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Acta n.º 23/2007 
 

 

Aos trinta 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. António Manuel de Faria Ferreira, e a Dr.ª Lucinda Gaspar Antunes 

Caleira. 

Esteve ausente o Senhor Vereador Dr. Raul Castro por motivos devidamente 

justificados. 

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

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

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

obras particulares e de loteamentos. 

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

Departamento Administrativo e Financeiro. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  

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

seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um 
1.1. Análise do processo de informação prévia n.º 35/07 - LEIRIGEC - Sociedade 

Imobiliária e Gestão de Espaços Comerciais, S.A. 

1.2. Análise do processo de loteamento n.º 2/00 – Mansos - Sociedade Imobiliária, S.A. 

Ponto dois 
2.1. Processo n.º T – 111/2006. Ampliação/remodelação da EB 1 da Gândara dos Olivais, 

Marrazes. Actas da comissão de abertura e de análise de propostas. 

Ponto três 
3.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
3.1.1. Pagamentos 
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3.1.2. XIX Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. Ratificação 

3.1.3. Doação de Diverso Equipamento 

3.1.4. Pedido de renúncia ao direito de reversão e exercício do direito de preferência na 

alienação do Lote 32 da ZICOFA 

3.1.5. Pedido de renúncia ao direito de reversão e exercício do direito de preferência na 

alienação do Lote 1 da ZICOFA 
3.1.6. Resumos de Tesouraria 

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

Ld.ª» no âmbito da Consulta Prévia n.º 53B/2007 

4.1.3. Recurso Hierárquico interposto pela sociedade «LINÉCOLE – Educação Linguística, 

Ld.ª» no âmbito do Concurso Limitado n.º 6/2007 
4.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão de Recursos 
Humanos 
4.2.1. Voto de pesar 

4.2.2. Minuta do Contrato de Prestação de Serviços em Segurança, Higiene e Saúde no 

Trabalho 

Ponto cinco 
5.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
5.1.1. Apoio financeiro para obras de ampliação do Cemitério de Santa Catarina da Serra 

5.1.2. Apoio ao Núcleo Ornitológico Telheirense para a realização da 9.ª Expoaves 

5.1.3. Apoio à Freguesia da Barosa para o Parque Infantil do Picheleiro 

5.1.4. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.25416/07) 

5.1.5. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.25420/07) 

5.1.6. Mercado de venda por grosso do Falcão. Atribuição do lugar n.º 88 (Entfe.6379/07) 

5.1.7. Mercado de venda por grosso do Falcão. Atribuição do lugar n.º 235 (Ent.23458/07) 

5.1.8. Mercado de venda por grosso do Falcão. Atribuição do lugar n.º 126 (Ent.24173/07) 

5.1.9. Mercado de venda por grosso do Falcão. Troca do lugar n.º 87 para o n.º 86 

(Ent.25024/07) 

5.1.10. Mercado de venda por grosso do Falcão. Troca dos lugares n.º 60/61 para os n.º 

53/54 (Ent.25025/07) 

Ponto seis 

6.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Educativa 
Municipal  
6.1.1. Componente de apoio à família pré-escolar e 1.º CEB. Uniformização de 

procedimentos 
6.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Social e 
Família 
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6.2.1. Atribuição de apoios financeiros no âmbito da Acção Social e Família 

6.2.2. Revogação do Protocolo com a CIGLEI e a Annarela para o Projecto «Dança 

Flamenga» 

6.2.3. Protocolo com a Amnistia Internacional e a Annarela para o Projecto «Dança 

Flamenga» 
6.2.4. Atribuição de Habitação Social. Rectificação da deliberação n.º 1136/2007 

6.2.5. Redução de valores mensais de «Renda Apoiada» 

6.2.6. Comparticipação financeira à AMITEI 

6.2.7. Programa Novas Primaveras 2007/2008 

Ponto sete 
7.1. Análise do processo relacionado com a Divisão da Cultura  
7.1.1. Apoio ao Teatro José Lúcio da Silva 

7.1.2. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva. Ratificação de Despacho 

7.1.3. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva. Pedro Tochas «Maiores de 18 anos» 

7.1.4. Cedências do Teatro José Lúcio da Silva 

7.2. Análise do processo relacionado com a Divisão do Desporto e Juventude 
7.2.1. VIII Jornadas da Juventude de Leiria. Apoios 

Ponto oito 
8.1. Contratos de arrendamento celebrados entre a Leirisport, EM e o Município de Leiria 

8.2. Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Leiria e a ADAL - Associação 

Distrital de Atletismo de Leiria 

8.3. Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Leiria e a UDL – União Desportiva 

de Leiria 

Ponto nove 
Concurso público, por proposta fechada em carta fechada, para adjudicