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho 

explicou que a solução definitiva iria ser encontrada quando se materializasse o protocolo de 

intervenção entre a Rotunda de D. Dinis e a zona do entroncamento para a A8, que viria a 

reunião de Câmara  quando a EP - Estradas de Portugal, E.P.E. o aprovasse formalmente. 

Mais informou que haveria acertos de geometria na Rotunda D. Dinis e que esses 

acertos impediriam algumas velocidades acrescidas de alguns ramos de acesso. 

Continuou dizendo que, antes disso, se poderia fazer algum reforço designadamente 

com marcações no pavimento e sinalização, iria averiguar o que se poderia melhorar mas 

seria a título precário porque a solução definitiva passava pela assinatura do protocolo. 

 

II – Quanto ao assunto da falta de comunicação de eventos por parte do Gabinete de Apoio 

à Presidência aos Vereadores em regime de não permanência, a Senhora Presidente 

explicou que relativamente à ligação do abastecimento de água das captações de Amor, 
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quem fez o convite e organizou todo o encontro foram as Águas do Mondego, SA. Fizeram 

os convites às pessoas que entenderam e à comunicação social, pensando ela (Presidente) 

que tinham feito o convite a todo o executivo. 

Quanto à questão da recepção ao Futebol Clube do Porto, acontecera a mesma 

coisa. Estes pediram para serem recebidos na Câmara, tendo para tal feito o pedido formal, 

ficando a Senhora Presidente convencida que teriam convidado a restante Vereação e os 

convidados que teriam que trazer. 

A Senhora Presidente disse que tem muito cuidado quando recebe convites de 

alguma instituição e/ou colectividade e que pedia habitualmente para endereçarem o convite 

à restante vereação. Explicou que quando vêm só para ela a sua convicção era que 

convidavam individualmente os Vereadores. 

Disse também que o que poderia institucionalizar no seu gabinete era quando 

viessem convites, independentemente de pedirem para dar conhecimento ou não, o gabinete 

daria sempre conhecimento aos Vereadores. 

 

III – Relativamente à questão da sociedade Fonseca & Silva, a Senhora Presidente 

informou que a Senhora Eng.ª Isabel Gonçalves se reuniria novamente com o técnico para 

verificar se havia uma solução para resolver o problema. Este problema residia no facto de 

dois vizinhos não se entenderem quanto às estremas do terreno e, evidentemente, era 

necessário ter conhecimento desta informação para saber a área de construção para efeito 

de índices, entre outros. Neste momento, os vizinhos estavam à espera de uma decisão 

judicial de delimitação de estremas.  

Disse ainda que Leiria continuava a ser o Concelho que mais licenciamentos tinha a 

nível de indústria não se podendo fazer o enquadramento de que estávamos a perder 

empresas e que os outros concelhos estavam a ficar com as nossas empresas. 

Do ponto de vista de solidariedade regional até era bom que assim fosse. 

 

IV – Relativamente à ultima observação feita pelos vereadores eleitos pelo Partido 

Socialista, a Senhora Presidente informou que se ia começar a fazer os necessários 

estudos para estabelecer as propostas para a taxa da derrama. 

 

 

 Ordem do dia  

 

DLB N.º 1214/07 | Presente a acta da reunião de 2  de Agosto, cuja leitura foi dispensada 

por ter sido previamente distribuída, tendo a Câmara deliberado por unanimidade aprovar 

a sua redacção final. 
 

 

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 
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1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1442/04 - Construções Felizardo Neto & 
Filhos, Lda 
DLB N.º 1215/07 | De CONSTRUÇÕES FELIZARDO NETO & FILHOS, LDA, com sede 

social na Rua dos Bombeiros Voluntários, n.º 9, r/c, na localidade, freguesia e concelho de 

Pombal, referente ao projecto de arquitectura para alteração do edifício de habitação 

unifamiliar e muros de vedação em Fonte Quente, Almuinhas, freguesia de Marrazes. 

As alterações propostas visam ajustamentos interiores e exteriores, decorrentes da 

obra em curso, não se registando qualquer aumento nas áreas de construção. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/10/04, constante do respectivo 

processo (folha 285), 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 requerer a substituição do Técnico autor do projecto de arquitectura; 

2.º apresentar os respectivos projectos de especialidade no prazo de seis meses. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1185/05 - Quinta do Chá - Encontros e 
Organização de Eventos, Lda 
DLB N.º 1216/07 | De QUINTA DO CHÁ - ENCONTROS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, 
LDA., com endereço postal na Rua D. António da Costa, n.º 12, r/c, freguesia de Leiria, 

referente ao projecto de arquitectura para alteração (legalização) do espaço comercial 

designado pela fracção «A» do edifício situado no local acima referido, com mudança de uso 

para estabelecimento de bebidas, inserido no Núcleo Histórico da Cidade de Leiria. 

A pretensão mereceu pareceres favoráveis da Divisão de Habitação e Reabilitação 

Urbana, do Instituto Português do Património Arquitectónico, do Governo Civil, do Serviço 

Nacional de Bombeiros e Protecção Civil (actualmente designado por Autoridade Nacional 

de Protecção Civil) e da Autoridade de Saúde. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/10/04, constante do respectivo 

processo (folha 124), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer do Governo Civil, cujo conteúdo já é do 

conhecimento da requerente, nomeadamente no que se refere ao horário de funcionamento; 

2.º cumprir com o parecer da Autoridade de Saúde, cuja cópia deverá ser remetida à 

requerente (folha 100); 

3.º apresentar, no prazo de seis meses, projectos de especialidade (redes de águas e 

esgotos, acústico, térmico, projecto electromecânico de exaustão, tendo em conta o indicado 

na memória descritiva, e segurança contra incêndios); 
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4.º requerer o licenciamento da publicidade junto do competente Serviço (Sector de 

Licenciamentos Diversos). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 318/06 - ROFAR - Sociedade de Gestão 
Imobiliária, Lda 
DLB N.º 1217/07 | De ROFAR - SOCIEDADE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA, LDA, com sede 

social no Largo Santana, n.º 11, freguesia de Leiria, referente ao aditamento ao projecto de 

arquitectura aprovado por deliberação de Câmara de 2006/09/28 para alteração e ampliação 

do edifício habitacional e comercial situado no Largo Cónego Maia, freguesia de Leiria. 

As alterações incidem ao nível dos vários pisos, nomeadamente na 

compartimentação interior e ajustamentos na cota da laje da cave, decorrente da área 

técnica prevista para instalação das infra-estruturas eléctricas (posto de transformação), não 

se verificando aumento de área de construção face ao projecto anteriormente aprovado. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/10/04, constante do respectivo 

processo (folha 1007), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

seguinte: 

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

1.1. esclarecimentos quanto à localização da conduta de ventilação das lojas proposta nos 

pisos 2, 3 e cobertura; 

1.2. projectos de especialidade, face às alterações apresentadas, incluindo: 

1.2.1. projectos das redes prediais de distribuição de água e drenagem de águas 

residuais aprovados pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento; 

1.2.2. projecto de instalações eléctricas aprovado pela entidade competente; 

1.2.3. projecto de AVAC; 

1.3. esclarecimentos relativos ao projecto de segurança contra riscos de incêndio, dado que 

se verificam discrepâncias relativamente ao projecto de arquitectura aprovado no que se 

refere aos caminhos de evacuação ao nível do piso 0 (porta do lado sul na loja B); 

1.4. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de segurança contra riscos de 

incêndio e documento comprovativo da sua inscrição em associação pública de natureza 

profissional; 

1.5. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto electromecânico de elevadores 

rectificado, devendo indicar correctamente o procedimento administrativo em causa 

(licenciamento); 

1.6. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de instalações telefónicas e de 

telecomunicações rectificado no que se refere aos regulamentos aplicáveis; 

1.7. termo de aceitação da titularidade (MOD. 72-01) dos projectos de instalações telefónicas 

e de telecomunicações, instalações da rede de gás, segurança contra riscos de incêndio, 

verificação do comportamento térmico, instalações electromecânicas de elevadores e de 

isolamento acústico, dado que os projectos não estão em nome da actual requerente. 
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Mais se refere que deverá apresentar termos de responsabilidade dos técnicos autores 

dos referidos projectos rectificados, devendo indicar correctamente o nome da 

requerente; 

2.º cumprir com os restantes condicionalismos referidos na deliberação tomada em reunião 

de 2006/09/28, nomeadamente no que se refere ao indicado nos pontos 1, 9 e 10 do ofício 

n.º 10954 datado de 2006/10/18. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.4. Processo de obras particulares n.º 138/07 - Luís Manuel Viola Moleiro 
DLB N.º 1218/07 | De LUÍS MANUEL VIOLA MOLEIRO, residente na Rua do Barro, na 

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

construção de edifício de habitação unifamiliar e muros numa parcela a destacar de um 

terreno situado no local acima indicado, 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 2007/10/04, constante do respectivo 

processo (folha 115), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público destinada a alargamento do arruamento e 

execução de passeios, de acordo com o indicado na planta de implantação; 

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

elementos: 

2.1. memória descritiva rectificada, nomeadamente no que se refere à área da parcela, face 

ao indicado na certidão da Conservatória do Registo Predial; 

2.2. esclarecimentos quanto ao material de pavimentação do arruamento e passeios 

existentes no local, devendo a planta de implantação prever o mesmo material para o 

alargamento do arruamento e respectivos passeios; 

2.3. projectos de especialidades; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

incêndios junto à via; 

5.º a rampa de acesso à cave não poderá interferir com o passeio exterior ao edifício; 
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6.º previamente à emissão da autorização de utilização, efectuar a pavimentação da zona 

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

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

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

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

acompanhados pelo Departamento de Obras Municipais. 

Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 103). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 175/07 - Maria Henriqueta Marques de Sousa 
DLB N.º 1219/07 | De MARIA HENRIQUETA MARQUES DE SOUSA, residente na Rua das 

Eiras, n.º 54, na localidade e freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura 

para construção de anexo destinado a garagem no local acima referido, numa zona definida 

no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Média Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/10/04, constante do respectivo 

processo (folha 51), 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 EP – Estradas de Portugal, 

E.P.E., cuja cópia deverá ser remetida à requerente (folha 49); 

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

elementos: 

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

referência ao cumprimento do disposto no Regulamento do Plano Director Municipal; 

2.2. alçados com indicação dos acabamentos; 

2.3. projectos de especialidades; 

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

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

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 369/07 - Simões Silva & Filhos, Lda 
DLB N.º 1220/07 | De SIMÕES SILVA & FILHOS, LDA, com sede social na Rua dos Vasos, 

lote 5, na localidade de Cruz da Areia, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de alterações do estabelecimento comercial designado pela 

fracção «B» do edifício situado na Rua da Malaposta, n.º 199, freguesia de Leiria, com 

mudança de uso para salão de cabeleireiro. 
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unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, 

condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pela Autoridade Nacional de 

Protecção Civil, cujo conteúdo já é do conhecimento da requerente, e pela Autoridade de 

Saúde, cuja cópia lhe deverá ser remetida (folha 95); 

2.º caso pretenda publicidade, requerer o respectivo licenciamento junto do competente 

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

 
1.1.7. Processo de obras particulares n.º 536/07 - Manuel Maria Pereira 
DLB N.º 1221/07 | De MANUEL MARIA PEREIRA, residente na Rua da Restauração, n.º 9, 

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

legalização de telheiro e muros situados no local acima referido, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Baixa Densidade. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/10/04, 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 existe sobreposição de terreno com a propriedade confinante no lado Norte (processo 

n.º 1275/03); 

2.º a delimitação da parcela no projecto apresentado não corresponde com o indicado no 

processo antecedente (3986/76); 

3.º a implantação da moradia indicada não coincide com o projecto inicialmente aprovado; 

4.º a pretensão não é esclarecedora quanto ao licenciamento dos anexos indicados em 

planta; 

5.º em termos de enquadramento urbano a altura dos muros e a volumetria do anexo são 

excessivas. 

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 2007/10/04, e face ao disposto no 

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

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

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

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

 

1.2. Análise do processo de participação n.º 25/07 - Polícia de Segurança Pública 
DLB N.º 1222/07 | De POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, referente à participação relativa 

à derrocada do edifício devoluto situado na Rua da Catraia, n.º 12, na localidade de 

Pinheiros, freguesia de Marrazes. 
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Presente a exposição apresentada por Joaquim Gomes, residente na Rua do 

Alcaide, n.º 50, na localidade de Alcaidaria, freguesia de Milagres, na sequência da 

deliberação tomada em reunião de 2007/05/16, na qual foi manifestada a intenção de o 

notificar, na qualidade de proprietário do referido edifício, para proceder à execução dos 

trabalhos referidos no auto de vistoria n.º 79/07, nomeadamente no que se refere à 

demolição da empena do lado direito da edificação, à remoção do entulho e à limpeza do 

terreno.  

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

pelos Serviços de Fiscalização, que verificaram que os aspectos referidos no auto de vistoria 

não se encontravam solucionados na totalidade, e concordando com a informação prestada 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/09/20, constante do respectivo 

processo (folha 15 verso), deliberou por unanimidade notificar o proprietário do imóvel, nos 

termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, na alínea c) do n.º 5 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e no Código do Procedimento Administrativo, 

para no prazo de 45 dias dar cumprimento à totalidade dos aspectos referidos no auto de 

vistoria n.º 79/07, cujo teor já é do seu conhecimento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise dos seguintes processos de vistoria  
1.3.1. Processo de vistoria n.º 27/05 - Junta de Freguesia de Arrabal 
DLB N.º 1223/07 | De JUNTA DE FREGUESIA DE ARRABAL, com endereço postal na Rua 

José Bernardino Crespo, n.º 23, freguesia de Arrabal, referente ao pedido de vistoria ao 

edifício situado na Rua Luís Lopes Vieira, freguesia de Arrabal. 

Conforme verificado no local, o edifício é constituído basicamente pelas paredes 

exteriores resistentes, pontualmente com flechas e fissuras, apresentando sinais de pré-

esgotamento generalizado dos seus elementos estruturais, tendo a cobertura e as paredes 

divisórias ruído para o interior da edificação. 

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

efectuada em 2007/08/29, constante do respectivo processo (folha 15), deliberou por 
unanimidade o seguinte: 

1.º ratificar, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, o despacho proferido pela Senhora Vereadora, Eng.ª Isabel Gonçalves, em 

2007/08/08, o qual ordenou a realização da vistoria ao edifício acima referido; 

2.º notificar o proprietário do imóvel, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 89.º do Decreto-Lei 

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

alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e no Código do 

Procedimento Administrativo, para no prazo de 30 dias proceder ao escoramento das 

fachadas, à demolição de elementos instáveis, ao fecho dos vãos com paredes de alvenaria, 

à remoção dos materiais e limpeza do espaço, conforme consta do auto de vistoria n.º 

177/07, cujo teor deverá ser transmitido ao proprietário; 
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3.º dispensar a audiência prévia dos interessados, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 

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

tomada. 

Mais deliberou transmitir à Junta de Freguesia do Arrabal o conteúdo do referido 

auto de vistoria e os procedimentos adoptados pela Câmara. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.2. Processo de vistoria n.º 19/07 - Junta de Freguesia de Arrabal 
DLB N.º 1224/07 | De JUNTA DE FREGUESIA DE ARRABAL, com endereço postal na Rua 

José Bernardino Crespo, n.º 23, freguesia de Arrabal, referente ao pedido de vistoria ao 

edifício situado na Rua Nova, na localidade de Soutocico, freguesia de Arrabal. 

Conforme verificado no local, a edificação encontra-se desocupada e apresenta 

sinais de degradação, consequência da ausência de obras de conservação, demonstrados 

essencialmente através de paredes exteriores fissuradas, com o revestimento inoperante e 

pontualmente inexistente, degradação dos materiais de fecho dos vãos e beirado com telhas 

partidas. 

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

efectuada em 2007/08/29, constante do respectivo processo (folha 15), deliberou por 
unanimidade o seguinte: 

1.º ratificar, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, o despacho proferido pela Senhora Vereadora, Eng.ª Isabel Gonçalves, em 

2007/08/08, o qual ordenou a realização da vistoria ao edifício acima referido; 

2.º notificar o proprietário do edifício, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 89.º do Decreto-Lei 

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

alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e no Código do 

Procedimento Administrativo, para que, de imediato, proceda à limpeza do local e à 

execução das obras de conservação necessárias à correcção das deficiências apontadas no 

auto de vistoria n.º 178/07, cujo conteúdo deverá ser transmitido ao proprietário; 

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

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

tomada. 

Mais deliberou transmitir à Junta de Freguesia do Arrabal o conteúdo do referido 

auto de vistoria e os procedimentos adoptados pela Câmara. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.3. Processo de vistoria n.º 20/07 - Junta de Freguesia de Arrabal 
DLB N.º 1225/07 | De JUNTA DE FREGUESIA DE ARRABAL, com endereço postal na Rua 

José Bernardino Crespo, n.º 23, freguesia de Arrabal, referente ao pedido de vistoria ao 

edifício situado na Rua das Carvalheiras / Rua da Nogueira, na localidade de Soutocico, 

freguesia de Arrabal. 

Conforme verificado no local, a construção é constituída basicamente pelas paredes 

exteriores resistentes, encontrando-se o telhado e as paredes interiores em elevado estado 

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

efectuada em 2007/08/29, constante do respectivo processo (folha 15), deliberou por 
unanimidade o seguinte: 

1.º ratificar, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, o despacho proferido pela Senhora Vereadora, Eng.ª Isabel Gonçalves, em 

2007/08/08, o qual ordenou a realização da vistoria ao edifício acima referido; 

2.º notificar o proprietário do edifício, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 89.º do Decreto-Lei 

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

alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e no Código do 

Procedimento Administrativo, para no prazo de 30 dias proceder ao escoramento das 

fachadas do referido edifício, à demolição de elementos que apresentem indícios de 

instabilidade, ao fecho dos vãos com paredes de alvenaria, à remoção dos materiais e à 

limpeza do local, tendo em conta o conteúdo do auto de vistoria n.º 179/07, cujo o teor 

deverá ser transmitido ao proprietário; 

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

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

tomada. 

Mais deliberou transmitir à Junta de Freguesia do Arrabal o conteúdo do referido 

auto de vistoria e os procedimentos adoptados pela Câmara. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4. Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços de fiscalização durante o mês 
de Setembro 
DLB N.º 1226/07 | Presente o relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao 

serviço efectuado durante o mês de Setembro. 
Secção de Fiscalização 

Actividades do Mês de Setembro de 2007 

Departamento de Operações Urbanísticas 

Queixas 65 
Processos Fiscalizados 390 
Mandados de Notificação 12 
Embargos 15 
AUTOS DE TRANSGRESSÃO  
Obras sem licença 52 
Obras em desacordo com a licença 8 
Outras transgressões 28 

 

Serviço efectuado para o Departamento Jurídico 

Mandados de Notificação 5 
Processos de contra-ordenação 0 
Autos de Notícia 0 
Informações 0 
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A Câmara tomou conhecimento. 

N.º de 
embarg

o 
Data Nome do 

Proprietário Local Tipo de obra Razões do 
embargo Processo 

1766 03/09/07 Irene Vieira de 
Oliveira Colmeias Construção de 

moradia  

Em desacordo 
com o projecto 
aprovado. 

834/05 

1775 03/09/07 José Vieira de 
Sousa Grosso Maceira Construção de 

moradias 

Sem a 
respectiva 
licença 

330/06 

1767 04/09/07 
SIB- Soc. 
Britagem de 
Pedra, Lda. 

Arrabal 
Construção de 
muro de suporte 
de terras 

Sem a 
respectiva 
licença 

Não existe 

1768 05/09/07 Cláudio Manuel 
Oliveira Ferreira Ortigosa Ampliação de 

moradia 

Sem a 
respectiva 
licença 

797/07 

1776 06/09/07 Adriano Vicente 
Faria Boa Vista Ampliação de 

edifício 

Sem a 
respectiva 
licença 

Não existe 

1757 06/09/07 Augusto Vieira, 
Lda. Cortes 

Construção de 
bloco 
habitacional 

Sem a 
respectiva 
licença 

743/07 

1758 07/09/07 S.C.M.R., Lda. Barreira 
Construção de 
bloco 
habitacional 

Em desacordo 
com o projecto 
aprovado. 

1180/05 

1769 07/09/07 Mário Brito 
Coelho Carvide Construção de 

muro vedação 

Sem a 
respectiva 
licença 

Não existe 

1777 07/09/07 Paulo Carvalho 
Silva Marrazes 

Reconstrução e 
ampliação de 
muros 

Sem a 
respectiva 
licença 

Não existe 

1778 12/09/07 Pedro Miguel 
Pedroso de Faria Maceira Construção de 

moradia  

Em desacordo 
com o projecto 
aprovado. 

369/06 

1779 14/09/07 
Pedro Miguel 
Monteiro da 
Silva Viana 

Leiria Construção de 
anexo 

Sem a 
respectiva 
licença 

Não existe 

1759 24/09/07 Carlos Manuel 
Paulo Faustino Parceiros 

Alteração de 
moradia, 
construção de 
muros e anexo. 

Sem a 
respectiva 
licença 

772/07 

1770 24/09/07 José de Jesus 
Pedrosa Bajouca 

Construção de 
muro de 
vedação. 

Sem a 
respectiva 
licença 

Não existe 

1780 24/09/07 
Fernando Pedro 
Bajouco da 
Costa 

Souto da 
Carpalhos
a 

Alterações num 
pavilhão 

Sem a 
respectiva 
licença 

809/07 

1781 25/09/07 Faria & Irmão, 
Lda. Pousos 

Construção de 
muros de 
suporte terras 

Sem a 
respectiva 
licença 

188/07 

 
1.5. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.5.1. Processo de loteamento n.º 20/87 – Carlos Augusto Gaspar V. Oliveira 
DLB N.º 1227/07 | De CARLOS AUGUSTO GASPAR V. OLIVEIRA, acompanhado de um 

requerimento de AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS, LDA, com sede na Avenida 

Marquês de Pombal, lote 4, 1.º frente, Leiria, a solicitar alterações ao loteamento situado em 

Quinta do Barreta, da freguesia de Pousos, consistindo as mesmas na mudança do uso 

habitacional para equipamento, Creche/Jardim Infantil, e no aumento das áreas de 

implantação e de construção, enquadrando-se no PDM.  

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

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

Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, sem oposição.  
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A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando a informação prestada pela 

Divisão de Loteamentos datada de 3 de Outubro de 2007, constante do respectivo processo, 

(folha 1011), deliberou por unanimidade aprovar as alterações propostas, devendo para o 

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

 

1.5.2. Processo de loteamento n.º 6/97 - EDIFOZ - Empreendimentos Imobiliários, S.A. 
DLB N.º 1228/07 | De EDIFOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA, acompanhado 

de um requerimento de MÁRIO MARTO DAS NEVES, residente na Estrada de Minde, n.º 

880, da freguesia de Fátima, concelho de Ourém, a solicitar alterações ao loteamento 

situado no lugar de Quinta do Seixal, da freguesia e concelho de Leiria.  

De acordo com a informação da Divisão de Loteamentos as alterações consistem na 

alteração ao Lote 57 relativamente à altura do muro confinante com a via pública para 1,85m 

e na previsão de outro acesso automóvel ao lote. 

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

Divisão de Loteamentos de 2 de Outubro de 2007, constante do respectivo processo, (folha 

1181), deliberou por unanimidade aprovar as alterações propostas, condicionado a que 

não seja alterada a configuração do passeio existente. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.3. Processo de loteamento n.º 12/04 - Rui Pedro da Costa Manso 
DLB N.º 1229/07 | De RUI PEDRO DA COSTA MANSO, residente na Rua São Cristóvão, n.º 

22, no lugar e freguesia de Caranguejeira, concelho de Leiria, acompanhado de um 

requerimento, a solicitar uma operação de loteamento composto por 5 lotes, destinados a 

habitação colectiva, situado no lugar de Paul, da freguesia de Parceiros, do concelho de 

Leiria.  

De acordo com a informação da Divisão de loteamentos, foi prestada a seguinte 

informação: 

«O Loteamento foi aprovado, com condições, por deliberação de Câmara em 

2006/08/17. 

Os projectos das infra-estruturas têm os pareceres favoráveis de todas as entidades. 

O promotor apresentou plantas de síntese rectificadas, em resposta à deliberação de 

Câmara de 2006/08/17.» 

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

pela Divisão de Loteamentos datada 13 de Setembro de 2007, constante do respectivo 

processo, (folhas 477 e 478), deliberou por unanimidade aprovar as plantas de síntese 

rectificadas e o projecto de infra-estruturas, ficando a emissão do alvará condicionado ao 

seguinte:  

1.º Ceder ao Município a área de 8.638 m², destinados a passeios, estacionamentos, 

ecoponto, alargamento da via, zona verde e equipamento. 

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 »; 
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2.1. a favor da EDP no valor de €27.067,77 (incluído o IVA 21%) destinados às infra-

estruturas da rede eléctrica; 

2.2. a favor da Câmara Municipal no valor de €17.946,00 destinados à execução da rede de 

águas e rede de esgotos domésticos; 

2.3. a favor da Câmara Municipal no valor de €32.614,50 destinados à execução da rede 

pluvial; 

2.4. a favor da Câmara Municipal no valor de €64.137,00 destinados à execução da rede 

viária; 

2.5. a favor da Câmara Municipal no valor de €86.745,00 destinados à execução dos 

espaços verdes. 

3.º Efectuar os seguintes pagamentos: 

3.1. Pagamento de encargos para reforço da rede eléctrica, no valor de €8.643,60 (incluindo 

IVA 21 %), a favor da EDP-Distribuição de Energia, S. A.; 

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

montante do loteamento, no valor de €22.500,00 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. 

 

1.5.4. Processo de loteamento n.º 2/06 - José Manuel Ferreira Gomes 
DLB N.º 1230/07 | De JOSÉ MANUEL FERREIRA GOMES, residente na Rua Dr. António 

Bernardino Pargana, n.º 21 A – Caldas da Rainha, acompanhado de um requerimento a 

solicitar uma Operação de Loteamento para a constituição de 13 lotes para habitação 

unifamiliar, situado no lugar de Venda, da freguesia de Maceira, num terreno com 8.958 m², 

inserido em aglomerado urbano da Maceira, de acordo com a planta de ordenamento do 

PDM.  

De acordo com a informação da Divisão de Loteamentos verifica-se o seguinte: 

O processo contém os pareceres das entidades consultadas.  

1.º Existe uma insuficiência de área de cedência para equipamento e zonas verdes, 

contabilizada em 47,73m2, de acordo com o n.º 5 do artigo 55.º do regulamento do PDM; 

2.º Na tabela de áreas da planta de síntese, deverá constar a área a construir em cave e o 

seu uso, bem como o total da área de construção, incluindo a área em cave, devendo 

constar também o total da área de implantação;  

3.º A planta de síntese do loteamento deverá conter a informação técnica definida no n.º 2 

do artigo n.º 8.º da Portaria n.º 1110/2001,de 19 de Setembro, nomeadamente a modelação 

proposta para o terreno, o polígono de implantação das edificações, devidamente cotado e 

referenciado;  

4.º A planta de síntese também carece de legenda correspondentes ao desenho, bem como 

as cotas de soleira.  

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

Divisão de Loteamentos datada de 2 de Outubro de 2007, constante do respectivo processo 
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(folhas 107 e 108), deliberou por unanimidade manifestar a intenção de indeferir a 

pretensão, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

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

para o efeito notificar-se 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 

respectiva proposta de indeferimento do pedido. 

O parecer poderá vir a ser revisto, caso o projecto de loteamento seja reformulado. 

Mais deliberou dar conhecimento ao promotor, dos pareceres das entidades e 

serviços da Câmara.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
 Depar tamento  de  Obras  Munic ipa is 

 

2.1. Processo n.º T – 169/2002. Construção da ponte sobre o Rio Lis – acessibilidades 
ao Estádio Municipal de Leiria - Dr. Magalhães Pessoa (ligação do IC2 à zona 
desportiva). Estudo de revisão de preços para aprovação 
DLB N.º 1231/07 | Pela empresa SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA, 

SA e confirmado pelo Departamento de Obras Municipais foi presente para aprovação o 

Estudo de Revisão de Preços definitiva referente aos autos n.ºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10T+, 

e 12T+ no valor de €5.622,18 + IVA. 

Em 2003/06/30 a obra em epígrafe foi adjudicada pelo valor de €2.968.150,00 + IVA, 

conforme deliberação tomada em reunião da Câmara Municipal. 

Em 2004/06/28 foi aprovado a realização dos trabalhos a mais a preços de proposta 

no valor de €343.609,65 +IVA, trabalhos a mais a preços acordados no valor de €544.416,49 

+ IVA e trabalhos a menos a preços de proposta no valor de €151.680,97 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informação prestada pelo 

Departamento de Obras Municipais 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, aprovar o Estudo de Revisão de Preços 

definitiva referente aos autos n.ºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10T+, e 12T+ no valor de €5.622,18 

+ IVA. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2. Processo n.º T – 96/2004. Execução de trabalhos complementares na ponte 
sobre o Rio Lis – Leiria. Estudo de revisão de preços para aprovação 
DLB N.º 1232/07 | Pela empresa SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA, 

SA e confirmado pelo Departamento de Obras Municipais foi presente para aprovação o 

Estudo de Revisão de Preços definitiva referente ao auto n.º 1, no valor de €6.696,49 + IVA. 

Em 2004/09/13 a obra em epígrafe foi adjudicada pelo valor de €308.451,97+IVA, 

conforme deliberação tomada em reunião da câmara municipal. 
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A Câmara tomou conhecimento e com base na informação prestada pelo 

Departamento de Obras Municipais 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, aprovar o Estudo de Revisão de Preços 

definitiva referente ao auto n.º 1, no valor de €6.696,49 + IVA 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 
3.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Administrativa 
3.1.1. Relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais relativo ao mês de 
Setembro de 2007 
DLB N.º 1233/07 | Presente o relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais 

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

ACTIVIDADE QUANTIDADE VARIAÇÃO  
(MÊS 

 ANTERIOR) 

VALOR VARIAÇÃO  
(MÊS 

ANTERIOR) 
Instauração de novos 

PEF’s 
 

31 
 

-22,5% 
 

€1.336,30 
 

-36,68% 

Mercados 29 -23,68% €1.247,47 -39,68% 
Ocupação da via pública             2 0% €88,83 110% 

Tramitação de PEF’s 149 2,05% - -  

Citação de executados 58 3,57% -  - 

PEF’s  activos 883 0% €31.278,39 -0,03% 
SMAS 650 -1,22% €19.672,68 -1,14% 
Mercados 155 4,03% €7.115,25 2,13% 
Ocupação da via pública 54 3,85% €1.174,62 8,18% 
Publicidade 18 0% €2.473,72 0% 
Metrologia 1 0% €14,56 0% 
Diversos 5 0% €827,56 0% 

PEF’s extintos por 
pagamento 

 

31 
 

-69% 
 

€1.759,72 
 

-52,51 

Penhora de Vencimentos 2 - 418,46 - 

A Câmara tomou conhecimento. 
 

3.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
3.2.1. Pagamentos 
DLB N.º 1234/07 | 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 27 de Setembro a 15 de Outubro de 2007 correspondente às 

Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 6480 a 6482, 6610 a 6613, 6779, 6780, 6938, 6960, 

6961, 6963 a 6965, 6967, 6968, 7007, 7010, 7013, 7015, 7020, 7036 a 7042, 7044 a 7055, 

7057 a 7065, 7072 a 7077, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 555 a 583, 585 a 
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630 e às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 434, 1763, 3249, 4553, 4587, 4588, 4594, 

4598, 4652, 4654, 4657, 4668, 4670, 4674, 4675 a 4677, 4689, 4690, 4691, 4693 a 4695, 

4697 a 4700, 4702, 4717, 4723 a 4726, 4728, 4729, 4731, 4739, 4740, 4789, 4791,4794, 

4803 a 4805, 4875, 5092, 5374, 5537, 5555, 5599, 5611, 5665, 5808 a 5810, 5812, 5814 a 

5823, 5825 a 5831, 6237, 6242, 6266, 6271, 6295, 6300, 6378, 6390, 6394, 6408, 6421, 

6454, 6494, 6561, 6565, 6568, 6571, 6602, 6616, 6627, 6628, 6631 a 6637, 6641, 6643, 

6649, 6651 a 6656, 6658, 6659, 6661 a 6663, 6665 a 6672, 6674 a 6678, 6681, 6682, 6685 

a 6703, 6706 a 6710, 6722, 6729, 6730, 6742, 6775, 6777, 6778, 6781 a 6783, 6785, 6787 a 

6795, 6797 a 6812, 6814 a 6832, 6834, 6835, 6837, 6839, 6840, 6842, 6844, 6845, 6852 a 

6867, 6870, 6872, 6873, 6875 a 6879, 6881 a 6886, 6888 a 6901, 6903 a 6914, 6917, 6925, 

6927 a 6934, 6939 a 6941, 6943, 6946 a 6959, 6962, 6966, 6969 a 7006, 7008, 7009, 7014, 

7016, 7021 a 7027, 7029 a 7031, 7033, 7035, 7066, 7067, 7069 a 7071, 7078, 7079 no valor 

total de €2.188.374,63. 

 
3.2.2. XVIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. Ratificação 
DLB N.º 1235/07 | Presente a XVIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2007 que se consubstancia na 18.ª Alteração ao Orçamento 

da Despesa, 15.ª Alteração ao Plano de Actividades, 17.ª Alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais. 

Analisado o assunto a Câmara 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, ratificar o despacho da Senhora Presidente 

de 12 de Outubro que autoriza a XVIII Modificação às Grandes Opções do Plano para o 

presente ano de 2007, com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de 

€355.327,63 cada, e a XVIII alteração ao Orçamento da Despesa para o presente ano de 

2007, com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €443.010,00 cada, 

tal como proposto, 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. 
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.2.3. Alienação da casa n.º 17 da Rua Infante D. Henrique, Bairro das Almuinhas, 
freguesia de Marrazes, Leiria 
DLB N.º 1236/07 | Na sequência da deliberação de Câmara n.º 1163/06, de 14 de Setembro, 

na qual foi aprovado o preço de venda da casa n.º 17, da Rua Infante D. Henrique, no Bairro 

Social das Almuinhas, freguesia de Marrazes veio o arrendatário Rui Jorge da Conceição 

Ferreira manifestar concordância com o valor fixado e reiterar o interesse naquela aquisição, 

através do registo ENT. 30635/2006.  

Mantendo-se, assim, o interesse nesta alienação a Câmara, após apreciação do 

processo, e no âmbito da competência que lhe é conferida pela alínea f) do n.º 1 do artigo 

64.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, em conjugação com o disposto no n.º 1 do artigo 5.º 

do Decreto-Lei n.º 310/88, de 5 de Setembro, deliberou por unanimidade proceder à venda 

da casa de habitação n.º 17, sita na Rua Infante D. Henrique, Bairro das Almuinhas, 
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freguesia de Marrazes, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 3105.º e que faz parte 

do descrito na Segunda Conservatória do Registo Predial sob o  n.º 3224, pelo valor de 

€10.575,00 e constituir e ceder o direito de superfície da parcela de terreno com a área de 

97,90 m2, onde aquela habitação se encontra implantada, pelo valor de €846,00, a favor de 

Rui Jorge da Conceição Ferreira, nas seguintes condições: 

1.º O prazo de cedência do direito de superfície é de setenta anos, podendo ser prorrogado 

por igual período de tempo, se nisso estiverem de acordo o proprietário e o superficiário. No 

caso de qualquer uma das partes querer evitar a prorrogação deve avisar o outro contraente 

com a antecedência mínima de um ano, em relação ao prazo de cedência. 

2.º O valor do direito de superfície bem como o valor de venda da casa de habitação é pago, 

conjuntamente e de uma só vez, no acto da outorga da escritura. 

3.º Nos termos do número 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 310/88, de 5 de Setembro, o 

objecto da presente alienação fica sujeito ao ónus de inalienabilidade durante os 7 (sete) 

anos subsequentes à escritura. 

4.º Em caso de alienação desta casa de habitação deve ser dado conhecimento ao 

Município de Leiria, por carta registada, no prazo de 30 dias a contar da data da respectiva 

escritura, identificando o novo adquirente. 

5.º Os litígios decorrentes do presente contrato serão regulados pela legislação em vigor 

para a alienação de casas para famílias pobres construídas pelos Municípios e submetidos 

ao foro do Tribunal Judicial da Comarca de Leiria com renúncia a qualquer outro. 

Mais deliberou conferir os poderes à Senhora Presidente para outorgar a 

competente escritura.  
 

3.2.4. Doação de Frigorífico 
DLB N.º 1237/07 | Presente uma declaração remetida pelo Agrupamento de Escolas 

Marrazes (ENT 2007/23031, de 19 de Setembro), na qual declara que, os Encarregados de 

Educação dos alunos do 1.º CEB de Casal dos Claros,  freguesia de Amor,  adquiriram para 

instalar naquela Escola, 1 frigorífico Crown AGDRE F001, no valor de €217,68. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com a competência que lhe é 

conferida pelo estipulado na alínea h) do n.º1 do artigo 64.º da Lei n.º169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade aceitar a doação do referido equipamento, para 

instalação na Escola 1.º CEB de Casal dos Claros da freguesia de Amor. 

 

3.2.5. Resumos de Tesouraria 
DLB N.º 1238/07 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 15 de Outubro de 

2007, apresentando um Total de Disponibilidades de €3.451.563,19, sendo de Operações 

Orçamentais €3.063.083,34 e de Operações de Tesouraria €388.479,85, que se encontra 

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

A Câmara tomou conhecimento. 
 
 

Ponto quatro 
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 D i v i s ã o  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s  

 
4.1. Voto de pesar 
DLB N.º 1239/07 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar à funcionária Paula Cristina Cruz Aguiar Sousa, 

Assistente Administrativa do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, pelo falecimento do 

seu pai, José Aguiar 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. Alteração ao valor do seguro de acidente pessoais dos Eleitos Locais 
DLB N.º 1240/07 | Presente o relatório da circular de correio relativo ao registo interno n.º 

3292/2006. 

Foi proposto pela Divisão De Recursos Humanos a alteração aos valores do seguros 

dos eleitos locais por se encontrarem desactualizados face ao estabelecido no artigo 17.º da 

Lei n.º 29/87, de 30 de Junho, alterada e republicada pela lei n.º 52-A/2005, de 10 de 

Outubro, o qual estipula no seu n.º 1 que «os membros dos órgãos autárquicos têm direito a 

um seguro de acidentes pessoais mediante deliberação do respectivo órgão, que fixará o 

seu valor» e no seu n.º 2 que «para os membros dos órgãos executivos em regime de 

permanência, o valor do seguro não pode ser inferior a 50 vezes a respectiva remuneração 

mensal.» 

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

com o proposto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

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

 
15ème Salon des Artisans d’Art de Saint-Maur-des-Fossés 
DLB N.º 1241/07 | A cidade de Saint-Maur-des-Fossés, de parceria com a Associação Saint-

Mauriense para o Desenvolvimento Económico e a Câmara de Ofícios do Vale de Marne 

organizam de 23 a 25 de Novembro de 2007, o 15ème Salon des Artisans d’Art, tendo 

endereçado convite a esta Câmara para Leiria se fazer representar naquele certame com um 

ou dois artesãos. 

Nos últimos anos, a presença de Leiria tem constituído significativo êxito, pois têm 

sido obtidos rasgados elogios pela qualidade do artesanato exposto, quer da parte das 

entidades promotoras daquele evento, quer dos representantes das cidades participantes, 

designadamente de Ziguinchor (Senegal), La Louviére (Bélgica), Hameln e Pforzheim 

(Alemanha) e Bognor Regis (Grã Bretanha), com resultados bastante positivos para os 

artesãos do nosso concelho, dado o contacto internacional de que desfrutam. 
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À semelhança do que tem acontecido nos anos anteriores, considera-se de grande 

interesse a presença de Leiria no 15ème Salon des Artisans d’Art, pelo que, foram abertas 

inscrições para os artesãos do concelho de Leiria poderem participar, tendo, no seguimento 

do critério que tem sido adoptado, evitar a repetição sempre que possível do mesmo tipo de 

artesanato. Assim, a escolha recaiu em Preciosa da Conceição Filipe Vieira, residente em 

Santa Catarina da Serra, que manufactura trabalhos em vidro de natureza utilitária e de 

ornamentação, pelo que se propõe que seja confiada a esta artesã a representação de Leiria 

no certame do presente ano. 

Dada a natureza do artesanato e uma vez que o limite de bagagem por passageiro 

em via aérea é de 30 quilos, há necessidade de se proceder ao envio do material a expor, 

por via terrestre, o que já tem sido feito em anos anteriores, sendo, pois, da responsabilidade 

desta  Câmara, apenas o pagamento referente à viagem da artesã, no valor de 300,56 euros 

(isento de IVA) e o do despacho e recolha do material, por via terrestre, no valor de 350 

euros (já com o IVA incluído), suportando o município de Saint-Maur-des-Fossés as 

despesas inerentes à estada. 

Embora o certame esteja patente de 23 a 25 de Novembro, por motivos de ordem 

logística, a artesã viajará para Saint-Maur-des-Fossés no dia 22, processando-se o seu 

regresso no dia 26 de Novembro de 2007. 

 A Câmara, após analisar o assunto, dado o interesse de que se reveste para o 

concelho a presença de um seu representante no 15ème Salon des Artisans d’Art, deliberou 
por unanimidade concordar com a participação da artesã Preciosa da Conceição Filipe 

Vieira, suportando os encargos inerentes à sua viagem, no valor de 300,56 euros (isento de 

IVA), bem como as despesas decorrentes do despacho e do retorno do material a expor, no 

valor de 350 euros (já com IVA incluído) com a proposta de cabimento n.º 3580/07, de 28 de 

Setembro. 
 
 

Ponto seis 
 Depar tamento  de  P laneamento  e  Urbanismo  

 
Elaboração do Plano de Pormenor de Leiria Norte 
DLB N.º 1242/07 | Os estudos iniciais do Plano de Pormenor de Leiria-Norte foram 

desenvolvidos entre 1994 e 1998, na sequência da abertura de uma importante via 

estruturante, Av. Francisco Sá Carneiro, e do aparecimento de vários processos para 

loteamento e construção nessa área. Seria necessário conferir uma estrutura de relação 

entre as diversas operações de loteamento entre si e com o resto da cidade, tanto mais que 

esta área, muito vazia de construção, se configurava como uma oportunidade para 

desenvolver um processo de planeamento que, articulando as diferentes intervenções, 

usasse como orientação estratégica o Plano Director Municipal, publicado na altura do início 

dos trabalhos do Plano de Pormenor. 

Tendo sido iniciado sob a égide do Decreto-Lei n.º 69/90, de 2 de Março, não foi 

publicitada a deliberação que determinou o início do procedimento e de participação 

preventiva dos interessados, como impõe o actual regime jurídico. 
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Entretanto, a legislação foi alterada e o Plano de Pormenor de Leiria-Norte que tinha 

sido elaborado de acordo com Decreto-Lei n.º 69/90, de 2 de Março, ficou em 1999, 

desajustado em relação à legislação que passou a reger os Instrumentos de Gestão 

Territorial, Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

310/2003, de 10 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, por 

conseguinte para finalizar o Plano, será necessário proceder à sua reformulação e ajustar a 

sua tramitação. Isto constitui um factor determinante para o atraso dos trabalhos, uma vez 

que um dos elementos fundamentais passou a ser um levantamento cadastral de toda a 

área do Plano, só concluído em 19 de Julho de 2007 e ainda com necessidade de pequenos 

acertos. 

Em síntese, o Plano proposto abrange uma área de 123,3ha, desde a Proalimentar 

até à Av. Paulo VI, tendo como «coluna vertebral» a Av. Sá Carneiro. 

O Plano Pormenor propõe controlar esta expansão com regras claras, que vão 

desde a implantação das edificações, ao seu volume, cércea e relação com o espaço 

exterior, relação que se entende integrada e completa, com a criação de uma imagem de 

qualidade, e segregação de trânsitos diferenciados com arruamentos hierarquizados e com 

perfis adequados. 

As propostas ao nível da dotação de equipamentos colectivos permitirão à 

população futura usufruir de 3 áreas específicas (zonas verdes, desporto, educação, etc.). 

Actualmente residem nesta área entre 2.000 e 2.500 hab. mas, a sua proximidade e 

a acessibilidade fácil à Área Central da Cidade, aos grandes equipamentos sociais, bem 

como as próprias características físicas e paisagísticas, tornaram esta zona adequada para 

a expansão urbanística.  

Para os 13ha previstos, o Plano estabelece a necessidade de vias principais 

(colectoras) e vias secundárias (ruas), lugares de estacionamento privado e lugares de 

estacionamento público. 

Para que a implementação do Plano seja possível, o seu regulamento prevê a 

aplicação de uma política de solos activa e equilibradora das desigualdades relativas que o 

mesmo provoca. Assim, a Autarquia poderá compensar os proprietários dos terrenos 

abrangidos por equipamentos e zonas verdes, com lotes urbanizados obtidos em zonas 

residenciais «beneficiadas» pelas propostas do Plano. 

O Plano, apresentado com a totalidade das peças escritas e desenhadas previstas 

na legislação em vigor, terá de seguir o processo administrativo tendente à sua aprovação e 

entrada em vigor. 

Considerando que a Câmara Municipal de Leiria tem em desenvolvimento a 

elaboração do Plano de Pormenor de Leiria Norte que, teve início ao abrigo do Decreto-Lei 

69/90, de 2 de Março, legislação entretanto revogada pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de 

Dezembro, e que para a prossecução dos trabalhos, tendo em vista a sua conclusão e 

aprovação, se torna necessário proceder conforme a legislação em vigor, a Câmara 

Municipal de Leiria de acordo com as orientações da CCDR-C, delibera nos termos do artigo 

74.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, 

de 10 de Dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, mandar elaborar o 
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Plano de Pormenor de Leiria Norte, prevendo-se um prazo para finalização de 6 meses, a 

contar da data da respectiva publicação em Diário da República e que incluem o prazo de 

quinze dias previsto no n.º 2 do artigo 77.º. 

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

Plano de Pormenor Leiria Norte. 
 

 

Ponto sete 
 Comissão Munic ipa l  de  Toponímia  

 
Toponímia na freguesia da Barreira 
DLB N.º 1243/07 | A Comissão Municipal de Toponímia propõe à Câmara Municipal, que 

seja atribuído o topónimo solicitado pela respectiva Junta de Freguesia, através do ofício 

com nosso registo de entrada n.º 22339, de 2007/09/11, conforme descrição abaixo: 

TELHEIRO 
RUA PAPA JOÃO PAULO II – com início na Rua Imaculada Conceição no lado Poente junto 

à moradia com n.º 127/A de polícia e a terminar num impasse junto à moradia do lado 

nascente com o n.º 330 de polícia. 

Historial: Denominação proposta em homenagem a SUA SANTIDADE O PAPA KAROL 

JÓZEF WOJTYLA. 

Papa João Paulo II, nascido sob o nome de Karol Józef Wojtyla, foi o Sumo Pontífice 

da Igreja Católica Apostólica Romana de 16 de Outubro de 1978 até à data da sua morte 

que ocorreu em 2 de Abril de 2005.  

Karol Wojtyla foi ordenado sacerdote católico em 1 de Novembro de 1946 pelo 

Cardeal Arcebispo de Cracóvia, Adam Stefan Sapieha. 

Em 1958 foi nomeado bispo auxiliar de Cracóvia e quatro anos depois chega ao 

cargo máximo na sua diocese. Em 30 de Dezembro de 1963 é apontado por Paulo VI como 

arcebispo de Cracóvia. Na qualidade de bispo e arcebispo, Wojtyla participa no Concílio 

Vaticano II, contribuindo para a redacção de documentos que se tornariam na Declaração 

sobre a Liberdade Religiosa (Dignitatis Humanae) e a Constituição Pastoral da Igreja no 

Mundo Moderno (Gaudim et Spes), dois dos mais importantes e influentes resultados do 

Concílio. Foi elevado a Cardeal pelo Papa Paulo VI em 1967. 

O conclave que sucedeu ao inesperado falecimento do papa João Paulo I elegeu 

Karol Wojtyla como Sumo Pontífice da Igreja Católica Apostólica Romana, que rapidamente 

se colocou ao lado da paz e da concórdia internacional, com intervenções frequentes em 

defesa dos direitos humanos e das Nações. 

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 o topónimo acima indicado na freguesia de 

Barreira. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto oito 
 Depar tamento  de  Desenvolvimento  Económico,  Espaços  Verdes  e  Ambiente  

 
8.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
8.1.1. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.23785/07) 
DLB N.º 1244/07 | Presente o requerimento de 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 no prédio sito no Largo Cónego Maia, n.º 7, desta 

cidade,  licenciados pelo processo camarário n.º 318/06, durante a semana do corrente mês 

de Outubro, praticando o horário todos os dias entre as 18h00m às 24h00m, do qual consta 

o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2007/10/09, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/10/09 da Senhora Presidente a deferir o pedido, mediante emissão de 

licença especial de ruído para o efeito. 

 

8.1.2. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.23441/07) 
DLB N.º 1245/07 | 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 2, 9, 16, 23 e 30 de Outubro de 2007, 

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

compreendido entre as 22h00m e as 02h00m do dia seguinte, do qual consta o despacho da 

Senhora Presidente da Câmara de 2007/09/28, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/09/28 da Senhora Presidente a deferir o pedido para os dias 2, 9, 16, 23 

e 30 de Outubro de 2007, mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 

8.1.3. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.23674/07) 
DLB N.º 1246/07 | Presente o requerimento de CLÁUDIO SEQUEIRA SANTOS ADÃO, 

residente na Av. Brasil, n.º 13, freguesia e concelho de Palmela, em representação da firma 

Circo Soledad Cardinali com sede no Largo da Feira, 16-A, Malveira, Mafra, a solicitar 

licença especial de ruído, para a apresentação de espectáculos de circo, entre os dias 4 e 

14/10/2007, a ter lugar na Quinta do Malta na freguesia e concelho de Leiria, no horário 

compreendido entre as 17h00m e as 24h00m, do qual consta o despacho da Senhora 

Presidente da Câmara de 2007/10/02, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/10/02 da Senhora Presidente a deferir o pedido entre os dias 4 e 

14/10/2007, mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 

8.1.4. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Entfe.6039/07) 
DLB N.º 1247/07 | 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  
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«A17 – Auto Estrada Marinha Grande/Mira» a realizar em Monte Redondo, Monte Real e 

Souto da Carpalhosa, no período compreendido entre  2007/10/01 e 2007/10/31, praticando 

o horário todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados, entre as 20h00m e as 

24h00m, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2007/10/02, a 

deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/10/02 da Senhora Presidente a deferir o pedido, mediante emissão de 

licença especial de ruído para o efeito. 

 

8.1.5. Licença especial de ruído (Ent.23689/07) 
DLB N.º 1248/07 | Presente o requerimento de PAULO GABRIEL ALMEIDA DE SOUSA, 

residente na Rua Principal, n.º 57, Pocariça, freguesia de Maceira, deste concelho, na 

qualidade de organizador, a solicitar licença especial de ruído, para a realização de 

espectáculo com música ao vivo, a ter lugar no café sito na referida rua, no dia 18 do 

corrente mês, no horário compreendido entre as 22h00m e as 02h00m do dia seguinte. 

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

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

 

8.1.6. Venda ambulante. Atribuição de lugar (Ent.15616/07) 
DLB N.º 1249/07 | Presente o requerimento de SERAFIM RODRIGUES DE ALMEIDA, 

residente na Quinta do Cabeço, freguesia e concelho de Leiria, que, na sequência da 

deliberação de Câmara de 2007/07/19, vem solicitar a atribuição do lugar para venda 

ambulante de comidas e bebidas no parque de estacionamento sito na Rua Dr. João Soares 

(Porto Moniz) em frente à firma Roldão & Pires, em Leiria. 

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

abrigo do n.º 3 do artigo 15.º do Regulamento de venda ambulante deste concelho, Serafim 

Rodrigues de Almeida a instalar, com carácter de permanência, a caravana ambulante de 

comidas e bebidas de que é proprietário, no parque de estacionamento sito na Rua Dr. João 

Soares (Porto Moniz) em frente à firma Roldão & Pires, em Leiria, na condição de que seja 

utilizado gerador silencioso ou alimentação eléctrica proveniente da EDP, a fim de evitar 

reclamações dos moradores e que a sua permanência ali seja, numa primeira fase, a título 

experimental.  

Deverá ainda ser notificado o requerente para dar cumprimento ao estipulado no n.º 

4 do referido artigo 15.º, isto é, que o local não pode ser ocupado para além do período da 

venda. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.7. Mercado de venda por grosso do Falcão. Têxtil, Calçado e Outros. Troca de lugar 
n.º 117 para o n.º 107 (Ent.23228/07) 
DLB N.º 1250/07 | Presente o requerimento de CONFECÇÕES FELÍCIO & CARVALHO, 

L.DA, com sede na Rua Cega, n.º 242-A, freguesia de São Bernardo, concelho de Aveiro, a 

solicitar a troca do lugar cativo n.º 117 que já ocupava, pela atribuição do lugar cativo n.º 107 

para venda de têxteis, no Mercado de Venda por Grosso do Falcão. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o 

direito de ocupação do lugar cativo n.º 107 a confecções Felício & Carvalho, Lda, deixando 

vago o lugar n.º 117, uma vez que o requerente reúne os requisitos expressos no artigo 13.º 

do Regulamento do Mercado Falcão, na alteração aprovada pela Assembleia Municipal em 

2003/04/17.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.8. Mercado de venda por grosso do Falcão. Têxtil, Calçado e Outros. Atribuição 
dos lugares n.º 97 e n.º 98, abdicando do lugar n.º 105 (Ent.24068/07) 
DLB N.º 1251/07 | Presente o requerimento de RUI PAULO GONÇALVES CARDOSO, 

Sociedade Unipessoal, Lda, residente na Rua Dr.ª Cristina Torres, 12, r/c esq.º, freguesia de 

S. Julião, concelho de Figueira da Foz, a solicitar a troca do lugar cativo n.º 105 que já 

ocupava, pela atribuição dos lugares cativos n.º 97 e 98 para venda de têxteis, no Mercado 

de Venda por Grosso do Falcão. 

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

direito de ocupação dos lugares cativos n.º 97 e 98 a Rui Paulo Gonçalves, Sociedade 

Unipessoal, Lda, deixando vago o lugar n.º 105, uma vez que o requerente reúne os 

requisitos expressos no artigo 13.º do Regulamento do Mercado Falcão, na alteração 

aprovada pela Assembleia Municipal em 2003/04/17.  

A atribuição dos lugares de venda é franca, não sujeitando o vendedor a qualquer 

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

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

artigo 15.º, n.º 1.2 e 1.3 do regulamento do referido mercado, publicitada pelo edital n.º 

47/2007, de 5 de março. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.9. Mercado de venda por grosso do Falcão. Têxtil, Calçado e Outros. Atribuição do 
lugar n.º 76  (Ent. 23456/07) 
DLB N.º 1252/07 | Presente o requerimento de JOSÉ CARLOS DE FARIA, residente na Rua 

da Calçada, freguesia de Nespereira, concelho de Guimarães, a solicitar a atribuição do 

lugar cativo n.º 76 para venda de têxteis, no mercado de venda por grosso do falcão. 

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

direito de ocupação do lugar n.º 76 a José Carlos de Faria, uma vez que o requerente reúne 

os requisitos expressos no artigo 13.º do Regulamento do Mercado Falcão, na alteração 

aprovada pela Assembleia Municipal em 2003/04/17.                               

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

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

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

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

5 de Março. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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8.1.10. Mercado de venda por grosso do Falcão. Têxtil, Calçado e Outros. Atribuição 
do lugar n.º 108  (Ent. 24070/07) 
DLB N.º 1253/07 | Presente o requerimento de SIMÃO PEDRO DA SILVA MONTEIRO DE 

OLIVEIRA, residente em Toita, freguesia de Santa Eulália, concelho de Arouca, a solicitar a 

atribuição do lugar cativo n.º 108 para venda de têxteis, no Mercado de Venda por Grosso do 

Falcão. 

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

direito de ocupação do lugar n.º 108 a Simão Pedro da Silva Monteiro de Oliveira, uma vez 

que o requerente reúne os requisitos expressos no artigo 13.º do Regulamento do Mercado 

Falcão, na alteração aprovada pela Assembleia Municipal em 2003/04/17.                               

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

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

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

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

5 de Março. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.11. Alteração do funcionamento do Mercado de venda por grosso do Falcão no dia 
1 de Novembro 
DLB N.º 1254/07 | Tendo em conta que o próximo dia 1 de Novembro é feriado religioso e é 

uma quinta-feira, dia de Mercado de Venda por Grosso do Falcão, Têxtil, nos termos do n.º 3 

do artigo 8.º do Regulamento do mercado em questão, a Câmara poderá alterar a respectiva 

data para dia útil. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do n.º 3 artigo 8.º do 

Regulamento Mercado de Venda por Grosso do Falcão, deliberou por unanimidade 

autorizar a antecipação da realização do mesmo, para o dia 31 de Outubro (quarta-feira 

anterior), mantendo-se o mesmo horário. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.12. Abertura do processo de selecção de candidatos à atribuição de licenças para 
o exercício da actividade de guarda-nocturno (Ent.2007/3281) 
DLB N.º 1255/07 | Face ao pedido de demissão apresentado pelo guarda-nocturno n.º 1, 

João Henriques Curvelo, que exercia a actividade na zona 4, poderá a Câmara Municipal, no 

uso da competência que lhe é conferida pelos Decretos-Lei n.º 264/2002, 25 de Novembro e 

n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, bem como pelo artigo 6.º, n.º 1, do Regulamento 

Municipal das Actividades Diversas, aprovado pela Assembleia Municipal de Leiria em 

2003/04/17, deliberar sobre a abertura do procedimento para a selecção dos candidatos, 

fixando os critérios legalmente previstos, bem como, o prazo para apresentação das 

candidaturas.  

Para o efeito, é presente a seguinte minuta do Aviso de abertura do processo de 

selecção de candidatos à atribuição de licenças para o exercício da actividade de guarda-

nocturno: 

«AVISO 

N.º_____  /2007 
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ABERTURA DO PROCESSO DE SELECÇÃO DE CANDIDATOS À ATRIBUIÇÃO DE 

LICENÇAS PARA O EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE GUARDA-NOCTURNO. 

1. – Nos termos dos Decretos-Lei n.ºs 264/2002, de 25 de Novembro e 310/2002, de 18 de 

Dezembro e no uso da competência prevista no n.º 1, do artigo 6.º do Regulamento 

Municipal das Actividades Diversas, aprovado pela Assembleia Municipal de Leiria em 

2003/04/17, torna-se público que a Câmara Municipal de Leiria, em reunião de 2007/10/16 

deliberou por ____________ promover a abertura do processo de selecção de candidatos 

para efeitos de atribuição de licença para o exercício da actividade de guarda-nocturno. 

2. – O presente processo é válido para a vaga existente e para as vagas que ocorrerem no 

prazo de um ano contados da data da lista de ordenação final dos candidatos. 

3. – A área de actuação é a definida na zona 4 desta cidade e consta do mapa anexo ao 

presente Aviso, a qual foi fixada, por modificação, pela Câmara Municipal de Leiria em sua 

reunião de 2006/06/29. 

4. – As candidaturas deverão ser apresentadas no prazo de _____dias úteis a contar da data 

do presente aviso, na Câmara Municipal de Leiria – Sector de Licenciamentos Diversos, ou 

enviadas pelo correio, através de carta registada com aviso de recepção, para a seguinte 

morada: 

 Câmara Municipal de Leiria 

 2414-006  Leiria 

5. - A candidatura é formalizada em requerimento dirigido ao Presidente da Câmara 

Municipal de Leiria e dele deverá constar: 

1. Nome, data e local de nascimento, bem como domicílio completo do requerente; 

2. Número, data de emissão e validade do bilhete de identidade e número de contribuinte 

fiscal; 

3. Declaração, sob compromisso de honra, de que reúne os seguintes requisitos: 

a) É cidadão Português ou de um Estado membro da União Europeia ou do espaço 

económico europeu ou, em condições de reciprocidade, de país de língua oficial 

portuguesa; 

b) Tem mais de 21 anos de idade e menos de 65; 

c) Possui a escolaridade mínima obrigatória; 

d) Não foi condenado, com sentença transitada em julgado, pela prática de crime 

doloso; 

e) Não exerce, a qualquer título, cargo ou função na administração central, regional 

ou local;  

f) Não exerce a actividade de fabricante ou comerciante de armas e munições, 

engenhos ou substâncias explosivas;  

g) Não se encontra na situação de efectividade de serviço, pré-aposentação ou 

reserva de qualquer força ou serviço de segurança; 

h) Possui robustez física e o perfil psicológico para o exercício das suas funções, 

comprovadas por ficha médica emitida por médico do trabalho, o qual deve ser 

identificado pelo nome clínico e cédula profissional. 

4. Outros elementos considerados com relevância para a decisão de atribuição da 

licença. 
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6. – O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de identificação fiscal; 

b) Certificado de habilitações académicas;  

c) Certificado de registo criminal; 

d) Ficha médica que ateste a robustez física e o perfil psicológico para o exercício das 

suas funções, emitida por médico do trabalho, o qual deverá ser identificado pelo 

nome clínico e cédula profissional; 

e) Outros documentos necessários com relevância para a decisão de atribuição da 

licença. 

7. – Findo o prazo para apresentação das candidaturas, serão as mesmas analisadas e os 

Serviços da Câmara Municipal por onde corre o processo elaborará, no prazo de 10 (dez) 

dias úteis, a lista dos candidatos admitidos e excluídos, com indicação sucinta dos motivos 

de exclusão. Tal lista será homologada pela Senhora Presidente da Câmara Municipal de 

Leiria e afixada no Edifício-Sede da Câmara Municipal de Leiria e na sede das freguesias do 

concelho de Leiria. 

8. – Serão excluídos os candidatos que não apresentem as candidaturas dentro do prazo 

previsto no n.º 4 e que não cumprirem com o disposto no n.º 5.3. 

9. –  

1. Os candidatos admitidos serão ordenados segundo os seguintes critérios de 

preferência: 

a) Já exercer a actividade de guarda-nocturno na localidade da área posta a concurso; 

b) Já exercer a actividade de guarda-nocturno; 

c) Habilitações académicas mais elevadas; 

d) Terem pertencido aos quadros de uma força de segurança e não terem sido 

afastados por motivos disciplinares. 

2. A atribuição de licença para o exercício da actividade de guarda-nocturno numa 

determinada área faz cessar a anterior. 

3. A lista final de graduação dos candidatos seleccionados será afixada no edifício sede 

da Câmara Municipal de Leiria e na sede das freguesias do concelho de Leiria. 

10. – São deveres do guarda-nocturno vigiar e rondar, por conta dos respectivos moradores, 

os arruamentos da respectiva área de actuação, protegendo as pessoas e bens e colaborar 

com as forças de segurança, prestando o auxílio que por estas lhes seja solicitado, bem 

como os deveres mencionados no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de 

Dezembro, a saber: 

a) Apresentar-se pontualmente no posto ou esquadra no início e termo do serviço; 

b) Permanecer na área em que exerce a sua actividade durante o período de prestação 

de serviço e informar os seus clientes do modo mais expedito para ser contactado ou 

localizado; 

c) Prestar o auxílio que lhe for solicitado pelas forças e serviços de segurança e de 

protecção civil; 

d) Frequentar anualmente um curso ou instrução de adestramento e reciclagem que for 

organizado pelas forças de segurança com competência na respectiva área; 

e) Usar em serviço, o uniforme e o distintivo próprios; 
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f) Usar de Urbanidade e aprumo no exercício das suas funções; 

g) Tratar com respeito e prestar auxílio a todas as pessoas que se lhe dirijam ou 

careçam de auxílio; 

h) Fazer anualmente, no mês de Fevereiro, prova de que tem regularizada a sua 

situação contributiva para com a segurança social; 

i) Não faltar ao serviço sem motivo sério, devendo, sempre que possível, solicitar a 

sua substituição com cinco dias úteis de antecedência. 

11. – O exercício da actividade de guarda-nocturno subordina-se ao disposto na Portaria n.º 

394/99, de 29 de Maio, Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro e no Regulamento 

Municipal das Actividades Diversas, aprovado pela Assembleia Municipal em 17/04/2003.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do 

Regulamento Municipal das Actividades Diversas, aprovado pela Assembleia Municipal de 

Leiria em sua sessão de 2003/04/17 deliberou por unanimidade abrir o processo de 

selecção de candidatos à atribuição de licenças para o exercício da actividade de guarda-

nocturno para preenchimento de vaga existente na zona 4 demarcada no mapa que ficará 

em documentos anexos à presente acta (Anexo C), bem como aprovar a minuta do aviso de 

abertura supra referido, devendo o mesmo ser afixado no edifício sede deste Município e na 

sede das Freguesias do concelho de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
 Depar tamento  de  Educação e  Acção Soc ia l  

 

9.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Educativa 
Municipal 
9.1.1. Cedência gratuita do autocarro do Município. Ratificação de despacho 
DLB N.º 1256/07 | Presente o pedido de cedência gratuita do autocarro de 37 lugares deste 

Município, apresentado: 

⎯ Assistência Social Adventista (ENT 22795/07), para o dia 30 de Setembro de 2007. 

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

despacho do Senhor Vereador da Educação e Cultura que autorizou a cedência com 

isenção da quilometragem do autocarro e nas demais condições regulamentares para o dia 

acima referido. 

 
9.1.2. Cedência gratuita do autocarro do Município 
DLB N.º 1257/07 | Presente o pedido de cedência gratuita do autocarro de 37 lugares deste 

Município, apresentado: 

⎯ Freguesia de Souto da Carpalhosa (ENTFE 5891/07), para o dia 1 de Novembro/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. 
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9.1.3. Acordos de Colaboração para a cedência de espaços para o desenvolvimento 
das Actividades de Enriquecimento Curricular 
DLB N.º 1258/07 | Presentes, pelo Senhor Vereador da Educação e Cultura, as minutas de 

Acordo de Colaboração relativamente à cedência de espaços para o Desenvolvimento das 

Actividades de Enriquecimento Curricular, que se transcrevem: 

«ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Considerando a necessidade de utilização de espaço para as Actividades de Enriquecimento 

Curricular do 1.º CEB de Marrazes, entre o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 505 181 

266, representado pela Presidente da Câmara Municipal, Isabel Damasceno Vieira de 

Campos Costa, e o Sport Clube Leiria e Marrazes - Instituição de Utilidade Pública, com 

sede em Apartado 392 - Marrazes - 2401 - 974 Leiria, Freguesia de Marrazes, contribuinte 

fiscal n.º 501 395 970, representado pelo seu Presidente Carlos Manuel Valente, é celebrado 

o presente acordo de colaboração que se rege pelas cláusulas seguintes: 

1.º 
O Sport Clube Leiria e Marrazes disponibiliza ao Município de Leiria as instalações 

necessárias, para as Actividades de Enriquecimento Curricular do 1.º CEB de Marrazes, 

freguesia de Marrazes, durante o ano lectivo 2007-2008; 

2.º 
O espaço disponibilizado (Sport Clube Leiria e Marrazes) é composto por 4 salas de 

actividades, salas polivalente e de apoio, casas de banho, zonas de acesso e de recreio; 

3.º 
As referidas instalações encontram-se apetrechadas com sistemas de abastecimento de 

água e de energia eléctrica; 

4.º 
Mais se compromete a comparticipar nas despesas inerentes ao consumo de água, energia 

eléctrica, aquecimento e limpeza dos espaços cedidos; 

5.º 
O Município de Leiria, para fazer face às despesas referidas nas cláusulas anteriores, 

transfere, mensalmente, com efeitos a partir de Setembro de 2007, inclusivé, até final de 

Junho 2008, para o Sport Clube Leiria e Marrazes, a verba de €750,00 (num total de 

€7.500,00) e equipa as instalações com o mobiliário e recursos didácticos necessários ao 

funcionamento das actividades; 

   6.º 
O Município de Leiria recebe as instalações no estado em que se encontram no momento da 

entrega e obriga-se, durante o tempo em que as mesmas forem utilizadas, a mantê-las em 

bom estado de conservação; 

7.º 
O presente acordo de colaboração poderá ser revisto por consenso entre as duas partes e 

será automaticamente renovado por igual período (ano lectivo), salvo se denunciado por 

qualquer das partes com uma antecedência mínima de trinta dias, em relação ao prazo de 

vigência; 

8.º 
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O presente acordo de colaboração está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do 

artigo 3.º do Código do Imposto do Selo.» 

*** 

«ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Considerando a proposta “utilização de espaços da comunidade por programas de tempos 

livres – 1.º ciclo” aprovada em reunião CML de 2002/12/09 (deliberação n.º 2191/02), entre o 

Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 505 181 266, representado pela Presidente da 

Câmara Municipal, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, o Sport Clube Leiria e 

Marrazes - Instituição de Utilidade Pública, com sede em Apartado 392 - Marrazes - 2401 - 

974 Leiria, Freguesia de Marrazes, contribuinte fiscal n.º 501 395 970, representado pelo seu 

Presidente Carlos Manuel Valente, é celebrado o presente acordo de colaboração que se 

rege pelas cláusulas seguintes: 

1.ª 
O Sport Clube Leiria e Marrazes disponibiliza ao Município de Leiria, o espaço necessário 

para a realização das Actividades de Enriquecimento Curricular do 1.º Ciclo de Marrazes, por 

um período mínimo de dois anos. 

2.ª 
O Sport Clube Leiria e Marrazes compromete-se a realizar as obras de 

beneficiação/adaptação dos espaços para a realização das Actividades de Enriquecimento 

Curricular do 1.º Ciclo, assim como disponibiliza as instalações sanitárias e outros espaços 

da colectividade. 

3.ª 
O Município de Leiria compromete-se a comparticipar nas despesas inerentes à adaptação 

do espaço para o desenvolvimento de actividades, conforme o enunciado nos pontos um e 

dois da proposta aprovada em reunião de Câmara de 2002/12/09. 

4.ª 
O Município de Leiria, para fazer face às despesas, transfere para o Sport Clube Leiria e 

Marrazes a verba de €5.000,00 (cinco mil euros). 

5.ª 
O presente acordo de colaboração poderá ser revisto por consenso entre as duas partes e 

será renovado automaticamente, por igual período ao referido na cláusula 1.ª, salvo se 

denunciado por qualquer das partes com uma antecedência mínima de sessenta dias, em 

relação ao prazo de vigência. 

6.ª 
O não cumprimento do clausulado estabelecido neste acordo de colaboração poderá 

inviabilizar outro tipo de apoios por parte do Município de Leiria. 

7.ª 
O presente Acordo de Colaboração está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do 

artigo 3.º do Código do Imposto do Selo.» 

Os valores implicados nestas despesas foram objecto das propostas de cabimento 

n.º 3668/07 e 3672/07, ambas de 9 de Outubro. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas da 

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea b) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, conjugadas com o artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou 
por unanimidade aprovar os Acordos de Colaboração acima transcritos e autorizar a 

Senhora Presidente a proceder às suas assinaturas com a entidade parceira envolvida no 

Programa das Actividades de Enriquecimento Curricular. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.1.4. Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar. 
Transferência de verba dos meses de Fevereiro e Março do ano lectivo de 2005/2006 
DLB N.º 1259/07 | Presente uma informação/proposta do seguinte teor: 

«A componente de apoio à família do Jardim-de-Infância de Amor, teve lugar no dia 1 de 

Fevereiro de 2006, contudo a transferência de verbas, de acordo com deliberação n.º 

0346/06, de 23 de Março, apenas se verificou a partir do mês de Abril de 2006. Assim, 

propõe-se a transferência dos valores em falta relativo aos meses de Fevereiro e Março de 

2006, no total de €2.521,80.» 

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 3624/07, 

de 4 de Outubro. 

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

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º ambas da Lei n.º 159/99,de 

14 de Setembro, e da alínea l) do n.º 1, conjugada com a alínea d) do n.º 4, ambas do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade autorizar a 

transferência das verbas para a Freguesia de Amor, relativas ao apoio social desenvolvido 

nos meses de Fevereiro e Março do ano lectivo 2005/2006. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.1.5. Mudança de linha de telefone do Jardim-de-Infância de Boa Vista. Transferência 
de verba 
DLB N.º 1260/07 | Presente a telecópia (ENTFE 5850/2007) do Agrupamento de Colmeias a 

solicitar a verba de €88,25 referente à mudança exterior de linha telefónica, das Instalações 

Paroquiais para o Jardim-de-Infância de Boa Vista. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 3656/07, 

de 8 de Outubro. 

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

alínea b) do n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea f) do n.º 2 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade concordar 

com o pagamento e transferir a verba no valor de €88,25 (oitenta e oito euros e vinte e cinco 

cêntimos), para o Agrupamento de Escolas de Colmeias, para fazer face aos encargos com 

a mudança de linha telefónica, no Jardim-de-Infância de Boa Vista. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.1.6. Acordo de Colaboração. Programa Serviço de Refeições 1.º CEB – Sport Clube 
Leiria e Marrazes - Instituição de Utilidade Pública 
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DLB N.º 1261/07 | Presente, pelo Senhor Vereador da Educação e Cultura, a minuta de 

Acordo de Colaboração relativamente ao Programa Serviço de Refeições na Escola do 1.º 

CEB de Marrazes. 
«ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Considerando o “Programa Serviço de Refeições - 1.º CEB” existente no concelho desde o 

ano lectivo 2001/2002, aprovado por deliberação camarária de 24 de Outubro de 2001, que 

tem possibilitado o acesso às refeições a milhares de alunos, a custo igual ao praticado nos 

refeitórios escolares dos restantes níveis de ensino; 

Considerando o acordo relativo a refeições escolares para alunos do 1.º ciclo, assinado entre 

o Ministério da Educação e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, em 25 de 

Abril de 2005; 

Considerando o Despacho n.º 22251/2005 (2.ª serie), de 25 de Outubro, conjugado com o 

Despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, de 27 de Julho de 2006 e 

Despacho n.º 12591/2006 (2.ª série), de 16 de Junho; 

Atendendo, ainda, à experiência enriquecedora, em matéria de educação, do trabalho 

realizado com os parceiros locais, entre o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 505 181 

266, representado pela Presidente da Câmara Municipal, Isabel Damasceno Vieira de 

Campos Costa, o Sport Clube Leiria e Marrazes – Instituição de Utilidade Pública, com sede 

em Estrada da Mata – Apartado 392, 2401-974 Leiria, freguesia de Marrazes, contribuinte 

fiscal n.º 501 395 970, representado pelo seu Presidente, Carlos Manuel Valente, e o 

Agrupamento de Escolas de Marrazes com sede em Rua da Mata, 2400-429 Marrazes, 

freguesia de Marrazes, contribuinte fiscal n.º 600 078 094, representado pelo seu Presidente, 

José António Batista Sousa Violante, é celebrado o presente acordo de colaboração que se 

rege pelas cláusulas seguintes: 

1.ª 
O Sport Clube Leiria e Marrazes – Instituição de Utilidade Pública compromete-se a 

assegurar o serviço de refeições aos alunos da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de 

Marrazes, num total aproximado de 80 alunos, no ano lectivo 2007/2008; 

2.ª 
As refeições são servidas no horário 12h00m - 13h30m, nas instalações do Agrupamento de 

Escolas de Marrazes, cumprem requisitos de qualidade, cujo equipamento e meios usados 

no fornecimento são adequados; 

3.ª 
O Sport Clube Leiria e Marrazes - Instituição de Utilidade Pública enviará, mensalmente, os 

mapas com indicação do número das refeições servidas, alunos beneficiários, alunos 

apoiados pela acção social escolar e número de dias lectivos; 

4.ª 
Ao Município de Leiria compete: 

a) proceder ao respectivo apetrechamento, se necessário; 

b) assegurar o acompanhamento do fornecimento das refeições, funcionamento do serviço 

e cumprimento das normas aplicáveis, através dos meios que considere adequados; 

c) transferir para o Sport Clube Leiria e Marrazes – Instituição de Utilidade pública, a título 

de comparticipação ou apoio as verbas do Programa, após recepção dos mapas referidos na 
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cláusula 3.ª de acordo com o serviço assegurado e o comunicado inicialmente, aquando da 

aprovação do mesmo; 

5.ª 
O Agrupamento de Escolas de Marrazes, através da sua Direcção Executiva, compromete-

se a colaborar com as entidades parceiras na criação de condições para o bom 

funcionamento do programa; 

6.ª 
O presente acordo de colaboração produz efeitos ao início do ano (17 de Setembro) e será 

válido até ao final das actividades lectivas, podendo ser revisto por consenso entre as 

partes; 

7.ª 
O acordo será automaticamente renovado, por igual período (ano lectivo), se nenhuma das 

partes o denunciar com pelo menos sessenta dias (60 dias) de antecedência; 

8.ª 
O presente Acordo de Colaboração está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

alínea a) do Artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do 

artigo 3.º do Código do Imposto do Selo.» 

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

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 3 do artigo 19.º ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, conjugadas com o artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade aprovar o Acordo de Colaboração acima transcrito e 

autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura com a entidade parceira 

envolvida na gestão do Programa de Serviço de Refeições 1.º CEB. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
9.1.7. Plano para a eliminação da exploração do trabalho infantil – PEETI / PIEF. 
Transportes escolares. Apoio 
DLB N.º 1262/07 | Presente pelo Senhor Vereador da Educação, Dr. Vítor Lourenço, o 

projecto PIEF (Plano Integrado de Educação e Formação) para o ano lectivo 2007/2008, 

com registo de entrada ENTFE 6252 de 9 de Outubro de 2007, que apresenta as suas linhas 

orientadores. 

Considerando que desde Agosto de 2002 (deliberação camarária de 28/08/2002), a 

Câmara Municipal de Leiria tem apoiado este projecto (Plano Integrado Educação e 

Formação/Plano para a Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil) ao nível dos 

transportes e refeições; 

Considerando que relativamente ao ano lectivo 2007/2008, os alunos do concelho 

de Leiria integrados no projecto PIEF têm formação na Escola EB 2,3 Dr. Correia Mateus – 

Leiria e provêm das localidades de: Regueira de Pontes, Caranguejeira, Colmeias, Moinhos 

de Carvide, Santa Eufémia, Gândara, Barracão, Vale do Horto, Soutocico, Cavalinhos, 

Marvila; 

Considerando a necessidade de criação de um «passe combinado» (Passe 

Estudante + Passe Urbano); 
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Propõe-se que o Município de Leiria apoie o projecto, assumindo os encargos com 

os transportes escolares dos alunos no valor dos respectivos passes (pagamento de facturas 

à Rodoviária, à semelhança do que acontece com os transportes escolares); 

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

alíneas d) do n.º 1 do artigo 13.º e a) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, com as alíneas l) e m) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada e 

assumir os encargos com os passes dos alunos do PIEF. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
9.1.8. Apoio ao desenvolvimento de actividades das Associações de Pais e 
Encarregados de Educação. Ano lectivo 2006/2007 
DLB N.º 1263/07 | Presente pelo Senhor Vereador da Educação uma proposta que é do 

seguinte teor: 

Considerando a deliberação camarária de 2007.05.24, que aprovou os critérios de 

apoio ao desenvolvimento de actividades de associações de pais; 

Considerando as candidaturas e projectos apresentados; 

Propõe-se a atribuição das verbas constantes no mapa seguinte: 

Associação de pais Contribuinte Descrição do projecto Total apoio

Associação pais (...) Escola n.º 1 do 1.º CEB Leiria 505 537 079 Actividades diversas €300,00 

Associação pais (...) JI Outeiros da Gândara 507 935 470 Nova Associação €150,00 

Associação pais de Andrinos 506 296 237 
Equipamentos 
Exteriores ... €300,00 

Associação pais (...) Correia Alexandre 503 615 234 
Equipamento vários 
espaços €300,00 

Associação pais do Azabucho e Campo Amarelo 504 653 245 
Embelezamento 
espaços €300,00 

Associação pais (...) Bouça 507 509 269 Actividades diversas €300,00 

Associação pais (...) Guimarota 506 085 767 Espaços Exteriores €300,00 

Associação pais (...) Boa Vista 505 012 642 Actividades diversas €300,00 

Associação pais (...) Loureira 506 024 938 
Equipamentos Serviço 
refeições €300,00 

Associação pais (..) Vale Sumo e Olivais 506 587 096 Apoio func. programas €300,00 

Associação pais (...) Regueira pontes 505 254 131 
Equipamentos 
exteriores €300,00 

Associação pais (...) Quinta do Alçada 505 666 227 Arranjos exteriores €300,00 

Associação pais (...) Vidigal 506 299 643 Pintura salas €300,00 

Associação pais (...) Arrabal 505 800 632 
Equipamento vários 
espaços  €750,00 

Associação pais (...) Cortes 506 673 995 
Espaços Exteriores 
(EB1`s) €750,00 

Associação pais (...) Barreira 505 381 885 
Actividades lúdicas 
educativas €750,00 

Associação pais (...) Amor 506 030 113 
Actividades educativas 
(transp.) €750,00 

Associação pais (...) Pré primária Caranguejeira 505 716 127 Equipamentos exterior €1.500,00 

Associação pais (...) Maceira 503 344 745 Espaços exteriores €1.500,00 

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 2048/07, 

de 17 Maio. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas das 

alíneas d) do n.º 1 do artigo 13.º e e) do n.º 3 do artigo 19.º ambas da Lei n.º 159/99, de 14 

de Setembro, com a alínea l) do n.º 1 e as alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64.º todas da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade aprovar os valores constantes 

da proposta apresentada. 

Mais deliberou que a transferência de verbas se efectue após realização do 

projecto/apresentação de documentos comprovativos da despesa e informação dos Serviços 

de Educação aos Serviços Financeiros. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto dez 
 Depar tamento  de  Cul tura ,  Despor to  e  Juventude 

 
10.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Área da Cultura 
10.1.1. Pedido de apoio. Bandas em Concerto 
DLB N.º 1264/07 | A Direcção Regional de Cultura do Centro promove, em 2007/2008, o 

programa Bandas em Concerto, dirigido às bandas filarmónicas da Região. Neste projecto 

participam 23 bandas filarmónicas, que realizarão 32 concertos nos meses de Outubro e 

Novembro de 2007 (8 concertos) e de Janeiro a Abril de 2008 (24 concertos), envolvendo 

cerca de 1400 músicos que ao longo de seis meses vão apresentar o melhor que as bandas 

vão fazendo, quer ao nível da execução quer na escolha cuidada de repertórios. O programa 

contará neste biénio com mais uma sala, o Teatro José Lúcio da Silva, cumprindo assim o 

objectivo de o estender aos seis distritos da Região Centro. 

Presente um ofício da Delegação Regional da Cultura do Centro com a 

ENT.23014/2007, solicitando à Câmara Municipal de Leiria apoio para o projecto, 

nomeadamente despesas com as refeições das bandas que realizarão os concertos nos dias 

7 de Outubro (União Filarmónica do Troviscal) e 4 de Novembro (Sociedade Musical 

Gouveense Pedro Amaral Botto Machado). 

Considerando a importância em manter estas iniciativas culturais que enriquecem de 

forma inequívoca o panorama cultural do Concelho, propõe-se que se viabilize o apoio 

solicitado, prevendo-se um custo aproximado de €1.725,00 para as refeições de 75 

elementos de cada uma Bandas participantes nos dois dias referidos (150 no total), 

utilizando para o efeito a verba do Plano 2007/A/229 – Outros Eventos – 12/0602039902, 

ratificando-se assim, o despacho de autorização da despesa do Senhor Vereador Dr. Vítor 

Lourenço, datado de 2007/10/01. Proposta de Cabimento n.º 3647/07, de 8 de Outubro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade ratificar o 

despacho de autorização de despesa do Dr. Vítor Lourenço, datado de 2007/10/01, 

apoiando assim, o evento Bandas em Concerto para os dias 7 de Outubro e 4 de Novembro, 

suportando a despesa prevista com as refeições dos 150 participantes das duas 

Filarmónicas, no valor de €1.725,00, nos 2 dias indicados. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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10.1.2. Apoio ao Festival de Teatro «O Acaso» 
DLB N.º 1265/07 | Presente na Divisão da Cultura e Gestão dos Espaços Culturais, 

comunicação do grupo de teatro «O Nariz» solicitando apoio financeiro imediato para a 

concretização do XII Festival de Teatro «Acaso».  

O Festival vai decorrer de 23 de Outubro a 1 de Dezembro e para além de 

espectáculos de teatro em diversos concelhos estão previstas exposições e outras iniciativas 

na região. 

Pelo exposto e tendo em conta a qualidade dos programas apresentados nos 

últimos anos e que a maior parte dos espectáculos tem lugar em Leiria, constituindo para o 

Concelho uma mais-valia cultural inquestionável, propõe-se que se atribua ao grupo de 

teatro «O Nariz» a verba de €5.000,00 para suporte das despesas com o Festival, sendo 

50% liquidados de imediato (para obviar a assinaturas de contratos) e o restante no início de 

Novembro, utilizando para isso a verba inscrita em Plano na rubrica 2007/A/234 (Apoio a 

organismos promotores de cultura – Grupos de Teatro. Proposta de cabimento n.º 3669/07, 

de 9 de Outubro. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, tendo em conta a valiosa contribuição 

do Festival de Teatro em causa no panorama cultural da região, deliberou por 
unanimidade atribuir ao Grupo de Teatro «O Nariz» a verba de €5.000,00, para suporte das 

despesas com o Festival «O Acaso», sendo que €2.500,00 serão liquidados de imediato e os 

restantes €2.500,00 no início de Novembro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.1.3. Lista de despesas do Teatro José Lúcio da Silva. Setembro de 2007 
DLB N.º 1266/07 | Pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a nota de despesas 

do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro José Lúcio da 

Silva, durante o mês de Setembro de 2007, que totalizam o valor de €2.745,00. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 3632/07, 

de 4 de Outubro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade transferir para 

o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €2.745,00, referentes às despesas efectuadas 

no Teatro José Lúcio da Silva e suportadas por este, durante o mês de Setembro de 2007, 

que totalizam o valor de €2.745,00. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude 
10.2.1. Protocolo de Colaboração para a prática de hipoterapia entre o Município de 
Leiria e a Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Leiria 
DLB N.º 1267/07 | 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 Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Leiria 
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Considerando que:  

⎯ a terapia assistida por cavalos é um método que permite que a criança tenha uma 

vivência de muitos acontecimentos em simultâneo, e no qual as acções, reacções e 

informações são numerosas; 

⎯ um dos aspectos mais importantes neste tipo de tratamento é a consciencialização das 

crianças e jovens das suas capacidades e não das suas incapacidades, trabalhando a 

criança como um todo, tanto pelo lado psíquico como pelo lado somático; 

⎯ a terapia assistida por cavalos tem como objectivo proporcionar o desenvolvimento de 

potencialidades, respeitando os limites e visando a integração na sociedade de forma a 

obter benefícios físicos, psicológicos, educativos e sociais; 

⎯ os movimentos rítmicos e precisos do cavalo, a liberdade provocada pela sensação de 

cavalgar e o contacto directo com a natureza são capazes de fazer verdadeiros milagres 

no tratamento e recuperação de pessoas com problemas motores, mentais e 

emocionais; 

⎯ a cadência rítmica e constante do cavalo proporciona uma forma ideal de trabalho e 

estimulação;  

⎯ a possibilidade de variar as cadências, aumentando ou diminuindo os ritmos do 

movimento, assim como a variação do movimento do cavalo permitem uma grande 

variabilidade de estimulação. Por cada minuto a cavalo a passo, este transmite cento e 

dez impulsos neurosensoriais ao utente; 

⎯ o cavalo confere movimento e o movimento é vida. 
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 Associação 

Portuguesa de Paralisia Cerebral de Leiria, cuja constituição se encontra publicada na 2.ª 

Série do Diário da República n.º 116, de 29 de Agosto de 2006, como segundo outorgante, a 

seguir designado por APPC Leiria, com sede na Rua Verde Pinho, Lote 1, n.ºs 201, 207 e 

213, r/c, freguesia de Marrazes, Concelho de Leiria, com o cartão de identificação de 

entidade equiparada a pessoa colectiva n.º 506 636 666, representado pela sua Presidente 

Lúcia Maria da Luz Ferreira Bento, 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 deste protocolo: 

⎯ Melhorar o equilíbrio; 

⎯ Fortalecer a musculatura; 

⎯ Melhorar a coordenação, reflexos e planificação motora; 

⎯ Melhorar a capacidade de relaxamento muscular; 

⎯ Alterar padrões de movimento desadequados; 

⎯ Normalizar o tónus; 

⎯ Melhorar o controlo postural; 

⎯ Melhorar os padrões cardio-respiratórios; 
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⎯ Incrementar a interacção social; 

⎯ Melhorar a auto-estima e a auto-confiança; 

⎯ Melhorar a capacidade de atenção e concentração; 

⎯ Aprender a cuidar do cavalo; 

⎯ Conhecer o equipamento do cavalo e a sua ordem de colocação; 

⎯ Montar e desmontar do cavalo a passo, trote e galope; 

⎯ Desenvolver o respeito pelos animais; 

⎯ Aumentar o número de vivências; 

⎯ Criar relações de amizade com os companheiros. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Obrigações da APPC de Leiria) 

A APPC de Leiria obriga-se a: 

a) disponibilizar um Fisioterapeuta, um Terapeuta Ocupacional e um Técnico de 

Psicomotricidade para acompanhamento dos alunos/utentes às sessões de Hipoterapia;  

b) assegurar o transporte dos alunos/utentes até à “Quinta do Pinheiro Manso” e regresso 

às instalações do Núcleo Regional de Leiria da APPC, 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 segunda outorgante, com a periodicidade mensal e devidamente preenchido, o 

Anexo I, que faz parte integrante deste protocolo. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Obrigações do Município de Leiria) 

A primeira outorgante obriga-se a comparticipar nas despesas com um monitor, atribuindo, 

para o efeito, o valor mensal de €400,00 (quatrocentos euros) ao Núcleo Regional de Leiria 

da APPC, pela participação de 15 jovens, num total de 4 horas semanais ou 16 mensais. 

CLÁUSULA QUARTA 
(Vigência) 

O presente protocolo entra em vigor no dia 1 de Outubro 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, 16 de Outubro de 2007 

A primeira outorgante     
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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 3663/07, de 9 de Outubro. 

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

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º ambas da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, com a alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade autorizar a celebração do Protocolo com a 

Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Leiria. 

Mais deliberou autorizar a Senhora Presidente a proceder a sua outorga. 

 
10.2.2. Protocolo de Colaboração para a prática de hipoterapia entre o Município de 
Leiria e a OÁSIS – Organização de Apoio e Solidariedade para a Integração Social 
DLB N.º 1268/07 | 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 “Oásis – Organização de Apoio e Solidariedade para a Integração Social” 

Considerando que: 

⎯ a Hipoterapia tem evidenciado efeitos benéficos em patologias do foro mental e motor; 

⎯ a Hipoterapia é uma actividade terapêutica que incide sobretudo na socialização, 

recreação e mutuação; 

⎯ 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 utentes da OÁSIS; 

⎯ a OÁSIS dispõe de fracos recursos de ordem financeira, tornando-se difícil subsidiar a 

actividade na sua totalidade; 

⎯ se trata de jovens e adultos com deficiência mental, sendo alguns completamente 

dependentes em termos da sua autonomia básica, necessitando do apoio constante do 

adulto, para a realização das várias actividades. 

Assim, entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, representado pela Presidente da 

Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, como primeiro 

outorgante, e a “OÁSIS – Organização de Apoio e Solidariedade para a Integração Social”, 

reconhecida como instituição de utilidade pública, de acordo com a publicação na III.ª Série 

do Diário da República, n.º 40, de 17 de Fevereiro de 1992, com sede na Rua do Oásis, n.º 

11, Vale Sepal, Pousos, 2410 – 279 Leiria, como segunda outorgante, doravante designada 

por OÁSIS, representada por Maria de Fátima Marques da Costa na qualidade de Presidente 

da Direcção 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 de presente protocolo: 
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⎯ Normalizar o tónus muscular; 

⎯ Facilitar as reacções normais de equilíbrio; 

⎯ Mobilizar a cintura pélvica, coluna lombar e articulação da anca; 

⎯ Estimular o controle do tronco e respostas posturais; 

⎯ Desenvolver ênfase e reconhecimento da simetria postural; 

⎯ Melhorar as capacidades funcionais e de endurance; 

⎯ Melhorar o equilíbrio; 

⎯ Aumentar a coordenação motora e o controle postural; 

⎯ Melhorar a circulação e a respiração; 

⎯ Melhorar a integração sensorial; 

⎯ Inibir padrões de movimentos anormais; 

⎯ Aumentar a capacidade de concentração e memorização; 

⎯ Estimular a motivação; 

⎯ Incentivar a comunicação e as apetências sociais; 

⎯ Desenvolver a independência e auto-estima, confiança e poder de decisão. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Obrigações da OÁSIS) 

A OÁSIS obriga-se a:  

a) disponibilizar duas monitoras para acompanhamento dos alunos/utentes às sessões de 

Hipoterapia; 

b) assegurar o transporte dos alunos/utentes até ao “Centro Hípico D. Cavalo” e regresso 

às instalações da OÁSIS, 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. 

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 €400,00 (quatrocentos euros) à OÁSIS, pela participação de 

16 jovens, num total de 4 horas semanais ou 16 mensais. 

CLÁUSULA QUARTA 
(Vigência) 

O presente protocolo entra em vigor no dia 1 de Outubro 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 
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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, 16 de Outubro 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 3661/07, de 9 de Outubro. 

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

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º ambas da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, 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 “Oásis – 

Organização de Apoio e Solidariedade para a Integração Social” 

Mais deliberou autorizar a Senhora Presidente a proceder a sua outorga. 

 

10.2.3. Protocolo de Colaboração para a prática de hipoterapia entre o Município de 
Leiria e a CERCILEI – Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Crianças Inadaptadas 
de Leiria C.R.L. 
DLB N.º 1269/07 | 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 “Cercilei - Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Leiria 

C.R.L.” 
Considerando que: 

⎯ a Hipoterapia tem evidenciado efeitos benéficos em patologias do foro mental e motor; 

⎯ a Hipoterapia é uma actividade terapêutica que incide sobretudo na socialização, 

recreação e mutuação; 

⎯ 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 da 

CERCILEI; 

⎯ a CERCILEI dispõe de fracos recursos de ordem financeira, tornando-se difícil subsidiar 

a actividade na sua totalidade; 

⎯ se trata de crianças e jovens com deficiência mental, sendo algumas completamente 

dependentes em termos da sua autonomia básica, necessitando do apoio constante do 

adulto, para a realização das várias actividades. 

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 CERCILEI – 

Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Leiria, C.R.L., instituição 

de utilidade pública, criada por despacho publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 34, 

de 9 de Fevereiro de 1980, e de acordo com a publicação na 3.ª Série do Diário da 
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República, n.º 152, de 2 de Julho de 1990, com sede na Rua das Moitas Altas, 279, 

Pinheiros, Marrazes, 2401 - 976 Leiria, como segunda outorgante, doravante designada por 

CERCILEI, representada por Maria Cristina Meireles, 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 de presente protocolo: 

⎯ Normalizar o tónus muscular; 

⎯ Facilitar as reacções normais de equilíbrio; 

⎯ Mobilizar a cintura pélvica, coluna lombar e articulação da anca; 

⎯ Estimular o controle do tronco e respostas posturais; 

⎯ Desenvolver ênfase e reconhecimento da simetria postural; 

⎯ Melhorar as capacidades funcionais e de endurance; 

⎯ Melhorar o equilíbrio; 

⎯ Aumentar a coordenação motora e o controle postural; 

⎯ Melhorar a circulação e a respiração; 

⎯ Melhorar a integração sensorial; 

⎯ Inibir padrões de movimentos anormais; 

⎯ Aumentar a capacidade de concentração e memorização; 

⎯ Estimular a motivação; 

⎯ Incentivar a comunicação e as apetências sociais e; 

⎯ Desenvolver a independência e auto-estima, confiança e poder de decisão. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Obrigações da  CERCILEI) 

A CERCILEI obriga-se a:  

a) disponibilizar um Técnico de Serviço Social, um Fisioterapeuta, dois Terapeutas 

Ocupacionais e um Motorista para acompanhamento dos alunos/utentes às sessões de 

Hipoterapia; 

b) assegurar o transporte dos alunos/utentes até ao “Centro Hípico D. Cavalo” e regresso 

às instalações da Cercilei, 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. 

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 €400,00 (quatrocentos euros) à CERCILEI, pela participação 

de 16 jovens, num total de 4 horas semanais ou 16 mensais. 

CLÁUSULA QUARTA 
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O presente protocolo entra em vigor no dia 1 de Outubro 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, 16 de Outubro 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 3662/07, de 9 de Outubro. 

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

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º ambas da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, 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 “Cercilei - 

Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Leiria C.R.L.” 

Mais deliberou autorizar a Senhora Presidente a proceder a sua outorga. 
 
10.2.4. Protocolo de Colaboração para a prática de hipoterapia entre o Município de 
Leiria e o Centro Social Paroquial Paulo VI – Lar de Santa Isabel 
DLB N.º 1270/07 | 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 
o Centro Social Paroquial Paulo VI – Lar de Santa Isabel 

Considerando que: 

⎯ a Hipoterapia tem evidenciado efeitos benéficos em patologias do foro psíquico, bem 

estar emocional e comportamental; 

⎯ a Hipoterapia é uma actividade terapêutica que incide sobretudo na socialização, 

recreação e mutuação; 

⎯ 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 do 

Lar de Santa Isabel. 

⎯ o Lar de Santa Isabel dispõe de fracos recursos de ordem financeira, tornando-se difícil 

subsidiar a actividade na sua totalidade; 
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⎯ se trata de crianças e jovens com dificuldades de motivação/concentração e entusiasmo 

para as actividades que desenvolvem quer a nível escolar quer a nível profissional, com 

problemas emocionais/afectivos resultado da situação familiar. 

Assim, entre o Município de Leiria, representada pela sua Presidente, Isabel Damasceno 

Vieira de Campos Costa, N.I.PC. 505 181 266, como primeira outorgante, e o Centro Social 

Paroquial Paulo VI - Lar Santa Isabel, a seguir designado por Lar de Santa Isabel, com sede 

na Rua Tenente Valadim, 66, 2410-190 Leiria, reconhecida por despacho de 27 de Janeiro 

de 1970, publicado na 3.ª série do Diário da República, n.º 35, de 11 de Fevereiro de 1970, 

como segundo outorgante, representado por Maria da Conceição S. e Sousa Lopes, 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 de presente protocolo: 

⎯ Normalizar o tónus muscular; 

⎯ Facilitar as reacções normais de equilíbrio; 

⎯ Melhorar as capacidades funcionais e de endurance; 

⎯ Melhorar o equilíbrio; 

⎯ Aumentar a coordenação motora e o controle postural; 

⎯ Melhorar a circulação e a respiração; 

⎯ Melhorar a integração sensorial; 

⎯ Melhorar a capacidade perceptiva e sensorial a estímulos; 

⎯ Melhorar os desejos; 

⎯ Inibir padrões de movimentos anormais; 

⎯ Aumentar a capacidade de concentração e memorização; 

⎯ Estimular a motivação e a vontade; 

⎯ Incentivar a comunicação e as apetências sociais; 

⎯ Desenvolver a independência e auto-estima, confiança e poder de decisão. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Obrigações do Lar Santa Isabel) 

O Lar Santa Isabel obriga-se a: 

a) disponibilizar duas Educadoras Sociais e um Motorista para acompanhamento dos 

alunos/utentes às sessões de Hipoterapia; 

b) assegurar o transporte dos alunos/utentes até ao “Centro Hípico D. Cavalo” e regresso às 

instalações do Lar Santa Isabel, 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 segunda outorgante, com a periodicidade mensal e devidamente preenchido, o 

Anexo I, que faz parte integrante deste protocolo. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
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O Município de Leiria obriga-se a comparticipar nas despesas com um monitor, atribuindo, 

para o efeito, o valor mensal de €400,00 (quatrocentos euros) ao Lar de Santa Isabel, pela 

participação de 24 jovens, num total de 4 horas semanais ou 16 mensais. 

CLÁUSULA QUARTA 
(Vigência) 

O presente protocolo entra em vigor no dia 1 de Outubro 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, 16 de Outubro de 2007 

A primeira outorgante 

O segundo 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 3665/07, de 9 de Outubro. 

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

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º ambas da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, 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 o Centro 

Social Paroquial Paulo VI – Lar de Santa Isabel. 

Mais deliberou autorizar a Senhora Presidente a proceder a sua outorga. 

 
10.2.5. Protocolo de Colaboração para a prática de hipoterapia entre o Município de 
Leiria e a Fundação António Silva Leal - Colégio D. Dinis – Internato Masculino de 
Leiria 
DLB N.º 1271/07 | 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 Fundação António Silva Leal – Colégio D. Dinis – Internato Masculino de Leiria 
Considerando que: 

⎯ a Hipoterapia tem evidenciado efeitos benéficos em patologias do foro psíquico, bem–

estar emocional, comportamental  e motor; 

⎯ um dos aspectos mais importantes neste tipo de tratamento é a consciencialização das 

crianças e jovens das suas capacidades e não das suas incapacidades, trabalhando a 

criança como um todo, tanto pelo lado psíquico como pelo lado somático; 
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⎯ a terapia assistida por cavalos tem como objectivo proporcionar o desenvolvimento de 

potencialidades, respeitando os limites e visando a integração na sociedade de forma a 

obter benefícios físicos, psicológicos, educativos e sociais; 

⎯ se trata de crianças e jovens com dificuldades de motivação/concentração e entusiasmo 

para as actividades que desenvolvem quer a nível escolar quer a nível profissional, com 

problemas emocionais/afectivos resultado da situação familiar: 

⎯ a Hipoterapia é uma actividade terapêutica que incide sobretudo na socialização e 

recreação; 

⎯ a Hipoterapia constitui um exercício extremamente benéfico para os utentes do Colégio 

D. Dinis – Internato Masculino de Leiria; 

⎯ Colégio D. Dinis – Internato Masculino de Leiria dispõe de fracos recursos de ordem 

financeira, tornando-se difícil subsidiar a actividade na sua totalidade. 

Assim, entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, representado pela Presidente da 

Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, como primeiro 

outorgante, e a Fundação António Silva Leal, reconhecida como instituição particular de 

solidariedade social devidamente registada sob o n.º 27/93, do Livro 5 das Fundações de 

Solidariedade Social da Direcção Geral da Segurança Social, pessoa colectiva n.º 502 904 

879, com sede na Praça de Londres n.º 9, 2.º esquerdo, 1000 Lisboa, como segunda 

outorgante, doravante designada por Colégio D. Dinis – Internato Masculino de Leiria, 

representada pelo administrador da Fundação, Valdemar Saleiro, 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 de presente protocolo: 

⎯ Melhorar o equilíbrio; 

⎯ Aumentar a coordenação motora e o controle postural; 

⎯ Fortalecer a musculatura; 

⎯ Melhorar a circulação e a respiração; 

⎯ Aumentar a capacidade de concentração e memorização; 

⎯ Estimular a motivação; 

⎯ Incentivar a comunicação e as apetências sociais; 

⎯ Desenvolver a independência e auto-estima, confiança e poder de decisão. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Obrigações do Colégio D. Dinis - IML) 

O Colégio D. Dinis – IML obriga-se a:  

a) disponibilizar uma monitora para acompanhamento dos alunos/utentes às sessões de 

Hipoterapia; 

b) assegurar o transporte dos alunos/utentes até ao “Centro Hípico D. Cavalo” e regresso 

às instalações do Colégio D. Dinis - IML, de acordo com o calendário e horário 

estipulado; 
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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. 

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 €400,00 (Quatrocentos euros) ao Colégio D. Dinis - IML, 

pela participação de 12 jovens, num total de 4 horas semanais ou 16 mensais. 

CLÁUSULA QUARTA 
(Vigência) 

O presente protocolo entra em vigor no dia 1 de Outubro 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, 16 de Outubro 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 3664/07, de 9 de Outubro. 

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

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º ambas da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, 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 

Fundação António Silva Leal – Colégio D. Dinis – Internato Masculino de Leiria. 

Mais deliberou autorizar a Senhora Presidente a proceder a sua outorga. 

 

10.2.6. P.A.A.J. – Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil – Apoio Pontual II / 
A.M.J.A.L. – Associação Musical da Juventude Académica de Leiria (Entrada n.º 
22008/2007) 
DLB N.º 1272/07 | Retirado 

 
10.2.7. Workshop e Exposição Todos Diferentes Todos Iguais. Apoios 
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DLB N.º 1273/07 | No seguimento das iniciativas «Workshop e Exposição Todos Diferentes 

Todos Iguais», algumas entidades públicas e privadas manifestaram interesse em associar-

se às iniciativas mencionadas. 

Por conseguinte, são presentes os seguintes documentos: 

⎯ Entfe. 5018/07, do Instituto Politécnico de Leiria, que sublinha a disponibilidade em 

acolher a exposição na Biblioteca José Saramago, na Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão de Leiria, de 13 a 22 de Novembro, data que coincidirá com as VIII Jornadas da 

Juventude de Leiria (excluindo o Domingo); 

⎯ Entfe. 5137/07, do Arquivo Distrital de Leiria, confirmando a cedência de instalações 

para a exposição, de 2 a 9 de Novembro (excluindo fim-de-semana); 

⎯ Entfe. 5138/07, da Região de Turismo Leiria/Fátima, comunicando que acolherá a 

exposição no Posto de Turismo de Leiria de 24 de Novembro a 7 de Dezembro; 

⎯ Entfe. 5188/07, da Leirisport – Desporto, Lazer e Tursimo, E.M., disponibilizando-se para 

acolher no átrio da Porta 7 do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa a exposição, de 

5 a 9 de Outubro (excluindo o Domingo); 

⎯ Entfe. 5189/07 e Entfe. 5955/07, da McDonald´s Leiria, garantindo o apoio às iniciativas 

acima referenciadas, bem como às VIII Jornadas da Juventude de Leiria, através do 

pagamento da despesa relativa à produção de materiais no valor máximo de €2.200,00; 

⎯ Entfe. 5192/07, do Teatro José Lúcio da Silva, garantindo a cedência do foyer do Teatro 

para acolher as iniciativas acima referenciadas, de 21 a 23 de Setembro, bem como 

algum material e logística necessário à realização das mesmas; 

⎯ Entfe. 5194/07, da Rádio Central FM, garantindo a promoção e divulgação das 

iniciativas. 

Colaboraram, ainda, nestas iniciativas o Jornal de Leiria, através da publicação de 

um anúncio a cores de ¼ de página, na edição de 13 de Setembro, bem como a Estrutura de 

Missão do Ano Europeu da Igualdade de Oportunidade para Todos, garantindo a prelecção 

do Workshop através de uma representante, nomeadamente a Dr.ª Elsa Moreira. 

A Câmara tomou conhecimento dos apoios atribuídos no âmbito das iniciativas 

«Workshop e Exposição Todos Diferentes Todos Iguais». 

 
10.2.8. Recepção ao Caloiro 2007. Pedido de apoio (Entrada n.º 23926/2007) 
DLB N.º 1274/07 | Pela Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão de Leiria, com o número de contribuinte 502 625 481, é presente a Ent.23926/2007, 

datada de 27 de Setembro do corrente, solicitando apoio para a «Recepção ao Caloiro 

2007», a realizar entre os dias 21 a 28 de Outubro. 

Considerando que a «Recepção ao Caloiro» se tem afirmado como pólo de 

aproximação dos estudantes das várias escolas de ensino superior de Leiria à sociedade 

civil; 

Considerando que o evento atingiu já alguma tradição académica junto do 

movimento estudantil universitário e que o mesmo tem protagonizado momentos de 

animação e envolvimento social crescentes, junto da população de Leiria; 

Considerando ainda que a Câmara Municipal de Leiria não atribuirá o apoio logístico 

verificado em edições transactas, o qual, desta feita, se cingirá, ao nível do recinto, o ligeiro 
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melhoramento do terreno, ao transporte de 50 grades e barracas metálicas, ao empréstimo 

de cabo para abastecimento de corrente e projectores no poste central, à execução de rede 

de abastecimento de água, à disponibilização de uma viatura de combate a incêndios de 

primeira intervenção, bem como à presença dos Bombeiros Municipais de Leiria aquando do 

Desfile, propõe a Senhora Presidente a atribuição de um apoio financeiro no valor de 

€14.000,00 (catorze mil euros). O apoio financeiro proposto destina-se a fazer face às 

demais despesas com a organização do evento, entre as quais a vedação física, iluminação 

e limpeza diária do recinto, electrificação, montagem e assistência técnica para todas as 

estruturas existentes no recinto, desinfecção diária e limpeza e recolha dos despojos dos 

WC portáteis e colocação de um posto de triagem para socorros no recinto. 

De acordo com as deliberações 1520/05 e n.º 1523/05 do despacho de delegação de 

competências da Senhora Presidente da Câmara, de 3 de Novembro de 2005, ao abrigo do 

disposto no n.º 2 do artigo 65.º e do n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, e de acordo com a subdelegação de competências lhe conferidas pela Senhora 

Presidente em despacho de 4 de Novembro de 2005, prevista no n.º 1 do artigo 29.º do 

Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de Dezembro, a Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães 

proferiu, no dia 9 de Outubro despacho de autorização para a realização dos espectáculos 

das Noites da Recepção ao Caloiro, com o seguinte teor: 

«Autorizar que o horário máximo de funcionamento seja fixado entre as 05h30m – 

06h 00m do Sábado e Domingo, e entre as 4h 30m – 05h 00m durante os restantes dias da 

semana, devendo a organização providenciar junto da PSP para que diariamente tudo se 

desenrole dentro da normalidade, nomeadamente à entrada e saída do recinto. 

Caso a avaliação das cinco primeiras noites, feita pela recolha diária das queixas 

apresentadas ao Município de Leiria e à PSP, seja considerada positiva, prevê-se a 

possibilidade de estender o horário de Sábado e Domingo até às 06h 00m – 07h 00m, sendo 

o respectivo despacho da Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães.  

A emissão da licença de funcionamento de recinto improvisado deverá ser 

condicionada à apresentação, pela requerente, de seguro-caução ou cheque, na Tesouraria 

desta Autarquia, no valor de €250,00 para salvaguardar a eventual degradação do espaço 

público junto da saída do recinto e danos nos equipamentos do Município de Leiria. 

 A despesa a efectuar no âmbito da «Recepção ao Caloiro 2007» está em 

conformidade com as Opções do Plano para 2007, CAE 12/040701 (código/ ano/ tipo/ n.º de 

projecto acção – 2007 / A / 263), cabimentada pela proposta n.º 3633/07, de 4 de Outubro. 

A Câmara tomou conhecimento do despacho da Senhora Vereadora Dr.ª Neusa 

Magalhães e tendo em consideração as disposições conjugadas da alínea f) do n.º 1 do 

artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade aprovar o apoio logístico e 

financeiro proposto pela Senhora Presidente. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.2.9. Alteração da deliberação de 13.09.2007, relativa ao Festival da Juventude. 
Acordo de Cooperação (Entfe n.º 6245/2007) 
DLB N.º 1275/07 | Pela Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isabel Damasceno, foram 

presentes as seguintes alterações à deliberação de 13 de Setembro do corrente ano: 
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1. Na Cláusula 3.ª, onde se lê: 
«(…) 

⎯ «Concertos Todos Diferentes Todos Iguais», a realizar nos dias 21 e 22 de Setembro de 

2007, no Centro Nacional de Lançamentos, em Leiria, bem como demais actividades 

promocionais paralelas. 

⎯  «Exposição Artistas Plásticos», a realizar de 14 a 21 de Setembro de 2007, na 

Delegação Regional de Leiria do Instituto Português da Juventude; 

⎯ «Exposição Direitos Humanos», a realizar de 14 a 21 de Setembro de 2007, na 

Delegação Regional de Leiria do Instituto Português da Juventude; 

⎯  «Workshop e Exposição Todos Diferentes Todos Iguais», a realizar a partir do dia 21 

Setembro de 2007, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, conforme programa anexo 

ao presente Acordo e que dele passa a fazer parte integrante; 

⎯ «Festa de Encerramento do Festival da Juventude – Todos Diferentes Todos Iguais», a 

ter lugar no dia 23 de Setembro, junto ao Canoa Club, nas imediações do Estádio 

Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. 

(…)» 

deverá ler-se:  
«(…) 

⎯  «Exposição Artistas Plásticos», a realizar de 14 a 21 de Setembro de 2007, na 

Delegação Regional de Leiria do Instituto Português da Juventude; 

⎯ «Exposição Direitos Humanos», a realizar de 14 a 21 de Setembro de 2007, na 

Delegação Regional de Leiria do Instituto Português da Juventude; 

⎯ «Workshop e Exposição Todos Diferentes Todos Iguais», a realizar a partir do dia 21 

Setembro de 2007, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, conforme programa anexo 

ao presente Acordo e que dele passa a fazer parte integrante; 

⎯ «Concertos Todos Diferentes Todos Iguais», a realizar no dia 20 de Outubro de 2007, no 

Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, bem como demais actividades 

promocionais paralelas a ter lugar na Praça Rodrigues Lobo (de 5 a 14 de Outubro) e no 

Teatro José Lúcio da Silva (17 de Outubro); 

⎯ «Festa de Encerramento do Festival da Juventude – Todos Diferentes Todos Iguais», a 

ter lugar no dia 5 de Dezembro, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria. 

(…)» 

2. Na alíena a) da Cláusula 4.ª, onde se lê:  
«(…) 

⎯ «Concertos Todos Diferentes Todos Iguais», a realizar nos dias 21 e 22 de Setembro de 

2007, no Centro Nacional de Lançamentos, em Leiria, bem como demais actividades 

promocionais paralelas; 

⎯ «Festa de Encerramento do Festival da Juventude – Todos Diferentes Todos Iguais», a 

ter lugar no dia 23 de Setembro, junto ao Canoa Club, nas imediações do Estádio 

Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria 

(…)» 

deverá ler-se: 
«(…) 
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⎯ «Concertos Todos Diferentes Todos Iguais», a realizar no dia 20 de Outubro de 2007, no 

Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, bem como demais actividades 

promocionais paralelas, a ter lugar na Praça Rodrigues Lobo (de 5 a 14 de Outubro) e no 

Teatro José Lúcio da Silva (17 de Outubro); 

⎯ «Festa de Encerramento do Festival da Juventude – Todos Diferentes Todos Iguais», a 

ter lugar no dia 5 de Dezembro, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria. 

(…)» 

3. Na alínea g) da Cláusula 6.ª, onde se lê: 

«(…) 

assumir, no âmbito da actividade «Concertos Todos Diferentes Todos Iguais», os 

encargos inerentes ao aluguer, acompanhamento técnico e limpeza do Centro Nacional de 

Lançamentos, bem como à instalação de 10 (dez) sanitários químicos, no montante máximo 

de €5.275,00 (cinco mil duzentos e setenta e cinco euros), acrescido de IVA à taxa legal, 

perante a “Leirisport, E.M.”; 

(…)» 

deverá ler-se: 
«(…) 

assumir, no âmbito da actividade «Concertos Todos Diferentes Todos Iguais», os 

encargos inerentes ao aluguer, acompanhamento técnico e limpeza do Estádio Municipal Dr. 

Magalhães Pessoa, bem como à colocação de protecção da pista de atletismo, no montante 

máximo de €5.275,00 (cinco mil duzentos e setenta e cinco euros), acrescido de IVA à taxa 

legal, perante a «Leirisport, E.M.»; 

(…)» 

*** 

   As alterações propostas ao presente acordo de cooperação, que envolveram a 

primeira outorgante, tiveram como base o documento Entfe n.º 6245/07 (remetido pela 

Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria), complementado pelo documento 

Entfe. n.º 6242/07 (remetido pela Leirisport, E.M.). 

As despesas assumidas na alínea g) da Cláusula 6.ª estão conformidade com as 

Opções do Plano para 2007, CAE 12/0602039904 (2007/ A/ 275 – Diversos) e foi objecto da 

proposta de cabimento n.º 3360/07, de 10 de Setembro. 

A Câmara, depois de analisar as alterações propostas, deliberou por unanimidade 
concordar com as mesmas e a dar conhecimento das respectivas alterações aos restantes 

outorgantes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto onze 
 Gabinete  de  Apoio  ao  Vereador  Eng. º  Fernando Carva lho 

 
11.1. Alteração do objecto em Protocolo de delegação de competências da Junta de 
Freguesia de Colmeias 
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DLB N.º 1276/07 | Após análise por parte da Junta de Freguesia de Colmeias, esta verificou 

que o objecto designado no referido Protocolo de Delegação de Competências não estava 

de acordo com as pretensões da Junta de Freguesia, solicitando a sua alteração de 

«Requalificação de rua na Zona Industrial de Areias, Rua da Laranjeira e Rua do Canto e 

complemento de construção de passeios na freguesia» para «Requalificação de rua na Zona 

Industrial de Areias, Rua da Laranjeira e Rua do Feijão e complemento de construção de 

passeios na freguesia».  

Este Protocolo, no valor de €40.000,00, foi aprovado em reunião de Câmara de 15 

de Dezembro de 2005 e em sessão da Assembleia Municipal de Leiria de 29 de Dezembro 

de 2005. 

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

alteração do objecto constante do Protocolo de Delegação de Competências aprovado na 

sessão da Assembleia Municipal de 29 de Dezembro de 2005, conforme acima descrito, 

mantendo-se todas as demais condições. 

Mais deliberou submeter esta proposta de alteração do objecto do Protocolo de 

Delegação de Competências à aprovação da Assembleia Municipal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.2. Alargamento da Estrada Municipal n.º 534 em Barosa. Indemnização 
DLB N.º 1277/07 | Pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, é presente em reunião 

de Câmara o ofício da Junta de Freguesia de Barosa (ENT-2007/24418, de 8 de Outubro), 

que dá conhecimento dos esforços que a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal têm 

desenvolvido para o alargamento da Estrada Municipal n.º 534, no centro da localidade de 

Barosa, sendo para tal necessário proceder à demolição de construção existente, tal como 

está documentado no referido ofício. 

O proprietário do imóvel, Sr. Manuel Gaspar Mendes, após reunião efectuada com a 

Junta de Freguesia e a Câmara Municipal de Leiria, manifestou a intenção de acordar com a 

demolição do edifício, solicitando como compensação o valor de €7.500,00 (sete mil e 

quinhentos euros). 

Mais se informa que o proprietário do edificado já apresentou no Departamento de 

Operações Urbanísticas o pedido de licenciamento de obras (P. 922/07) contemplado já os 

afastamentos ao eixo da via de acordo com o resultado das reuniões referidas. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 3731/07, 

de 16 de Outubro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando o disposto no n.º 1 do artigo 

564.º e no n.º 1 do artigo 566.º do Código Civil e considerando ainda que nos termos da 

alínea a) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios dispõem 

de atribuições no domínio do equipamento rural e urbano e que, de acordo com o artigo 16.º 

da citada Lei, é competência dos órgãos do Município participar no planeamento, na gestão 

e realização de investimentos em ruas e arruamentos, deliberou por unanimidade aprovar 

o pagamento de indemnização, no valor de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), ao Sr. 

Manuel Gaspar Mendes, a qual será efectivada após a conclusão dos trabalhos de 

demolição da construção antiga, execução do muro de vedação e passeio. 
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11.3. Comemorações do Dia do Exército. Alterações ao trânsito 
DLB N.º 1278/07 | Leiria vai receber entre os dias 19 e 21 de Outubro as Comemorações do 

Dia do Exército 2007, com a realização de um conjunto de actividades em diversos locais da 

cidade. 

Estas actividades terão um carácter de natureza militar, cultural, desportiva e 

recreativa, com diversas demonstrações a nível de capacidades e meios, apresentação de 

pólos de excelência do Exército, demonstração gímnica, actuação da Banda Sinfónica do 

Exército, e no dia 21, Missa e Acção de Graças e de Sufrágio, celebrada pelo Bispo das 

Forças Armadas e das Forças de Segurança, D. Januário Torgal Ferreira, tendo o seu 

momento culminante com a cerimónia militar, a realizar no Largo 5 de Outubro de 1910, no 

dia 21 de Outubro, na qual estarão presentes cerca de mil militares e diversos 

representantes do Estado e individualidades públicas. 

O Exército Português visa essencialmente com a realização destas actividades 

abertas ao público em geral e aos mais jovens em particular, divulgar o seu espírito e 

capacidades, transmitindo desta forma a imagem de um Exército participativo e aberto à 

sociedade. 

Para tornar possível a cerimónia militar do dia 21 de Outubro, assim como os respectivos 

treinos do dia 18, será necessário proceder às seguintes alterações ao trânsito: 

Dia 17 de Outubro (após as 12h00) 

⎯ Proibição de estacionamento nos seguintes parques e arruamentos: 

- Zona Desportiva de Leiria; 

- Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque; 

- Largo Cónego Maia; 

- Rua João de Deus; 

- Largo das Forças Armadas; 

- Rua Coronel Teles Sampaio Rio; 

- Avenida Heróis de Angola, no troço entre o Largo 5 de Outubro de 1910 e a Rua 

Coronel Teles Sampaio Rio; 

- Largo José Lúcio da Silva. 

Dia 18 de Outubro 
Serão efectuados os treinos da cerimónia militar. As alterações ao trânsito serão as 

seguintes: 

⎯ Proibição de estacionamento de veículos no recinto da Feira de Maio; 

⎯ Manutenção da proibição de estacionamento nos parques de estacionamento referidos 

anteriormente; 

⎯ A partir das 8h30 é encerrada ao trânsito a Avenida Bernardo Pimenta, no troço entre a 

Rotunda e a entrada da Zona Desportiva; 

⎯ Para o treino do desfile e da cerimónia militar será necessário encerrar ao trânsito a Rua 

Capitão Mouzinho de Albuquerque, Avenida Heróis de Angola, Largo 5 de Outubro de 

1910 e os arruamentos com ligação aos referidos; 

⎯ No mesmo período, entre o fim de concentração das Forças no local da Cerimónia e o 

final da mesma, os veículos de transporte público de passageiros apenas poderão ter 
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acesso ao interior do terminal da Rodoviária do Tejo através da entrada da Avenida 

Heróis de Angola 

⎯ Para o treino do desfile final será necessário encerrar ao trânsito, para além dos 

arruamentos anteriores, a rotunda da Fonte Luminosa, a Ponte Afonso Zúquete, a Rua 

Comissão de Iniciativa e a Rua Conde Ferreira. 

No final dos treinos serão levantadas as restrições ao trânsito. 

Dia 20 de Outubro (após as 12h00) 

⎯ Proibição de estacionamento nos seguintes parques e arruamentos: 

- Zona Desportiva de Leiria; 

- Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque; 

- Largo Cónego Maia; 

- Rua João de Deus; 

- Largo das Forças Armadas; 

- Rua Coronel Teles Sampaio Rio; 

- Avenida Heróis de Angola, no troço entre o Largo 5 de Outubro de 1910 e a Rua 

Coronel Teles Sampaio Rio; 

- Largo José Lúcio da Silva. 

Dia 21 de Outubro 
Será efectuada a cerimónia militar. As alterações ao trânsito serão as seguintes: 

⎯ Manutenção da proibição de estacionamento nos parques de estacionamento referidos 

anteriormente; 

⎯ A partir das 8h30 é encerrada ao trânsito a Avenida Bernardo Pimenta, no troço entre a 

Rotunda e a entrada da Zona Desportiva; 

⎯ Para o desfile e cerimónia militar será necessário encerrar ao trânsito a Rua Capitão 

Mouzinho de Albuquerque, Avenida Heróis de Angola, Largo 5 de Outubro de 1910 e os 

arruamentos com ligação aos referidos; 

⎯ No mesmo período, entre o fim de concentração das Forças no local da Cerimónia e o 

final da mesma, os veículos de transporte público de passageiros apenas poderão ter 

acesso ao interior do terminal da Rodoviária do Tejo através da entrada da Avenida 

Heróis de Angola 

⎯ Para o desfile final será necessário encerrar ao trânsito, para além dos arruamentos 

anteriores, a rotunda da Fonte Luminosa, a Ponte Afonso Zúquete, a Rua Comissão de 

Iniciativa e a Rua Conde Ferreira. 

No final da cerimónia serão levantadas as restrições ao trânsito fora da zona 

encerrada ao trânsito aos domingos no Largo 5 de Outubro de 1910. 

A Câmara no uso da sua competência conferida pela alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º 

da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

deliberou por unanimidade concordar com o exposto, encarregando os Serviços 

responsáveis de dar cumprimento à deliberação. 

Deverá ainda ser dado conhecimento da deliberação à PSP, assim como às diversas 

entidades, serviços públicos ou concessionárias, que possam ser afectadas pelas alterações 

ao trânsito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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11.4. Desfile do Caloiro 2007. Alterações ao trânsito 
DLB N.º 1279/07 | Presente a carta de Associação de Estudantes da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão (ENT. 23926/2007) a solicitar autorização para a realização do Desfile 

do Caloiro, que terá lugar no dia 25 de Outubro. 

Após reunião com a PSP, tida no dia 16 do corrente, foi acordado o seguinte 

percurso para o Desfile do Caloiro: 

⎯ Início do desfile na Rotunda de Porto Moniz  

⎯ Escola Superior de Educação (portão Norte); 

⎯ Rua Dr. João Soares; 

⎯ Largo da República; 

⎯ Rua de Alcobaça; 

⎯ Avenida Combatentes da Grande Guerra; 

⎯ Rua Dr. Correia Mateus; 

⎯ Largo 5 de Outubro de 1910; 

⎯ Jardim Luís de Camões 

Os horários de saída de cada escola, que serão acompanhados pela PSP até ao 

ponto de reunião, são os seguintes: ESTG e ESE às 13h30 do campus da ESTG e o ISLA às 

13h00m, encontrando-se no parque de estacionamento junto à Rotunda de Porto Moniz. O 

Desfile do Caloiro será iniciado às 14h00m. 

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

Desfile do Caloiro de acordo com a proposta de percurso acordada com a PSP e a 

Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, devendo 

previamente serem cumpridos, pela requerente, os seguintes pontos: 

1. Sensibilização de todos os participantes no desfile para o respeito às demais pessoas e 

ao património público e privado; 

2. Apresentação de seguro-caução ou cheque, na Tesouraria desta Câmara Municipal, no 

valor de €500,00 para salvaguardar a eventual degradação do espaço público no 

percurso do desfile. 

Deve ser dado conhecimento da deliberação ao Governo Civil, à Rodoviária do Tejo, 

ao Coordenador da Emergência Médica e aos taxistas. Deve ser solicitada a presença da 

PSP e dos Bombeiros Municipais, com uma ambulância, para acompanhar o cortejo em toda 

a sua extensão, assim como deve ser informada a DASU de forma a ser organizada a 

limpeza do mesmo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto doze 
 Gabinete  de  Apoio  à  Vereadora  Dra .  Neusa  Magalhães 

 
12.1. Candidatura n.º 00/23860 - Unidades de Acompanhamento e Coordenação (UAC). 
Projecto Global de Urbanismo Comercial referenciado sob os n.º 028/DEC/97, 
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025/URBCOM/2004 e 041/URBCOM/2004, das áreas de intervenção de Leiria, Batalha e 
Porto de Mós. Transferência de verbas 
DLB N.º 1280/07 | Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dra. Neusa Magalhães, o ofício da Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos 

Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós (Entfe. 6085/2007), a solicitar 

transferência de verbas para a execução das acções a realizar em Leiria, até ao fim do 

presente ano. 

No âmbito da candidatura em epígrafe e, considerando o total da comparticipação 

comunitária  de 75%, propõe-se a transferência de €20.000,00 (vinte mil euros) para a 

Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e 

Porto de Mós. 

A transferência de verbas está em conformidade com as Opções do Plano para 

2007, rubrica 2007-A-360, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3584/07, de 28 de 

Setembro. 

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

alínea n) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 28.º ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade transferir para a Agência para a Promoção e 

Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós, o valor de 

€20.000,00 (vinte mil euros). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

12.2. Protocolo Hiper Natura 
DLB N.º 1281/07 | Presente a Minuta do Protocolo de Colaboração «Hiper Natura 

Continente», a celebrar entre o Município de Leiria e a sociedade «Modelo Continente 

Hipermercados, SA», acompanhada dos anexos que igualmente a integram e que ficam a 

fazer parte integrante da respectiva acta (Anexo D), cujo teor abaixo se transcreve (...): 

«Minuta de Protocolo de Colaboração “Hiper Natura Continente” 
Considerando que: 

⎯ A sociedade “Modelo Continente Hipermercados, SA” é uma sociedade comercial que 

explora, a nível nacional, vários estabelecimentos do ramo retalhista, entre os quais os 

estabelecimentos comerciais que giram sob o nome "Continente", com forte expressão em 

Portugal. 

⎯ Neste contexto, a sociedade “Modelo Continente Hipermercados, S.A.” desenvolveu um 

projecto denominado "Hiper Natura Continente", tendo em vista apoiar a conservação, 

manutenção e/ou recuperação de espaços verdes existentes nas diversas cidades em que 

está presente, integrando-os na vida dos cidadãos.  

⎯ É desejo da sociedade “Modelo Continente Hipermercados, SA” adoptar um espaço 

verde do concelho de Leiria. 

⎯ Tanto a sociedade “Modelo Continente Hipermercados, SA” como o Município de Leiria 

desejam promover, em regime de cooperação, o desenvolvimento de projectos dirigidos à 

conservação, manutenção e/ou recuperação e melhoria dos espaços verdes existentes no 

Concelho de Leiria. 
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Entre o Município de Leiria, NIPC 505 181 266, com sede no Largo da República, na cidade 

de Leiria, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno 

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

______ de ________ de _____, como primeiro outorgante, e a sociedade “Modelo 

Continente Hipermercados, SA”, com sede na Rua João Mendonça, n.º 505, freguesia da 

Senhora da Hora, concelho de Matosinhos, com o capital social de 5.000.000 euros, pessoa 

colectiva número 502 011 475, que é também número de matrícula na Conservatória do 

Registo Comercial do Porto, neste acto representada pelo seu procurador, com poderes para 

o acto, Sr. Dr. José Manuel Fortunato, como segunda outorgante e adiante designada por 

Modelo Continente, é celebrado, com vista ao desenvolvimento das competências atribuídas 

aos órgãos municipais em matéria de equipamento rural e urbano, conforme dispõe a alínea 

a) do artigo 16.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, o presente protocolo de colaboração, 

que passará a reger-se pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
Objecto 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de regras destinadas a 

permitir a boa colaboração entre o Município de Leiria e a Modelo Continente, com vista ao 

cumprimento do seu objectivo. 

Cláusula Segunda 
Objectivo 

O presente Protocolo tem por objectivo lançar as bases da cooperação entre as partes com 

vista à promoção do desenvolvimento do projecto dirigido à conservação, manutenção e/ou 

recuperação e melhoria do espaço verde designado por “Parque Radical”, sito no lugar de 

Guimarota, freguesia e concelho de Leiria, que se encontra descrito de forma detalhada na 

peça desenhada, designada por anexo I ao presente Protocolo e que dele passa a fazer 

parte integrante. 

Cláusula Terceira 
Obrigações da Modelo Continente 

1. A Modelo Continente obriga-se a contribuir, anualmente, a partir de 1 de Janeiro de 2008, 

com o montante de €15.000,00 (quinze mil euros) para o “Parque Radical”. 

2. O valor da contribuição referida no ponto anterior poderá ser aumentado pela Modelo 

Continente, por sua livre e exclusiva iniciativa. 

3. Até 31 de Dezembro de 2007, a Modelo Continente obriga-se a contribuir com os 

seguintes bens: 

a) 5 dispensadores de sacos para recolha de dejectos caninos Serlux, com colector e totem 

informativo, no valor estimado de €3.934,50 (786,9 €/uni); 

b) 16 papeleiras de 100 litros, com acabamento em "Oxirón negro forja", no valor estimado 

de €4.651,20 (290,70 €/uni); 

c) 3 estacionamentos de bicicletas de quatro módulos (Lauros), no valor estimado de 

€1569,00 (523,00 €/uni); 

d) 4 cinzeiros da Astral Pool de 4 litros, no valor estimado de € 2.396,80 (599,20 €/uni); 

e) material de rega diverso discriminado no orçamento constante do anexo II ao presente 

protocolo e que dele passa a fazer parte integrante, no valor estimado de €2.268,99. 
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Cláusula Quarta 
Obrigações do Município de Leiria 

Constituem obrigações do Município de Leiria: 

a) garantir a manutenção e conservação do “Parque Radical”, por si ou por intermédio de 

terceiros, de acordo com os mais elevados padrões aplicáveis nesta área; 

b) permitir a colocação no “Parque Radical” de placas que informem os utilizadores do 

mesmo que a conservação, manutenção e/ou recuperação deste é apoiada pela Modelo 

Continente, de acordo com o modelo constante do anexo III ao presente Protocolo, e que 

dele passa a fazer parte integrante. 

c) permitir, sem prejuízo das autorizações previstas na legislação aplicável, a utilização do 

“Parque Radical” pela Modelo Continente, em datas a acordar pelas partes, para aí realizar 

eventos organizados pela Modelo Continente; 

d) elaborar e apresentar à Modelo Continente relatórios trimestrais, devendo constar de cada 

um informação detalhada sobre as tarefas levadas a cabo; 

d) a não celebrar protocolos com o mesmo objecto do presente, nem fazer publicidade aos 

sinais distintivos de comércio alusivos a estabelecimentos comerciais que se dediquem ao 

comércio retalhista ou grossista ou que, de qualquer forma, sejam susceptíveis de criar 

confusão com a actividade desenvolvida pela Modelo Continente e que sejam propriedade 

de sociedades concorrentes desta, com excepção de eventual contrato de concessão de 

direito de uso privativo de espaço público destinado a “bar-cafetaria”. 

Cláusula Quinta 
Obrigações conjuntas 

Constitui obrigação recíproca das partes facultar as informações necessárias ao 

desenvolvimento do objectivo do presente Protocolo. 

Cláusula Sexta 
Divulgação 

1. A Modelo Continente poderá divulgar a celebração do presente acordo e o seu conteúdo 

no quadro da promoção das suas actividades em prol do ambiente e da natureza, 

nomeadamente no âmbito da divulgação do projecto "Hiper Natura Continente", através de 

quaisquer anúncios públicos, "press releases" ou outras formas de divulgação. 

2. A Modelo Continente poderá, ainda, divulgar, mediante consentimento do Município de 

Leiria, a imagem deste e seu brasão de armas associados à imagem e sinais distintivos de 

comércio da Modelo Continente. 

Cláusula Sétima 
Cessão da posição contratual 

Qualquer cedência no todo ou em parte dos direitos e obrigações que advêm para cada uma 

das partes do presente Protocolo, carece de prévio consentimento da outra parte. 

Cláusula Oitava 
Comunicações 

1. Salvo quando forma especial for exigida no presente Protocolo, todas as comunicações 

entre as partes relativamente a este devem ser efectuadas por escrito, mediante carta, 

telecópia ou correio electrónico (e-mail) e dirigidas para os seguintes endereços e postos de 

recepção: 
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a) Modelo Continente: A/C Márcia Pires | Modelo Continente Hipermercados, SA | Rua João 

Mendonça, 529 6º Direito | 4464-501 Senhora da Hora. Telecópia: 229561903. E-mail: 

mppires@modelocontinente.pt. 

b) Município de Leiria: Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Município de Leiria | Largo 

da República, 2414-006 Leiria. Telecópia: 244839556 | E-mail: cmleiria@cmleiria.pt. 

2. Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, as comunicações efectuadas por 

escrito considerar-se-ão realizadas na data da respectiva recepção ou, se fora das horas de 

expediente, no primeiro dia útil imediatamente seguinte. 

3. As comunicações protocoladas ou efectuadas mediante carta registada com aviso de 

recepção considerar-se-ão realizadas na data de assinatura do respectivo protocolo ou 

aviso. 

4. Não se consideram realizadas as comunicações efectuadas por telecópia, cujo conteúdo 

não for perfeitamente legível pelo respectivo destinatário, desde que este comunique esse 

facto à parte que tiver emitido a referida comunicação no primeiro dia útil imediatamente 

seguinte ao da respectiva recepção. 

5. Para efeitos de realização da citação no âmbito de acção judicial destinada ao 

cumprimento de obrigações pecuniárias emergentes do presente Protocolo, são 

convencionadas as moradas indicadas no ponto 1 da presente cláusula.  

6. A alteração dos endereços indicados no ponto 1 da presente cláusula deve ser 

comunicada à outra parte, por carta registada com aviso de recepção, nos 30 (trinta) dias 

subsequentes à respectiva alteração. 

Cláusula Nona 
Vigência e duração 

O presente Protocolo inicia a sua vigência na data da sua assinatura e vigorará pelo prazo 

de um ano, prorrogável sucessiva e automaticamente por períodos idênticos, excepto se for 

denunciado por qualquer uma das partes, com a antecedência mínima de um mês sobre o 

termo do prazo inicial ou qualquer das suas prorrogações. 

Cláusula Décima 
Resolução de litígios 

Para julgar todas as questões emergentes do presente Protocolo é fixado, como 

competente, o foro da Comarca de Leiria, com expressa renúncia a qualquer outro. 

Cláusula Décima Primeira 
Imposto do selo 

Este 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. 

Cláusula Décima Segunda 
Disposições Finais 

Caso alguma das cláusulas do presente Protocolo venha a ser julgada nula ou por qualquer 

forma inválida, por uma entidade competente para o efeito, tal nulidade ou invalidade não 

afectará a validade das restantes cláusulas do Protocolo, comprometendo-se as partes a 

acordar, de boa-fé, uma disposição que substitua a cláusula inválida e que, tanto quanto 

possível, produza os mesmos efeitos. 
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Este protocolo, é feito em duplicado, valendo a cópia como original, composto por cinco 

páginas e pelos Anexos I, II e III, que dele passam a fazer parte integrante e devidamente 

assinado pelas partes, depois de declararem ter lido, compreendido e aceite todas as suas 

cláusulas. 

O Primeiro Outorgante 

O Segundo Outorgante | Isabel Damasceno Campos» 

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

alínea m) 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, de 11 de Janeiro de 2002 e alínea a) do artigo 16.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, deliberou por unanimidade concordar o teor da minuta de Protocolo acima 

transcrito. 

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

referido protocolo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto treze 
 Gabinete  de  Apoio  à  Vereadora  Eng. ª  Isabe l  Gonça lves 

 
13.1. Processo de obras particulares n.º 721/06 – Virgílio Manuel Pereira David 
DLB N.º 1282/07 | Presente ofício da Provedoria da Justiça (ENT. 20832/07, de 21/08/2007 

e ENT 24373/07, de 2007/10/04) relativamente às obras de edificação, área de construção, 

afastamentos e licença de utilização a que está sujeito o Processo de obras particulares n.º 

721/06, em que é requerente o Sr. Virgílio Manuel Pereira David, com sede em Av. D. João 

Pereira Venâncio - Quintas do Sirol, freguesia de Santa Eufémia, tendo a Senhora 

Vereadora das Obras Particulares e Urbanismo, Eng.ª Isabel Gonçalves, prestado os 

seguintes esclarecimentos: 

Na fase de instrução do processo, foram solicitados ao requerente esclarecimentos e 

elementos através do ofício n.º 6715, de 2007/05/24, os quais diziam respeito a: 

⎯ Apresentação de planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala 1:200 ou superior, incluindo o arruamento de acesso e servidão de passagem, com 

indicação das dimensões e área do terreno, áreas impermeabilizadas e respectivo material, 

de acordo com o estabelecido na alínea a) do n.º 3 do artigo 11.º da Portaria n.º 1110/2001, 

de 19 de Setembro, com a delimitação compatível com a CCRP apresentada em 

2007/03/27, sem o que a determinação da edificabilidade fica prejudicada. 

⎯ Esclarecimento da designação atribuída na planta de implantação apresentada, para a 

servidão de passagem, referindo-a como rua, bem como a indicação de cedência para 

abertura e alargamento de rua, uma vez que se desconhece que a mesma seja rua. 

⎯ Esclarecimento da representação gráfica efectuada para o 1.º andar, designadamente 

na zona de sótão não acessível, ao nível da planta e cortes, uma vez que a mesma está em 

desacordo com o verificado no local, a solicitação da IGAT, no que se refere ao pé-direito e à 

compartimentação existente. 
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⎯ Esclarecimento da compatibilidade da memória descritiva apresentada, com a CCRP 

trazida ao processo. Acresce que mesma é omissa no que se refere às medidas a adoptar 

com vista à adequação da edificação existente às disposições legais e regulamentares 

aplicáveis, reportando-se apenas ao anteriormente licenciado. 

⎯ Esclarecimento da representação dos arranjos exteriores na zona frontal, face ao 

verificado no local, no que respeita ao tipo de pavimento e criação de canteiro. 

⎯ Esclarecimento das medidas a adoptar com vista à adequação da fachada posterior à 

altura máxima permitida 9,50 m, uma vez que as peças desenhadas são omissas. 

⎯ Esclarecimento da representação gráfica das platibandas, face ao existente no local. 

⎯ Na sequência da solicitação anterior o munícipe requereu uma dilatação do prazo para a 

sua apresentação, tendo a mesma sido deferida por despacho de 2007/07/25. 

Em 2007/09/03, os serviços de fiscalização efectuaram uma participação por 

utilização não titulada com alvará de autorização de utilização referente ao espaço ocupado 

com a farmácia, a qual dará origem à consequente abertura de processo de contra-

ordenação. 

A Provedoria de Justiça foi informada de toda a tramitação do processo, bem como 

lhe foi dado conhecimento da sentença do Tribunal que recaiu sobre a questão da rua. 

Face à insistência da Provedoria de Justiça, no que respeita aos motivos ponderosos que 

levaram a Câmara Municipal de Leiria a não ordenar o encerramento das instalações, 

propõe a Senhora Vereadora das Obras Particulares e Urbanismo, Eng.ª Isabel Gonçalves, 

que a Câmara Municipal de Leiria responda àquela entidade nos seguintes moldes: 

Para além de se verificar a existência de um processo de licenciamento, ainda em 

tramitação, atendendo ao facto de se tratar de uma obra que se reveste de interesse público, 

por se relacionar com um bem essencial e que visa satisfazer o interesse da população de 

toda a freguesia porquanto é a única infra-estrutura dessa natureza existente na freguesia de 

Santa Eufémia, a Câmara Municipal de Leiria entende que esses são motivos ponderosos 

que levam a não considerar o encerramento da farmácia, a que respeita o presente 

processo. 

A Câmara analisou ao assunto e deliberou por unanimidade concordar com o 

proposto e remeter informação resposta à Provedoria da Justiça. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

A Senhora Presidente disse que a sua posição a favor da manutenção da farmácia 

aberta era exclusivamente por causa da população da Santa Eufémia e não por causa do 

requerente. 

 

13.2. Contrato para utilização do Estádio Municipal de Leiria - Dr. Magalhães Pessoa 
celebrado entre a Leirisport, E.M. e a União Desportiva de Leiria 
DLB N.º 1283/07 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.º Isabel Gonçalves, foi dado 

conhecimento do Contrato para Utilização do Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães 

Pessoa, celebrado entre a Leirisport, EM e a União Desportiva de Leiria, que faz parte 

integrante desta acta  (ANEXO E). 

A Câmara tomou conhecimento. 
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13.3. Contratos de arrendamento celebrados entre a Leirisport, E.M. e o Município de 
Leiria 
DLB N.º 1284/07 | Retirado 
 
 

 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 F). 

 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia  

Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara 

deliberou por unanimidade analisar ainda os seguintes assuntos: 

 
 

Ponto um 
Exercício do direito de preferência na alienação da casa n.º 9, sita na Rua Dr. 
Magalhães Pessoa, Bairro das Almuinhas, freguesia de Marrazes 
DLB N.º 1285/07 | Presentes os requerimentos, registados com os n.ºs ENT 22445/07 e 

23702/07, de Paulo Jorge Carreira Coelho Franco e Luís Manuel Franco Jerónimo, na 

qualidade de proprietários da casa n.º 9, sita na Rua Dr. Magalhães Pessoa, Bairro das 

Almuinhas, freguesia de Marrazes, nos quais requerem que a Câmara se pronuncie quanto 

ao exercício do direito de preferência, na alienação daquele imóvel pelo valor de €45.000,00 

(quarenta e cinco mil euros)  

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

alienação do imóvel acima identificado, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 19.º do 

Decreto-Lei n.º 310/88, de 5 de Setembro, e não exercer o direito de preferência. 

Mais deliberou que sejam advertidos os requerentes que deverão informar a 

Câmara Municipal sobre a identificação do adquirente, no prazo de 30 dias após a 

celebração da escritura, conforme previsto no artigo 20.º do citado diploma legal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 
Ponto dois 
Lista de Despesas do Teatro Miguel Franco. Setembro de 2007 
DLB N.º 1286/07 | Pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a nota de despesas 

do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro Miguel 

Franco, durante o mês de Setembro de 2007, que totalizam o valor de €1.849,71. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 3689/07 

de 10 de Outubro. 

CMLeiria/Acta n.º 22, de 2007.10.16                                    
IIm-DA-15-09_A00 
 



1288(69) 
 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade transferir para 

o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €1.849,71, referente às despesas efectuadas 

no Teatro Miguel Franco, suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, durante o mês de 

Setembro de 2007, que totalizam o valor de €1.849,71. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

 

Ponto três  
Consulta Pública do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do projecto 
“Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto – Lote C1, Troço 
Alenquer (Ota) – Pombal” - Parecer da Câmara Municipal de Leiria. Ratificação do 
despacho 
DLB N.º 1287/07 | Está a decorrer no Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território 

e do Desenvolvimento Regional o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do 

projecto acima referido, do qual faz parte a Consulta Pública. 

Assim, de acordo com o preceituado no n.º 2 do artigo 14.º e nos artigos 24.º e 26.º 

do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a Agência Portuguesa do Ambiente enviou o Estudo de 

Impacte Ambiental deste projecto, o qual ficou disponível para Consulta nesta autarquia, 

durante 45 dias úteis, de 6 de Agosto a 9 de Outubro de 2007. 

Por forma a garantir a elaboração de parecer por parte da Câmara Municipal foi, por 

despacho do Sr. Vereador datado de 13 de Setembro, determinado que, após uma primeira 

fase em que os documentos estiveram apenas para consulta pública no Gabinete do PDM, 

estes deveriam ser objecto do estudo dos seguintes sectores da Câmara Municipal: 

⎯ DPOT (incluindo PDM) - até ao dia 19 de Setembro; 

⎯ DOM - entre os dias 20 e 26 de Setembro; 

⎯ DASU - entre os dias 27 de Setembro e 3 de Outubro; 

Foi ainda marcada reunião de concertação entre estes sectores da Câmara para 

produção de parecer único, no dia 4 de Outubro, devendo ainda a proposta final de parecer 

ser submetida à apreciação no dia 8 de Outubro. 

Considerando que, de acordo com a alínea a) 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 o último dia para se enviar o parecer foi o dia 9 de Outubro e que 

a reunião de Câmara decorre apenas no dia 16 de Outubro. 

Considerando que, na última reunião de Câmara foram transmitidas, pelo Sr. 

Vereador Eng.º Fernando Carvalho, as linhas gerais do parecer que os técnicos da autarquia 

estavam a elaborar, a Sr.ª Presidente da Câmara concedeu despacho de aprovação do 

parecer que se anexa e autorização para envio do mesmo para a Agência Portuguesa do 

Ambiente, 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. 

CMLeiria/Acta n.º 22, de 2007.10.16                                    
IIm-DA-15-09_A00 
 



1289(70) 
 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade 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, ratificar o despacho da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, 

aprovando a minuta do parecer que abaixo se transcreve: 

«Parecer da Câmara Municipal de Leiria, elaborado no âmbito da Consulta Pública do 
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do projecto “Ligação Ferroviária de 
Alta Velocidade entre Lisboa e Porto – Lote C1 Troço Alenquer (Ota) – Pombal” 
Assunto:  Linha de Alta Velocidade (TGV) 

Proponente:  RAVE – Rede Ferroviária de Alta Velocidade, S.A. 

Entidade Licenciadora:  REFER, EP – Rede Ferroviária Nacional 

Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental(AIA): Agência Portuguesa do Ambiente 

Consórcio responsável pelo Estudo Prévio: VIAPONTE / CENOR 

Elaboração do EIA: Ecossistemas –Consultores de Engenharia do Ambiente L.da (Julh. 04–

Julh.06  e reformulação em 2007). 

ASPECTOS GERAIS E ENQUADRAMENTO:  

• Existem dois grandes eixos alternativos de traçado no concelho de Leiria, perfeitamente 

diferenciados na sua maior parte da sua extensão, que se interligam a norte do concelho 

(Freguesia de Bidoeira); 

• Há duas estações alternativas previstas no concelho de Leiria (as estações intermédias 

previstas são em Leiria, Coimbra e Aveiro); 

• O estudo ferroviário, por decisão do governo, destina-se apenas a passageiros; 

• O resumo não técnico do Estudo Prévio indica a Solução Poente como a mais favorável, 

nomeadamente a opção do eixo 2.1 (2.1.4), mais exterior à freguesia da Maceira. Em 

relação às alternativas de sub-eixos na freguesia da Bidoeira, o Estudo Prévio ainda pondera 

favoravelmente para os dois sub-eixos 2.5 e 2.1 (este último mais coincidente com o 

perímetro urbano, com túnel proposto); 

• O Estudo Prévio conclui que ”Este processo permitiu que nenhum dos corredores 

analisados apresentasse impactes negativos tão significativos e não minimizáveis que o 

tornassem, na prática, inviável.” (p. 13 do Resumo Não Técnico); No entanto, já aponta para 

as alternativas mais favoráveis. (ver esquema anexo 1); 

• Alguns PDM`s encontram-se em revisão sendo provável que venham a contemplar os 

espaços canais (corredores de 400m), definidos pelos corredores agora em estudo, que 

vierem a ser objecto de AIA favorável ou favorável condicionada. Os corredores ainda não 

fazem Servidão e Restrição de Utilidade Pública, podendo ser contemplados, por opção 

municipal, nas futuras Plantas de Ordenamento. 

CONTEÚDOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO: 
Ocupação dos Solos:  

A maioria do solo está ocupado por Floresta de Produção e Matos; seguidamente os 

traçados interceptam áreas anuais de regadio e de sequeiro, algumas pedreiras e areeiros 

(nomeadamente nas freguesias de Maceira, Amor e Regueira de Pontes) e no traçado da 

Solução Nascente (eixo 2.2) interceptam-se mais culturas agrícolas permanentes.  

Unidades de paisagem interceptadas:  
São dominantemente de ordem rural, nomeadamente: 
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• O Vale do Rio Lis: vale de amplo fundo plano com uso agrícola intensivo, em parcelas de 

média e grande dimensão; compartimentação praticamente inexistente, apesar de 

subsistirem alguns bosques, muito pequenos, de vegetação natural e ribeirinha. Na 

charneira com a encosta localizam-se as áreas urbanas, enquanto que as encostas de 

relevo suave e os cimos se encontram cobertos por povoamentos florestais; O vale é 

transposto em viaduto. 

• O Vale da Ribeira dos Milagres: Este vale integrado numa paisagem de relevo suave 

apresenta uma grande diversidade de uso e funções desde parcelas agrícolas nos solos 

mais férteis; pomares, manchas residuais de vegetação natural estratificadas, com forte 

representatividade de carvalhos; uma área social pequena que é o lugar de Portela da Mata 

encontra-se na zona de passagem mais fácil entre os vales. 

• O Vale da Ribeira do Sirol (Santa Eufémia): Vale amplo enquadrado por relevo 

ondulado, onde se destacam algumas colinas. Várzea e base de encostas ocupada por usos 

agrícolas diversos. O vale é transposto em viaduto. 

Eixos Perspécticos:  
As zonas urbanas habitacionais com vistas sobre os corredores previstos são em 

número inferior na solução de traçado Poente sendo estas, no entanto, de maior dimensão 

em relação às zonas influenciadas pela solução de traçado Nascente, culminando ambos os 

traçados e eixos variantes na zona urbana dominantemente habitacional da Freguesia de 

Bidoeira (aqui, o sub-eixo 2.5 é aquele que tem menos impacte visual); Os sub-eixos 2.1 e 

2.2 atravessam a povoação implantada em zona planáltica, envolvida por algumas parcelas 

agrícolas e povoamentos florestais. 

PDM – Ordenamento:  
Dominantemente o uso do solo do PDM em vigor mais abrangido pelos traçados é a 

Categoria de  Espaço Florestal (solo rural) e seguidamente os Espaços Agrícolas (solo 

rural),  sendo que estes últimos são mais utilizados na Solução Nascente. A solução Poente 

intercepta áreas de exploração mineira existentes, nomeadamente nos quadrantes sudoeste 

e nordeste do concelho. 

Dos usos urbanos aparecem os Espaços Habitacionais e algumas Áreas Industriais, 

nomeadamente nas freguesias de Regueira de Pontes e Maceira (esta com viaduto 

proposto) . 

A Área Industrial da Barosa, definida em Planta de Ordenamento em vigor, não é 

abrangida pelos eixos propostos; a estrutura viária prevista para acesso à Estação Poente 

proposta encontra-se localizada nesta grande área industrial muito pouco ocupada, o que de 

futuro poderá promover algum impulso na dinâmica imobiliária dos terrenos aí expectantes. 

Reserva Ecológica Nacional:  

• Solução Poente: implica com menos ecossistemas da REN, interceptando a grande 

Unidade de Paisagem do Vale do Lis e respectivos ecossistemas em viaduto proposto. 

• Solução Nascente: interfere com maiores áreas de um risco de erosão, projectando-se 

em território mais declivoso e rochoso interceptando, igualmente, o Vale da Ribeira do Sirol 

em viaduto proposto. 

Ambas as localizações das estações previstas colidem parcialmente com REN (risco 

de erosão), localizando-se em zonas declivosas. A localização da Estação Nascente 
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proposta está inserida parcialmente em territórios de aluvião do Vale de regadio da Ribeira 

do Sirol (espaço agrícola – RAN  3,9h) e em terrenos declivosos, tanto que será necessário, 

para o acesso rodoviário a esta estação nascente, a execução de uma faixa de rodagem 

para veículos lentos. 

Áreas sensíveis:  
Estas áreas, de acordo com a definição legalmente vigente, que se encontram na 

área envolvente aos traçados, no concelho de Leiria, são o Parque Natural das Serras de 

Aire e Candeeiros (PNSAC) e Rede Natura Azabucho/Leiria, ambas condicionantes 

existentes nos corredores da solução Nascente. A própria estação prevista para este traçado 

(e respectivos acessos viários) encontram-se praticamente colados à Rede Natura existente 

no lugar do Azabucho, o que exercitará uma pressão antagónica aos pressupostos definidos 

para a protecção e valorização da “naturalidade” deste território; 

Localização de Equipamentos:  
Nas proximidades dos corredores da LAV encontraram-se, de momento, uma EB1 

(freguesia de Boa Vista); 1 jardim-de-infância e 1 equipamento de saúde (a menos de 200m 

da LAV), na freguesia de Regueira de Pontes); 1 equipamento para terceira idade muito 

recente (lugar de Sobral do Castanheiro), 2 campos de jogos relvados e campo de treino 

pelado (freguesia de Bidoeira de Cima); o Centro Internacional de Ténis de Leiria (freguesia 

de Pousos); 1 campo pelado (que não obedece às medidas regulamentares, no lugar de  A-

do-Barbas) e 1 cemitério (Lugar da Maceirinha, freguesia de Maceira).  

Infra-estruturas:  
De um modo muito pouco aprofundado, eventualmente o possível nesta fase do 

estudo, analisaram-se dados fornecidos pelas entidades mencionadas no Estudo. Denota-se 

que houve falhas de envio e de leitura dos elementos fornecidos por estas, considerando 

que continua a ser pertinente uma análise mais exaustiva e evolutiva destas infra-estruturas 

públicas dinâmicas. A título de exemplo:  

• Águas do Oeste: infra-estruturas ainda não construídas - projecto e concurso são 

considerados potencialmente afectadas. 

• SIMLIS: afectada a estação elevatória localizada em Barreiros (na solução poente) e 

vários corredores de águas residuais domésticas. 

• SMAS: não está prevista a afectação de órgãos complementares dos sistemas tais 

como reservatórios ou estações elevatórias, embora os elementos fornecidos não sejam 

precisos. 

• Águas do Lena: escassa informação não permitiu identificar infra-estruturas afectadas 

pelos traçados da LAV. 

• Gás: não foram disponibilizados elementos esclarecedoras para o Estudo Prévio, 

identificando intercepções com os traçados da LAV e gasodutos de 1.º e 2.º escalão, sendo 

esta uma informação generalizada para todos os traçados e não especificamente em relação 

ao concelho de Leiria. 

Recursos Hídricos Subterrâneos:  
Dentro do corredor de 400m do Eixo 2.1, estão implantadas 2 captações dos SMAS 

na freguesia de Maceira, com as designações AC28 e JK20. 
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Na freguesia de Santa Eufémia existe 1 captação com a designação SL5 no Eixo 

2.2. 

Está previsto estas captações serem alvo de estudos hidrogeológicos com vista à 

futura definição de perímetros de protecção a captações de água, ao abrigo do DL 382/99, 

de 22 de Setembro, de acordo com indicação dos SMAS. 

Existem mais 2 captações na freguesia de Maceira junto do Eixo 2.7, mas que não 

têm sido utilizadas recentemente para abastecimento, nem se prevê serem alvo de definição 

de perímetros de protecção a captações de água, ao abrigo do DL 382/99, de 22 de 

Setembro. 

As operações de aterros e desaterros durante a fase de construção irão originar 

grandes flutuações do nível freático do aquífero superior livre, pelo que também deverá ser 

assegurada uma campanha de monitorização em poços, e não apenas em furos.  

Conforme referido, o sub-troço Norte na alternativa NB verifica-se a afectação 

directa de apenas uma captação de água, afectação em número inferior às das restantes 

alternativas (3 na alternativa NA e 7 nas alternativas NE E NF), não sendo, no entanto, 

analisada a significância dessa afectação para a região. 

No que respeita ao atravessamento das áreas afectas a vários sistemas aquíferos 

(por qualquer uma das alternativas deste sub-troço) o impacte é considerado negativo, 

permanente, directo, irreversível e local, sendo que a sua magnitude é considerada 

moderada na alternativa NB e elevada nas alternativas restantes, apenas por estas 

apresentarem maior extensão de desenvolvimento sobre os sistemas aquíferos e/ou por 

terem também maior número de captações afectadas.  

De igual modo considera-se que os potenciais impactes não se encontram 

devidamente analisados, nomeadamente, considerando a sua importância e 

irreversibilidade, a análise efectuada é insuficiente, não permitindo a sua consideração como 

impacte de âmbito local. A sua magnitude não deverá ser traduzida, exclusivamente em 

função dos parâmetros considerados, nem, julga-se, de uma forma relativizada.  

A mesma situação é reflectida quando da análise das Estações de Leiria Nascente e 

Poente, respectivamente. 

Qualidade das Águas Subterrâneas:  
Julga-se que a situação referente aos metais pesados não se encontra devidamente 

salvaguardada, nem ao nível das medidas mitigadoras, nomeadamente no que respeita a 

uma possível solubilização e a sua consequente lixiviação para as águas subterrâneas, 

agravada pela não apresentação de estudos que permitam quer a análise de poluentes 

gerados quer a análise da capacidade de adsorção do solo à data / poluentes gerados. 

Recursos Hídricos Superficiais:  
Sendo as áreas de leito de cheia atravessadas pelos traçados em estudo (rio Lis, rio 

Lena e ribeira de Carnide) atravessadas em viaduto, os tabuleiros desenvolvem-se sempre a 

cotas superiores às atingidas pelas águas em situação de cheia, contudo a cota rasante não 

considera a preocupação de assegurar a possibilidade de navegação nos respectivos cursos 

de água, justificando-se este facto porque à data actual nenhuma das secções atravessada 

pelos traçados ser considerada navegável. 
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Deveriam verificar-se efeitos de cumulatividade na afectação dos recursos hídricos, 

entre os efeitos do empreendimento em estudo e outros projectos existentes ou previstos, 

incluindo, conforme referido, projectos complementares e subsidiários, fundamentalmente 

relacionados com:  

“Utilizações do solo que contribuem ou contribuíram para alterações e 

constrangimentos no escoamento de linhas de água também interferidas pelo projecto em 

estudo; Existência de projectos, cuja concretização se traduz em constrangimentos e 

alterações ao escoamento em linhas de água também interferidas pelo projecto em estudo, 

quer na fase de construção, como também, eventualmente, na fase de exploração.” 

Estes casos ocorrem, por exemplo entre o sub-eixo 2.1.4 (alternativas NA e NB) e a 

A8, entre outros, pelo que haverá que definir competências e responsabilidades, 

essencialmente em termos da adopção de medidas de prevenção, que permitam mitigar os 

potenciais impactes. Esta definição reveste-se de maior importância quando legalmente, 

dentro dos aglomerados urbanos, os trabalhos de limpeza e desobstrução cabem aos 

municípios. 

Nas situações em que se prevê que os caudais de linhas de água intersectadas em 

escavações sejam recolhidos por uma conduta subterrânea e rejeitados em outra linha de 

água mais afastada (situação também presente na opção NB), referem-se como constituindo 

impactes negativos significativos, mas considerados pouco significativos com medidas 

mitigadoras. No entanto, no tomo respeitante à introdução de medidas, refere-se “Terá que 

se estudar, em fase subsequente do projecto os adequados sistemas de dissipação de 

energia e prevenção de inundações a implantar ao longo das linhas de água receptoras, a 

jusante, de modo a evitar fenómenos de erosão do leito e alagamentos das margens em 

períodos de ocorrência de caudais de cheia até um período de retorno de 100 anos”. 

Parece-nos, portanto, que estas situações não se encontram devidamente acauteladas. 

Não se encontram definidas medidas que previnam a erosão do solo e consequente 

arrastamento de sedimento para os cursos de água aquando da construção de viadutos e 

passagens hidráulicas nas principais linhas de água atravessadas, nomeadamente, rio Lis, 

ribeira dos Milagres, rio Lena, ribeira do Sirol, etc., mitigando dessa forma a degradação, 

também, das condições de suporte destas para a fauna, pelo que dificilmente se poderá 

analisar a magnitude dos potenciais impactes correspondentes. 

Qualidade de Águas Superficiais:  
Deverão de ser acautelados de forma mais concreta as situações mais sensíveis na 

fase de construção, nomeadamente a bacia hidrográfica do rio Lis (sub-troço Norte). 

Deverá ser alvo de estudo mais aprofundado a introdução de medidas mitigadoras, 

no que respeita à deposição de metais pesados, entre outros poluentes, em especial na 

envolvente das potenciais estações de Leiria, nomeadamente as linhas de água 

potencialmente mais afectadas: 

• Ribeira da Caranguejeira ou do Sirol, a 50 m da Estação de Leiria Nascente. 

• Ribeira do Fagundo, junto à Estação Nascente - dois dos seus afluentes são 

atravessados pela estação. 

Impactes Geomorfológicos:  
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Não são fornecidos elementos de base ou critérios técnicos que justifiquem a o tipo 

de atribuição da magnitude dos impactes considerada, sendo que este empreendimento 

implica um enorme volume de aterros e desaterros, pelo que deveria ter sido avaliado pelo 

projecto o impacte das futuras manchas de aterro e desaterro afectas ao projecto. 

Gestão de Resíduos:  
A ausência de estimativas da produção de resíduos e a não definição das datas 

previstas para a realização das acções geradoras de resíduos são factores que o presente 

estudo refere como lacunas de conhecimento cuja conjugação inviabilizou, dizem, uma 

avaliação quantitativa dos impactes gerados pelo projecto na gestão de resíduos. 

Sócio-Economia:  
Considerando a abordagem utilizada ao nível da análise de impactes, 

nomeadamente a perspectiva de avaliação de impactes cumulativos que obriga à análise de 

“outros projectos e acções previsíveis no futuro” (Kalff, 1995), considerando a própria 

definição de impacte cumulativo – “impacte, directo ou indirecto, do projecto ao qual se 

adicionam outros impactes, directos ou indirectos, de outros projectos ou acções (passados, 

existentes ou razoavelmente previsíveis no futuro)”, não se considera coerente que ao nível 

dos impactes da construção da RAV no produto interno bruto se refira que “a construção do 

RAV foi analisada como um projecto incremental relativamente à situação económica 

portuguesa de 2000, independentemente de outros projectos, alternativos ou não.”. Neste 

sentido, não se considera coerente que os impactes cumulativos com o aeroporto da OTA 

apenas sejam analisados relativamente a alguns dos descritores, ou, ainda, que o EIA 

presente se refira, apenas a um dos troços – LC1. 

Recursos Geológicos: 
O Eixo 2.7 sobrepõe-se com a Área Cativa de Margas e Calcários Margosos da 

Maceira, definida pela Portaria 447/90, de 16 de Junho e com a Área de Reserva de Margas 

e Calcários Margosos, definida pelo Decreto Regulamentar 15/93 de 13 de Maio. Esta 

sobreposição e a proximidade às pedreiras n.º 9 “Martingança Maceira” e n.º 1100 “Maceira 

n.º 3”, exploradas pela CMP - Cimentos Maceira e Pataias, S.A., poderá condicionar 

gravemente uma futura expansão das mesmas e o subsequente aproveitamento do recursos 

geológico. 

De igual modo, fica condicionada a “Área C” da Área de Reserva de argilas 

especiais de “Barracão-Pombal-Redinha”, definida pelo Decreto Regulamentar 31/95, de 22 

de Novembro, pelos Eixos 2.5 e 2.1. 

Estão localizadas dentro do corredor de 400m do Eixo 2.1 duas explorações de 

areia. Uma na freguesia de Amor, explorada por A. Pereira Esperança, a qual se encontra 

em fase de licenciamento, de acordo com o EIA, e outra em Regueira de Pontes, explorada 

por Abílio de Sousa Moreira, a qual não se encontra licenciada. 

Parte da pedreira de areias licenciada n.º 6554 “Pêga”, sita na freguesia de Souto da 

Carpalhosa, explorada pela Argilis, Lda., encontra-se dentro do corredor de 400m do Eixo 

2.5., mas afecta marginalmente apenas a área destinada à instalação industrial. 

Ruído: 
Ao nível do ruído, não é justificado porque são aplicadas medidas de minimização 

quando a diferença entre o LAeq (P) – Nível sonoro previsto para o projecto e LAeq (R) –
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nível sonoro da situação de referencia, for superior a 12 dB(A), em detrimento de outro valor 

mais baixo ou mais elevado.  

Aquando da análise dos mapas de ruído constantes no projecto, verifica-se que 

apenas é estudada uma faixa de 80 metros na envolvente da futura LAV, sendo que os 

impactes deste descritor se estendem muito para além desta faixa. Neste sentido a 

elaboração dos mapas de ruído deveria ser mais abrangente. 

De igual modo, são identificadas as situações alegadamente mais problemáticas 

pelo EIA, mas deverá ser tida mais atenção à protecção a eventuais receptores isolados, em 

locais mais afastados dos aglomerados urbanos. 

São previstas como medidas mitigadoras a colocação de barreiras acústicas, entre 

outras, nos locais identificados pelo EIA, sendo que deverá ficar acautelada a possibilidade 

de aumentar a extensão das mesmas ou de adoptar quaisquer outras alterações com vista à 

minimização de impactes, aquando da execução do projecto, incluindo a adopção das 

melhores tecnologias disponíveis aquela data. Alerta-se que os impactes junto das 

povoações assumem um cariz de importância extrema para a qualidade de vida e saúde dos 

munícipes. 

Acessibilidades: 
Todos os traçados propostos, desenvolvendo-se de forma paralela entre as linhas 

do Norte e Oeste, e dada a proximidade a esta última com a Solução Poente da LAV, 

interceptando-a em dois pontos, é de todo pertinente a possibilidade de se promover a 

intermobilidade da Alta Velocidade com a linha férrea convencional que potencie partilha de 

passageiros, promovendo a linha do Oeste que poderá de futuro, assumir um carácter 

“distribuidor” da LAV. A revisão do PDM coloca a programar um espaço de infra-estruturas 

nesse sentido, localizado no seio de usos industriais e serviços. 

Com a solução da Estação de Leiria Poente, a articulação  com a rede ferroviária 

poderá ser desenvolvida através da A8 (IC1), A17, IC36 e EN 242 e ainda, como atrás 

referido, com a outra rede ferroviária existente. A ligação ao futuro aeroporto é previsto 

através das ligações ao IC11 – A10, e daí ao IP1 – A1, sendo que esta opção conduzirá a 

menores impactes ao nível da criação da plataforma, bem como às vias de acesso. 

Na alternativa nascente, através da A1 (IP1) e do IC36. A ligação ao futuro aeroporto 

e rede rodoviária nacional é garantida pela A1 (IP1), e IC2 / EN1. Aqui a pertinência da 

intermodalidade da alta velocidade com a linha férrea convencional perde peso no seguinte 

critério de ponderação: o distanciamento entre os traçados e própria localização da estação 

Nascente não permite antever facilidades na partilha de passageiros nesta Região Centro. 

A concretização do IC36 assume um papel fundamental em qualquer proposta de 

localização das 2 estações alternativas previstas para o concelho de Leiria.  

Em todas as intersecções com as Vias Municipais e outras Infra-Estruturas, deverão 

ser salvaguardados todos os restabelecimentos às mesmas, sendo que todos os perfis 

transversais terão de ser garantidos como condição mínima. Também deverão ser 

considerados futuros alargamentos. 

Relativamente às Estações, verifica-se que se encontram garantidas as ligações à 

rede estruturante principal do Concelho, estando previstas novas ligações através de uma 

nova rede viária, proposta pelo EIA. No entanto deverá ser tido em conta que as ligações à 
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Rede Municipal do Concelho deverá ser objecto de análise a outra escala e a outro detalhe 

num futuro estudo prévio e futuro estudo de tráfego, de modo a garantir um adequado fluxo 

de tráfego enquadrado com as exigências à data da execução do projecto. 

Património Arqueológico: 
1. A metodologia implementada para a caracterização dos elementos patrimoniais 

localizados nos corredores em estudo, que correspondem a uma faixa de 400m de largura, 

incluiu trabalhos arqueológicos (4.13); 

2. O estudo refere a realização dos seguintes trabalhos: levantamento bibliográfico, 

documental e cartográfico; prospecções selectivas nos troços com alternativa e prospecções 

sistemáticas nos troços sem alternativa, de acordo com uma subdivisão sectorial; registo 

fotográfico, georeferenciação; preenchimento de ficha descritiva dos sítios localizados dentro 

dos corredores em estudo (4.13); 

3. Foram estabelecidos dez critérios de valoração patrimonial e 6 classes de valor 

patrimonial (sendo 6 o valor mais elevado), aplicados para a definição da relevância 

patrimonial de cada elemento patrimonial reportado (4.13); 

4. Dos 63 elementos patrimoniais, objecto de relocalização ou identificados durante os 

trabalhos de prospecção executados no âmbito do projecto, 11 localizam-se no Concelho de 

Leiria; 

5. Os 11 elementos patrimoniais reportados encontram-se localizados (desenhos 19.5. 

a 19.9) e identificados de modo muito sucinto em fichas de caracterização (anexo 4.13); 

6. Dos sítios reportados nenhum se encontra classificado, contudo existem estações 

arqueológicas de maior valor patrimonial, segundo os autores do projecto, designadamente a 

gruta de Valinho da Curvachia, o Abrigo do Porto e o Abrigo do Poço - sub-eixo 2.2.4; 

7. No sub-eixo 2.1.4., alternativa NA, é reportado o sítio de A-do-Barbas, (elemento n.º 

16 – anexo 4.13);  

8. No sub-eixo 2.1.5, alternativa NA, NB, NC e ND, são reportados os sítios: Casal do 

Fagundo I (elemento n.º 6 – anexo 4.13), Casal do Fagundo II (elemento n.º 7 – anexo 4.13), 

Areeiro da Fonte da Matoeira (elemento n.º 3 – anexo 4.13), Areeiro da Matoeira –Sudoeste 

(elemento n.º 4 – anexo 4.13), e Casais 2 (elemento n.º 5 – anexo 4.13); 

9. No sub-eixo 2.2.4, alternativa NE e NF são reportados os sítios: Abrigo do Porto 

(elemento n.º 35 – anexo 4.13), Abrigo do Poço (elemento n.º 36 – anexo 4.13), Ermida da 

Senhora do Monte (elemento n.º 38 – anexo 4.13) e Senhora do Monte (elemento n.º 39 – 

anexo 4.13); 

10. Os sítios a que foram atribuídos um valor patrimonial de 3 são: Areeiro da Fonte da 

Matoeira, Casais 2, Casal do Fagundo I, Casal do Fagundo II e A-do-Barbas (4.13; 6.1.3); 

11. Os sítios a que foram atribuídos um valor patrimonial de 4 são: Areeiro da Matoeira –

Sudoeste e Ermida da Senhora do Monte (4.13; 6.1.3); 

12. Os sítios a que foram atribuídos um valor patrimonial de 5 são: Abrigo do Porto, 

Abrigo do Poço e Gruta do Valinho da Curvachia (4.13; 6.1.3); 

13. Pelo facto de não existir uma relocalização do sítio Senhora do Monte não foi 

determinada a sua valorização (4.13; 6.1.3); 

14. Encontra-se previsto um conjunto de medidas minimizadoras dos impactes negativos 

durante as distintas fases que incluem trabalhos arqueológicos de tipologia diversa (7.13); 
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15. Apresenta-se uma atribuição por Classes de A a C que é representativa das distintas 

medidas de minimização de impactes propostas para cada sítio reportado (7.13); 

16. Assim, considera-se que nos sítios afectados para os quais se propõe um 

enquadramento de Classe B, devam ser implementadas medidas de minimização de 

impacte, descritas individualmente para cada elemento, que podem corresponder a: 

transladação, limpeza, levantamento gráfico e fotográfico exaustivo, sondagens manuais ou 

mecânicas (7.13); 

17. Nos sítios afectados para os quais se propõe um enquadramento de Classe C, 

devem ser implementadas medidas de minimização de impacte, descritas individualmente 

para cada elemento, que podem corresponder a: transladação, limpeza, levantamento 

fotográfico exaustivo, recolhas sistemáticas de superfície e nalguns casos sondagens 

diagnóstico mecânicas (7.13); 

18. Os sítios enquadrados na Classe C são: Areeiro da Fonte da Matoeira, Areeiro da 

Matoeira – Sudoeste, Casais 2, Casal do Fagundo I, Casal do Fagundo II, A-do-Barbas e 

Ermida da Senhora do Monte (7.13); 

19. Os sítios enquadrados na Classe B são: Abrigo do Poço, Abrigo do Porto e Valinho 

da Curvachia;  

20. São ainda propostas medidas de minimização de impacte a realizar no âmbito do 

Recape que incluem trabalhos arqueológicos de prospecção sistemática na área do corredor 

do traçado definitivo. No decorrer da obra será efectuado o acompanhamento arqueológico 

durante quaisquer acções de movimentação de terras ou afectação do subsolo (7.13);  

21. No sub-troço Norte, quanto à área do concelho de Leiria, as alternativas que são 

consideradas no projecto como tendo maior impacte directo sobre o património são: NA e 

NB seguidas de NC e ND; 

22. Assim os autores consideram, que quanto ao impacte no património, as conjugações 

mais favoráveis de alternativas são as que, nesta área, excluem NA, NB, NC e ND e incluem 

as alternativas NE e NF; 

23. As conjugações consideradas como mais favoráveis em termos de património não 

são coincidentes com as conjugações tidas como mais favoráveis em termos da conclusão 

geral, resultante da conjugação dos diversos descritores, que incluem NB e NA nas 

alternativas mais favoráveis; 

Decorrente da análise da Avaliação de Impacte Ambiental, e, considerando os dados 

contidos na Carta Arqueológica de Leiria, enquadrada em Plano Nacional de Trabalhos 

Arqueológicos, em vigor, verifica-se que não são mencionados os seguintes sítios 

arqueológicos, que se encontram nas faixas ou em áreas de influencia das alternativas em 

estudo: jazida de sílex da Mata da Curvachia I, Estruturas Hidráulicas do Ribeiro das Chitas, 

Forno de Cal das Chitas e sítio da Mata (vide anexo 1).  

Verifica-se ainda que o sub-eixo 2.2.4 atravessa um Conjunto de Interesse 

Arqueológico de valor patrimonial elevado, que se localiza em torno do Ribeiro das Chitas. 

Na zona jusante do Ribeiro das Chitas desde a área florestal da Mata da Curvachia até à 

Foz do Ribeiro das Chitas identifica-se uma grande quantidade de sílex nas zonas de cota 

mais baixa do vale, nas plataformas junto à linha de água, o que facilmente se explica pela 

presença de pelo menos duas jazidas de sílex, localizadas a cotas superiores, em ambas as 
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margens do Ribeiro, designadamente, os sítios: Bancada de sílex. Chitas 1 e Mata da 

Curvachia 1. Deve-se notar a presença de grande quantidade de fragmentos de sílex, 

talhados e não talhados, detectada nos sítios propriamente ditos, bem como nas encostas, 

na planície aluvial agricultada, nas plataformas mais baixas e na zona dos caminhos de 

acesso à Mata da Curvachia. Estes vestígios poderão provir de qualquer um destes sítios 

arqueológicos, ou inclusive de outro tipo de estação arqueológica ainda não identificada. Na 

zona de vale mais fechado, localizada grosso modo desde a estrada da Martinela, no 

Padrão, até ao açude da Mata da Curvachia onde se identificaram os abrigos já reportados – 

Abrigo do Poço, Abrigo do Porto e Gruta do Valinho da Curvachia, foram identificados entre 

outros sítios arqueológicos: o Abrigo da Palha e o Abrigo do Pinheiro. Note-se que para além 

destes abrigos e sítios ao ar livre existem outros abrigos, nomeadamente na zona da 

margem esquerda do Ribeiro que denotam potencial arqueológico, sendo esta a margem 

menos antropizada do vale. Saliente-se a grande densidade de sítios arqueológicos na área 

ou nas proximidades (abrigos e várias jazidas de sílex - Vale de Santa Margarida 1 e jazida 

do Povo da Martinela (Carvalho e Tavares, 2005)). Para além destes vestígios deve 

considerar-se a relevância patrimonial, cultural e etnográfica, das estruturas hidráulicas que 

se estendem ao longo do vale, bem como da estrutura industrial do Forno de Cal das Chitas. 

O Estudo de Impacte Ambiental apresentado, apesar de bastante completo, não 

reflecte suficientemente o valor patrimonial desta zona, sendo de ressaltar a ausência de 

referências bibliográficas recentes importantes, bem como a omissão relativa aos trabalhos 

arqueológicos de escavação desenvolvidos na área do vale da Ribeira das Chitas, 

nomeadamente na Plataforma junto ao Abrigo do Poço, e que são reveladores do elevado 

valor patrimonial deste sítio, que se encontra no corredor correspondente ao sub-eixo 2.2.4, 

em zona de afectação do traçado. Note-se no entanto que no estudo apresentado os sítios 

do Abrigo do Porto, Abrigo do Poço e Valinho da Curvachia são aqueles que no concelho de 

Leiria são avaliados como tendo um valor patrimonial mais elevado. 

No sub-troço Norte, quanto à área do Concelho de Leiria, as alternativas que são 

consideradas no projecto como tendo maior impacte directo sobre o património são: NA e 

NB seguidas de NC e ND. Contudo, e tendo em conta os elementos de que dispomos 

relativos ao Vale do Ribeiro das Chitas, bem como relativos aos restantes sítios reportados 

no Concelho de Leiria, discordamos desta avaliação no que concerne às alternativas mais 

favoráveis ao impacte sobre o património apresentadas, para a área de Leiria. 

Assim, e salientando que os sítios reportados em NA e NB apresentam um valor 

patrimonial, quanto a nós, substancialmente menor, nomeadamente por apresentarem de 

modo genérico um grau de preservação inferior, relativamente ao valor patrimonial, potencial 

arqueológico e grau de preservação dos sítios localizados nas alternativas NE e NF, 

consideramos as alternativas NA, NB, NC e ND menos desfavoráveis do ponto de vista do 

impacte sobre o património cultural, arqueológico e construído, no que concerne ao 

Concelho de Leiria, salvaguardando-se em qualquer dos casos as devidas medidas de 

minimização patrimoniais propostas. 

Face ao exposto, enviamos em anexo (anexo I) a listagem de sítios arqueológicos e 

respectiva bibliografia, considerada pertinente de que este Estudo é omisso. 

Considerações: 
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1.- Total apoio na aposta de projectos ferroviários e nos seus efeitos positivos globais: 

• reforço da coesão económica e social; 

• redução da sinistralidade rodoviária; 

• melhoria da mobilidade demográfica; 

• melhoria da qualidade do ar e redução das emissões de gases com efeito de estufa, 

nomeadamente com a redução de tráfego aéreo e rodoviário; 

• redução de tempos de deslocação; 

• impulso nas deslocações de turismo de lazer. 

2.- A opção municipal aposta impreterivelmente na Solução Poente dos traçados previstos e 

nomeadamente,  no somatório dos Eixos  2.1 + 2.5 pelas seguintes questões: 

• Menor conflito com zonas urbanas consolidadas, nomeadamente nas freguesias da 

Maceira e Bidoeira. 

• Menores conflitos com as respectivas infra-estruturas locais de urbanidade. 

• Minimização de possíveis conflitos sociais / ambientais de ruído, vibrações, impactos 

visuais ou proximidade de equipamentos de uso público/colectivos, independentemente das 

obras de arte propostas para as zonas mais críticas. 

• O projecto contempla um conjunto de medidas minimizadoras dos impactes negativos. O 

município de Leiria estará atento, de futuro, a outra escala superior e a outro detalhe gráfico 

e descritivo, às medidas de salvaguarda da obra e exploração, de redução de ruído e 

vibrações, principalmente nas soluções de traçado onde julga existirem maiores conflitos 

com as zonas urbanas concelhias, chamando-se a especial atenção às intersecções dos 

traçados em Maceira, Amor, Regueira de Pontes e Bidoeira. 

• Seria da maior importância, já nesta fase, a consideração de uma outra proposta de 

traçado na Freguesia de Regueira de Pontes, dados os impactes verificados e total ausência 

de alternativas para esta zona. 

• A solução de Estação Poente de Leiria apresenta-se também numa situação mais 

favorável de implantação no território, numa área menos condicionada para a sua ampliação, 

possibilitando acessos mais desafogados e permitindo que a estação, por si, impulsione 

“evoluções urbanas satélites” consequentes da localização desta infra-estrutura e do grande 

eixo sócio-económico já existente. 

3.- O município de Leiria considera que, sendo um dos objectivos da rede ferroviária 

de alta velocidade, o reforço da coesão económica e social, que a decisão de programarem 

ligações apenas para passageiros, e estando a Solução Poente “com colagens” com zonas 

industriais de dimensão relevante e sobre o conhecido eixo sócio-económico Leiria – 

Marinha Grande, acreditamos que será logo, e a longo prazo, uma opção limitadora para a 

interoperabilidade económica de escala regional, logo nacional. O reforço do meio ferroviário 

no transporte de mercadorias, em detrimento do modo rodoviário, contribui igualmente para 

a redução de custos ambientais, sociais e económicos à circulação de mercadorias ao longo 

dos anos, até agora não mensuráveis. No entanto estamos conscientes dos parâmetros de 

concepção muito mais exigentes para o tráfego de mercadorias e das consequentes 

questões de ordem. No entanto, cabe-nos reforçar a atenção para a opção de traçado entrar 

também como este critério: a solução de melhor viabilidade de adaptação, mesmo a muito 

longo prazo; 
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4.- De acordo com os pressupostos do ponto anterior, sublinhamos então a 

importância de o Estudo Prévio prever a elaboração de um “Estudo” sobre a possibilidade de 

ligação intermodal da LAV com a Linha do Oeste; O município de Leiria tem considerações 

estratégicas definidas na revisão do PDM por considerar esta questão fulcral para o sucesso 

da mobilidade ferroviária e o seu importante carácter distribuidor para redes de nível inferior, 

nomeadamente com a Linha do Oeste existente no Litoral-Centro e por sua vez, a sua 

possível ligação com a Linha do Norte, a norte do concelho de Leiria, no sítio 

geograficamente mais próximo (17Km), podendo ligar assim todas as redes existentes com a 

LAV.  ( ver esquema anexo 2)  

A opção estratégica da LAV apenas para passageiros reforça a importância deste 

Estudo de Ligação entre as redes ferroviárias convencionais e a um acompanhamento 

atento deste município, no sentido de consertação pró-activa entre o planeamento municipal 

a as estratégias supra-municipais indispensáveis “para definir as grandes linhas de 

organização do território a longo e muito longo prazo” (Gaspar, 1997). 

5.- O município de Leiria concorda na generalidade com o parecer da Comissão de 

Avaliação e Verificação da conformidade do EIA, nomeadamente nas questões de reforço 

dos estudos de caracterização das área urbanas envolvidas, nas análises mais 

aprofundadas dos conteúdos dos planos em vigor, nomeadamente nas suas componentes 

gráficas e normativas, na definição mais clara dos critérios de avaliação utilizados e na 

atenção mais cuidada e detalhada de todas as medidas de minimização de todos os 

possíveis  impactes negativos. 

Anexo 1 
Nota explicativa da ficha de identificação 
Número da ficha de identificação: Corresponde ao n.º de atribuído a cada sítio no âmbito 

desta peça escrita. O número é atribuído de acordo com os códigos da Carta Arqueológica 

por Freguesia. 

1) Designação: Nome identificativo da estação. 

2) Tipo de sítio e Período cronológico: Proposta de enquadramento tipológico e 

cronológico da estação.  

3) Localização: Apresentada na seguinte ordem: Distrito, Concelho, Freguesia, 
Topónimo. 
4) Cartografia: Apresenta-se na seguinte ordem: o N.º da Folha dos Serviços Cartográficos 

do Exército, na escala 1:25000, o Ano de edição, a Coordenada geográfica e a Altitude 
média. Apresenta-se sempre que considerado necessário a referência da fonte relativa à(s) 

coordenada(s)  apresentada(s). 

5) Descrição geral da estação arqueológica: Descrição e interpretação sumária da 

estação que pode compreender vários itens, entre os quais: uma descrição breve dos 

materiais arqueológicos e do grau de afectação do sítio. Registo de eventuais dados 

complementares. 

6) Bibliografia: Indicação das referências bibliográficas relativas ao sítio ou achado 

arqueológico. 

7) Código Nacional de Sitio: CNS – N.º atribuído na base de dados Endovélico do 

IGESPAR, I.P. 
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8) Código de freguesia e sítio: Código de freguesia atribuído para efeitos de PDM – um/ 

dois dígitos, seguido do código atribuído pela Oficina de Arqueologia da CML. 

LISTAGEM DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS 
1) Mata da Curvachia 1 

2) Jazida de sílex. Pré-história. 

3) Leiria. Leiria. Cortes. Mata da Curvachia. 

4) 297. 1983. 29SND20559625. 150 m. 

5) O sítio localiza-se na área da Mata da Curvachia. Identifica-se grande quantidade de sílex 

com fractura mecânica e talhado, bem como material em quartzito e em quartzo. A área de 

dispersão de materiais estende-se pela vertente Norte e Este do monte, atingindo a margem 

esquerda do Ribeiro das Chitas. Corresponde a uma jazida de sílex, provavelmente de 

bancada. Realizaram-se 3 sondagens nas zonas de escorrência do sítio, na plataforma 

afectada pelas obras da Simlis, junto ao Ribeiro. 

6) Carvalho, Gomes e Pajuelo, 2003. 

 Carvalho, Gomes e Pajuelo, 2005. 

 Carvalho e Pajuelo, 2005. 

7) Código Nacional de Sitio: 21003 

8) Código de freguesia e sítio: 152604 
1) Mata 
2) Indeterminado. Pré-história indeterminada. 

3) Leiria. Leiria. Milagres. Mata. 

4) 285. 2003. 29SNE2010635.70 m. 

5) O sítio de recolha de material localiza-se numa encosta suave entre duas pequenas linhas 

de água subsidiárias da Ribeira de Agudim. A zona de detecção do material corresponde a 

uma zona de vinha. Nesta zona foram detectadas duas lascas em sílex. O sítio apresenta 

uma boa visibilidade para as zonas circundantes.  

6) Carvalho e Pajuelo, 2004-2006. 

7) Código Nacional de Sitio: - 

8) Código de freguesia e sítio: 201201 

1) Estruturas Hidráulicas do Ribeiro das Chitas. 
2). Estruturas hidráulicas. Moderno/ Contemporânea. 

3) Leiria. Leiria. Pousos. Vale das Chitas/ Padrão. 

4) 297. Leiria. 1983. Localizado ao longo do vale do Ribeiro das Chitas entre Martinela e 

Vidigal – coordenadas indicativas para a zona: 29SND224926 e 29SND187970. 

5) Designação genérica atribuída ao sistema de estruturas hidráulicas vinculadas ao Ribeiro 

das Chitas, na zona do vale das Chitas entre Martinela, Padrão, Curvachia e Vidigal. No 

decorrer das prospecções efectuadas ao longo das margens do Ribeiro identificou-se uma 

levada, construída com um aparelho de blocos de calcário, não aparelhados, com 

argamassa de cal e areia e com utilização de fragmentos de cerâmica de construção. Esta 

percorre uma extensão bastante longa (cerca de 700 m.), ao longo da margem direita do 

ribeiro, encontrando-se muitas vezes adossada à linha de abrigos. Encontra-se muito 

destruída sendo difícil identificá-la em alguns troços, por causa da vegetação e devido ao 

seu avançado estado de destruição. Identificou-se um grande número de poços com os 
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postes, de calcário e madeira, das picotas ao longo de todo o vale do Ribeiro das Chitas, 

mas a zona de maior concentração é na zona de vale mais fechado. O sistema é completado 

por pequenos canais em argamassa e pias de calcário. O ribeiro encontra-se em grande 

parte da sua extensão ladeado por muros construídos com blocos de calcário de média e 

grande dimensão, que delimitam as margens. Existe um açude no Valinho da Curvachia 

construído com blocos de grande dimensão, junto à foz da Ribeira da Touria com o Ribeiro 

das Chitas. 

6) Carvalho, Gomes e Pajuelo (2005); Carvalho e Pajuelo (2005). 

7) Código Nacional de Sitio: 17019 

8) Código de freguesia e sítio: 252208 

1) Forno de Cal das Chitas 
2) Forno de Cal. Moderno/ Contemporâneo. 

3) Leiria. Leiria. Arrabal. Valinho da Curvachia. 

4) 297. 1983. 100 m. 29SND21119685 

5) Vestígios de um forno de cal identificado na margem direita do Ribeiro das Chitas, na 

margem oposta ao sítio do Valinho da Curvachia, que está muito próximo. Apresenta-se 

razoavelmente preservado. 

6) Carvalho, Gomes e Pajuelo, 2005. 

7) Código Nacional de Sitio: - 

8) Código de freguesia e sítio: 252209» 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto quatro 
Protocolo de cedência do edifício sede do Posto de Turismo de Leiria, Posto de 
Turismo de Monte Real e Posto de Turismo da Praia do Pedrógão, ao Município Leiria 
DLB N.º 1288/07 | Presente a Minuta do Protocolo de Colaboração entre a Região de 

Turismo Leiria/Fátima e o Município de Leiria, para cedência do Posto de Turismo de Leiria, 

cujo teor abaixo se transcreve (...): 

“Protocolo de Colaboração 
Considerando que a Região de Turismo de Leiria/Fátima deliberou construir o edifício do 

Posto de Turismo de Leiria em terreno que lhe foi cedido pelo Município de Leiria. 

Considerando a deliberação da Comissão Regional da Região de Turismo Leiria/Fátima, 

tomada em sua reunião extraordinária realizada em 22 de Março de 2007, e constante da 

Acta n.º 1/2007, a qual aprovou a proposta da Comissão Executiva no sentido de ceder ao 

Município de Leiria, a título definitivo e de forma gratuita, o edifício do Posto de Turismo de 

Leiria, construído em terreno propriedade deste, na condição de continuar afecto ao serviço 

público que actualmente acomoda; 

Entre a Região Turismo Leiria/Fátima, com sede no Jardim Luís de Camões, na cidade de 

Leiria, contribuinte fiscal n.º 510 435 840, representada pelo seu Presidente Luís Miguel 

Rodrigues Sousinha, como primeira outorgante, e o Município de Leiria, N. I. P. C. 505 181 

266, com sede no Largo da República, na cidade de  Leiria, representado pela Presidente da 

Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, no uso dos 
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poderes conferidos pela deliberação camarária de ____/______/____, como segundo 

outorgante, com vista à concretização das atribuições do Município em matéria de promoção 

do desenvolvimento previstas na alínea n) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, e das competências a elas relativas fixadas na alínea g) do n.º 1 do artigo 28.º da 

mesma lei, é celebrado presente protocolo, o qual passará a reger-se pelas seguintes 

cláusulas: 

Cláusula primeira 
Objecto 

A Região de Turismo Leiria/Fátima cede ao Município de Leiria, a título definitivo e forma 

gratuita, o edifício do Posto de Turismo de Leiria, sito no Jardim Luís de Camões, freguesia e 

concelho de Leiria, com a condição do mesmo se manter afecto ao serviço público de Posto 

de Turismo. 

Cláusula segunda 
Obrigações do Município de Leiria 

O Município de Leiria obriga-se a: 

a) ceder a utilização do edifício mencionado na cláusula anterior, durante todo o ano, 

para nele funcionar o Posto de Turismo de Leiria. 

b) em caso de necessidade de alteração da localização do Posto de Turismo de Leiria, 

a disponibilizar, durante aquele período de funcionamento, um outro espaço 

alternativo considerado adequado para o efeito, o qual carecerá de acordo e 

aprovação por parte da Região de Turismo Leiria/Fátima. 

c) realizar pequenas obras e arranjos necessários à manutenção do edifício. 

d) efectuar a manutenção e limpeza dos espaços envolventes do edifício. 

Cláusula terceira 
Obrigações da Região de Turismo Leiria/Fátima 

A Região de Turismo Leiria/Fátima obriga-se a: 

a) proceder à instalação e manutenção de equipamento e mobiliário a colocar e/ou 

alterar no interior do edifício para funcionamento do Posto de Turismo. 

b) manter em funcionamento o Posto de Turismo durante todo o ano, conforme é 

habitual, assumindo a colocação de pessoal e respectivos custos. 

c) suportar os custos de consumo energético e água da totalidade do edifício. 

d) realizar as obras necessárias à manutenção do edifício, assim como outras que 

possam contribuir para a dignificação geral do edifício, enquanto funcionar como 

Posto de Turismo. 

e) efectuar a manutenção e limpeza do edifício. 

f) fornecer todo o material promocional para funcionamento do Posto de Turismo 

durante todo o ano e a suportar os custos de telefone/comunicações durante esse 

período. 

Cláusula quarta 
Vigência 

O presente protocolo vigorará a partir da data da sua assinatura. 

Cláusula quinta 
Alterações 
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Qualquer alteração, aditamento ou disposição acessória ao presente protocolo deverá 

constar de documento escrito assinado por ambas as partes. 

Leiria , ________ de ________________________ de 2007. 

Pela Região de Turismo Leiria/Fátima | Luís Miguel Rodrigues Sousinha 

Pelo Município de Leiria | Isabel Damasceno Campos» 

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

teor da minuta de Protocolo acima transcrito e conferir poderes à Senhora Presidente da 

Câmara para outorgar o referido protocolo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

*** 
DLB N.º 1289/07 | Presente a Minuta do Protocolo de Colaboração entre a Região de 

Turismo Leiria/Fátima e o Município de Leiria, para cedência do Posto de Turismo de Monte 

Real, cujo teor abaixo se transcreve (...): 

«Protocolo de Colaboração 
Considerando que a Região de Turismo de Leiria/Fátima deliberou construir o edifício do 

Posto de Turismo de Monte Real em terreno que lhe foi cedido pelo Município de Leiria. 

Considerando a deliberação da Comissão Regional da Região de Turismo Leiria/Fátima, 

tomada em sua reunião extraordinária realizada em 22 de Março de 2007, e constante da 

Acta n.º 1/2007, a qual aprovou a proposta da Comissão Executiva no sentido de ceder ao 

Município de Leiria, a título definitivo e de forma gratuita, o edifício do Posto de Turismo de 

Monte Real, construído em terreno propriedade deste, na condição de continuar afecto ao 

serviço público que actualmente acomoda; 

Entre a Região Turismo Leiria/Fátima, com sede no Jardim Luís de Camões, na cidade de 

Leiria, contribuinte fiscal n.º 510 435 840, representada pelo seu Presidente Luís Miguel 

Rodrigues Sousinha, como primeira outorgante, e o Município de Leiria, N. I. P. C. 505 181 

266, com sede no Largo da República, na cidade de  Leiria, representado pela Presidente da 

Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, no uso dos 

poderes conferidos pela deliberação camarária de ____/______/____, como segundo 

outorgante, com vista à concretização das atribuições do Município em matéria de promoção 

do desenvolvimento previstas na alínea n) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, e das competências a elas relativas fixadas na alínea g) do n.º 1 do artigo 28.º da 

mesma lei, é celebrado presente protocolo, o qual passará a reger-se pelas seguintes 

cláusulas: 

Cláusula primeira 
Objecto 

A Região de Turismo Leiria/Fátima cede ao Município de Leiria, a título definitivo e forma 

gratuita, o edifício do Posto de Turismo de Monte Real, sito no Largo Manuel da Silva 

Pereira, freguesia de Monte Real e concelho de Leiria, com a condição do mesmo se manter 

afecto ao serviço público de posto de turismo. 

Cláusula segunda 
Obrigações do Município de Leiria 

O Município de Leiria obriga-se a: 
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a) ceder a utilização do edifício mencionado durante todo o ano para nele funcionar o 

Posto de Turismo de Monte Real. 

b) em caso de necessidade de alteração da localização do Posto de Turismo de Monte 

Real, a disponibilizar, durante aquele período de funcionamento, um outro espaço 

alternativo considerado adequado para o efeito, o qual carecerá de acordo e 

aprovação por parte da Região de Turismo Leiria/Fátima. 

c) realizar pequenas obras e arranjos necessários à manutenção do edifício. 

d) efectuar a manutenção e limpeza dos seus espaços envolventes do edifício. 

Cláusula terceira 
Obrigações da Região de Turismo Leiria/Fátima 

A Região de Turismo Leiria/Fátima obriga-se a: 

a) proceder à instalação e manutenção de equipamento e mobiliário a colocar e/ou 

alterar no interior do edifício para funcionamento do Posto de Turismo. 

b) manter em funcionamento o Posto de Turismo durante todo o ano, conforme é 

habitual, assumindo a colocação de pessoal e respectivos custos. 

c) suportar os custos de consumo energético e água da totalidade do edifício. 

d) realizar as obras e arranjos necessários à manutenção do edifício, assim como 

outras que possam contribuir para a dignificação geral do edifício, enquanto 

funcionar como Posto de Turismo. 

e) efectuar a manutenção e limpeza do edifício. 

f) fornecer todo o material promocional para funcionamento do Posto de Turismo 

durante todo o ano e a suportar os custos de telefone/comunicações durante esse 

período. 

Cláusula quarta 
Vigência 

O presente protocolo vigorará a partir da data da sua assinatura. 

Cláusula quinta 
Alterações 

Qualquer alteração, aditamento ou disposição acessória ao presente protocolo deverá 

constar de documento escrito assinado por ambas as partes. 

Leiria , ________ de ________________________ de 2007. 

Pela Região de Turismo Leiria/Fátima | Luís Miguel Rodrigues Sousinha 

Pelo Município de Leiria | Isabel Damasceno Campos» 

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

teor da minuta de Protocolo acima transcrito e conferir poderes à Senhora Presidente da 

Câmara para outorgar o referido protocolo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

*** 
DLB N.º 1290/07 | Presente a Minuta do Protocolo de Colaboração entre a Região de 

Turismo Leiria/Fátima e o Município de Leiria, para cedência do Posto de Turismo da Praia 

do Pedrógão, cujo teor abaixo se transcreve (...): 

“Protocolo de Colaboração 
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Considerando que em 1979, a Região de Turismo de Leiria/Fátima, à época designada 

Comissão Regional de Turismo de Leiria deliberou construir o edifício do Posto de Turismo 

da Praia do Pedrógão. 

Considerando que o referido edifício foi construído em terreno cedido pelo Município de 

Leiria, em 1979, pela Região de Turismo Leiria/Fátima. 

Considerando a deliberação da Comissão Regional da Região de Turismo Leiria/Fátima, 

tomada em sua reunião extraordinária realizada em 22 de Março de 2007, e constante da 

Acta n.º 1/2007, a qual aprovou a proposta da Comissão Executiva no sentido de ceder ao 

Município de Leiria, a título definitivo e de forma gratuita, o edifício do Posto de Turismo da 

Praia do Pedrógão, construído em terreno propriedade deste, na condição de continuar 

afecto ao serviço público que actualmente acomoda; 

Entre a Região Turismo Leiria/Fátima, com sede no Jardim Luís de Camões, na cidade de 

Leiria, contribuinte fiscal n.º 510 435 840, representada pelo seu Presidente Luís Miguel 

Rodrigues Sousinha, como primeira outorgante, e o Município de Leiria, N. I. P. C. 505 181 

266, com sede no Largo da República, na cidade de  Leiria, representado pela Presidente da 

Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, no uso dos 

poderes conferidos pela deliberação camarária de ____/______/____, como segundo 

outorgante, com vista à concretização das atribuições do Município em matéria de promoção 

do desenvolvimento previstas na alínea n) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, e das competências a elas relativas fixadas na alínea g) do n.º 1 do artigo 28.º da 

mesma lei, é celebrado presente protocolo, o qual passará a reger-se pelas seguintes 

cláusulas: 

Cláusula primeira 
Objecto 

A Região de Turismo Leiria/Fátima cede ao Município de Leiria, a título definitivo e forma 

gratuita, o edifício do Posto de Turismo da Praia do Pedrógão, sito na Rua Capitão Silva 

Mendes, lugar de Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, concelho de Leiria, com a 

condição do mesmo se manter afecto ao serviço público de Posto de Turismo. 

Cláusula segunda 
Obrigações do Município de Leiria 

O Município de Leiria obriga-se a: 

a) ceder a utilização do edifício mencionado na cláusula anterior, de 1 de Julho a 31 de 

Agosto, para nele funcionar o Posto de Turismo da Praia do Pedrógão; 

b) em caso de necessidade de alteração da localização do Posto de Turismo da Praia 

do Pedrógão, a disponibilizar, durante aquele período de funcionamento, um outro 

espaço alternativo considerado adequado para o efeito, o qual carecerá de acordo e 

aprovação por parte da Região de Turismo Leiria/Fátima; 

c) suportar os custos de consumo energético e água da totalidade do edifício; 

d) realizar as obras e arranjos necessários à manutenção do edifício, assim como 

outras que possam contribuir para a dignificação geral do edifício, enquanto 

funcionar como Posto de Turismo; 

e) efectuar a manutenção e limpeza do edifício e dos seus espaços envolventes. 

Cláusula terceira 

CMLeiria/Acta n.º 22, de 2007.10.16                                    
IIm-DA-15-09_A00 
 



1307(88) 
 

Obrigações da Região de Turismo Leiria/Fátima 

A Região de Turismo Leiria/Fátima obriga-se a: 

a) proceder à instalação e manutenção de equipamento e mobiliário a colocar e/ou 

alterar no interior do edifício para funcionamento do Posto de Turismo. 

b) manter em funcionamento o Posto de Turismo durante os meses de Julho e Agosto, 

conforme é habitual, assumindo a colocação de pessoal e respectivos custos. 

c) fornecer todo o material promocional para funcionamento do Posto de Turismo 

durante os meses de Julho e Agosto e a suportar os custos de 

telefone/comunicações durante esse período. 

Cláusula quarta 
Vigência 

O presente protocolo vigorará a partir da data da sua assinatura. 

Cláusula quinta 
Alterações 

Qualquer alteração, aditamento ou disposição acessória ao presente protocolo deverá 

constar de documento escrito assinado por ambas as partes. 

Leiria ,___ de ________________________ de 2007. 

Pela Região de Turismo Leiria/Fátima | Luís Miguel Rodrigues Sousinha 

Pelo Município de Leiria | Isabel Damasceno Campos» 

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

teor da minuta de Protocolo acima transcrito e conferir poderes à Senhora Presidente da 

Câmara para outorgar o referido protocolo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto cinco 
Protocolo de delegação de competências. Junta de Freguesia de Santa Catarina da 
Serra. Rectificação da deliberação 
DLB N.º 1291/07 | Na deliberação n.º 889/07, da reunião do dia 21 de Junho (Acta n.º 15) 

contém um erro que importa rectificar. 

Assim, onde se lê: «O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de 

cabimento n.º 2.207/07, de 27 de Abril.» deverá ler-se: « O valor implicado nesta despesa 

foi objecto de proposta de cabimento n.º 1844/07, de 27 de Abril.» 

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

rectificação acima mencionada. 

 

 

Ponto seis 
Constituição da Comissão de avaliação das candidaturas ao Programa PRECH 
DLB N.º 1292/07 | Na sequência da informação da Divisão de Habitação e Reabilitação 

Urbana sobre a necessidade da constituição da Comissão para avaliação das candidaturas 

do programa PRECH, e de acordo com o despacho da Senhora Presidente e concordância 
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dos responsáveis dos respectivos serviços, foram indicados para o efeito os seguintes 

elementos: Arq. Vitória Mendes; Eng.º Paulo Pinheiro e Eng.ª Paula Gomes. 

Assim, propõe-se a constituição da referida Comissão. 

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

deliberou por unanimidade a constituição da Comissão de acompanhamento do Programa 

PRECH.  

 
 

Ponto sete 
Relatório de contas do Teatro José Lúcio da Silva referente ao ano de 2006 
DLB N.º 1293/07 | Pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente o Relatório de 

Contas do Teatro José Lúcio da Silva, referente ao ano de 2006 que faz parte integrante da 

presente acta (ANEXO F). 

A Direcção do Teatro solicita que os resultados do exercício do Teatro José da Silva 

referentes ao ano de 2006, €34.726,48 (trinta e quatro mil setecentos e vinte e seis euros e 

quarenta e oito cêntimos), sejam destinados à aplicação no próprio Teatro a fim de cobrir 

prejuízos transitados.  

A Câmara, no uso dos poderes conferidos pela condição segunda da escritura de 

doação, deliberou por unanimidade aprovar o relatório e contas e mais deliberou que o 

resultado do exercício de 2006, no valor €34.726,48 (trinta e quatro mil setecentos e vinte e 

seis euros e quarenta e oito cêntimos), seja destinado à aplicação do próprio Teatro 

conforme proposta pela Direcção do Teatro José Lúcio da Silva. 

 

 

Ponto oito 
Patrocínios da Semana Europeia da Mobilidade / Dia Europeu Sem Carros 2007 
DLB N.º 1294/07 | No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade / Dia Europeu Sem Carros 

2007, algumas entidades públicas e privadas manifestaram interesse em associar-se à 

iniciativa mencionada. 

Nesta perspectiva, e dado a participação de várias entidades, através da promoção de 

actividades, solicita-se à Câmara Municipal de Leiria a possibilidade de emissão de um voto 

de agradecimento às entidades referidas na tabela seguinte. 

 
Entidade Actividades 

SIMLIS - Saneamento Integrado dos 
Municípios do Lis S.A. 
Valorlis 
Oikos 

Dinamização de actividades de educação ambiental 

Vertigem Dinamização da acção “Orientação Urbana”. 

Enerdura Dinamização da mostra de kits de energias 
renováveis 

McDonald’s Oferta de sumos  

PSP 
Colaboração nas alterações de trânsito na via 
pública, bem como na dinamização da acção 
“Transporte Seguro de crianças / equipas de rua” 

Escola Secundária Afonso Lopes Vieira Colaboração na dinamização da acção “Transporte 
Seguro de crianças / equipas de rua” 
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Óptica Cunha e Fonseca Oferta de Brindes 
Rodoviária do Tejo Colaboração no dia dos Transportes Públicos 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão Monitorização do ruído e qualidade do ar e mostra de 
fornos solares 

ADAL Dinamização de actividades desportivas 

Jornal de Leiria  Publicação de um anúncio de ¼ de página, na edição 
de 20 de Setembro 

Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro Monitorização do ruído ambiente 

Hóquei Clube de Leiria Demonstração de Patinagem 

Maxigym Health Club Dinamização de diversas actividades de cariz 
desportivo 

Ateneu Desportivo de Leiria Demonstração de ginástica (Trampolins) 
ADCR Bairro dos Anjos Dinamização da actividade “Festa do Rio Lis” 

Clube de Orientação do Centro  Dinamização da actividade “Escola de orientação e 
percurso de orientação” 

Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação 
de Leiria 

Rastreio de alguns indicadores de saúde + “Bike 
Socorro” 

Lar Emanuel  
CASA - Azoia 
Academia Social e Cultural da Maceira 

Dinamização de visitas aos percursos do Polis 

UAC e Acilis Alargamento de horário dos estabelecimentos. 

 
Solicita-se igualmente, ao abrigo da Lei do Mecenato, a emissão de uma declaração 

de patrocínio às seguintes entidades: 

Entidade Actividades Valor 
 

Go Away 
Aquino e Rodrigues 
Vale  
Apartado 48 
2494-909 OURÉM 
NIF: 500 721 050 

Animação de ruas 
€1.000,00 

Roca Cerâmica e Comércio SA 
Apartado 575 
Ponte da Madalena 
2416-905 LEIRIA 
NIF: 500 203 466 

Bathtub Racers €1.000,00 

Plastidom – Plásticos Industriais e 
Domésticos SA 
Apart 105 
2401-971 Leiria 
NIF: 500 219 672 

Charretes €1.000,00 

Liberty Seguros, SA 
Rua D. Maria Graça Lúcio da Silva, 1 
2400-181 LEIRIA 
NIF: 500 068 658 

Oferta de 1000 T-shirts + bonés 

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

com a proposta acima apresentada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto nove 
Feira de Artesanato Urbano «FAZERES» 
DLB N.º 1295/07 | Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico 

Dra. Neusa Magalhães, a proposta que a seguir se transcreve: 

«A dinamização e a vivificação do Centro Histórico passam pela consolidação das 

actividades aí existentes. É nesta certeza que a Câmara tem desenvolvido, ao longo dos 

últimos anos, e frequentemente em colaboração com outras entidades, diversas iniciativas 

que foram valorizando e dando visibilidade a toda a zona histórica.  

CMLeiria/Acta n.º 22, de 2007.10.16                                    
IIm-DA-15-09_A00 
 



1310(91) 
 

 Hoje, é notório que esta parte da cidade começa a atrair a atenção dos investidores 

porque se desencadearam acções e actividades de animação que levaram pessoas a 

procurá-la e percorrê-la, que revelaram as suas potencialidades e o seu comércio e que 

propiciaram uma melhor relação dos leirienses com as empresas ali instaladas. 

Na área do desenvolvimento económico, tem-se procurado estimular o 

empreendadorismo, a criatividade e a inovação, manifestando sempre uma clara preferência 

pelo fazer as coisas com as pessoas, em vez de fazê-las para elas. 

Apraz-nos registar que vêm surgindo algumas iniciativas, principalmente de jovens 

empresários da zona histórica, às quais se procura dar o apoio possível de forma a valorizar 

e incentivar a sua capacidade empreendedora. 

Temos presente um pedido de jovens empresárias da área do artesanato que se 

propõem realizar, entre as 09h00m e as 24h00m do dia 27 de Outubro, uma Feira de 

Artesanato Urbano que denominam de “FAZERES“ (Entfe. 6276/2007). 

Trata-se de criar espaços na Praça Rodrigues Lobo e algumas artérias confluentes, 

nos quais as organizadoras e artesãos seus convidados expõem e vendem artigos de sua 

autoria. Esta Feira reproduz, em Leiria, experiências idênticas vividas pelas organizadoras 

noutros locais do país e do estrangeiro e solicitaram a colaboração da Agência para a 

Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós e da 

Câmara para sua realização. 

De acordo com o solicitado, propõe-se que a Câmara Municipal de Leiria, coopere 

na realização desta Feira, designadamente: 

⎯ Autorização para realização da Feira de Artesanato Urbano “FAZERES“ na Praça 

Rodrigues Lobo e respectiva cedência de espaço público; 

⎯ Cedência, montagem e desmontagem das 20 bancas de feira da Autarquia, nos moldes 

das feiras anteriores; 

⎯ Acesso a electricidade e água, na Praça Rodrigues Lobo, nas condições habituais de 

realização de Feiras; 

⎯ Divulgação com a cedência de suporte publicitário e outros meios de que a Câmara 

possa dispor.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e nos termos da alínea b) do n.º 6 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade concordar com a 

proposta acima apresentada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto dez 
Mercado do Levante de Leiria. Pedido de transferência de titularidade de autorização e 
do direito de ocupação do lugar de terrado n.º 167 
DLB N.º 1296/07 | A feirante Marília Rodrigues da Silva Cruz, titular do lugar n.º 167 do 

Mercado do Levante de Leiria, apresentou um requerimento a solicitar a transferência de 

titularidade de autorização e do direito de ocupação do seu lugar de terrado, para seu marido 

Fernando Leal da Cruz, com N.I.F: 113638256, por se encontrar em situação de doença, 

conforme informação do encarregado do mercado. 
CMLeiria/Acta n.º 22, de 2007.10.16                                    
IIm-DA-15-09_A00 
 



1311(92) 
 

Nos termos do artigo 17.º do Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a 

Retalho Exercida de Forma Não Sedentária (Mercados de Levante), pode autorizar-se a 

transferência requerida pela feirante, para seu familiar. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e nos termos do artigo 17.º do 

Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma Não 

Sedentária (Mercados de Levante), deliberou por unanimidade autorizar a transferência de 

titularidade de autorização e do direito de ocupação do lugar n.º 167, do Mercado do Levante 

de Leiria, para o seu cônjuge Fernando Leal da Cruz, com carácter definitivo, bem como a 

emissão do cartão de feirante e cartaz do lugar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 
 
 

Encerramento da reunião  

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezasseis horas mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente 

acta que eu, Sérgio Silva, Director do Departamento Administrativo e Financeiro, mandei 

escrever e subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal____________________________________________ 

 
O Director do Departamento Administrativo e Financeiro__________________________ 
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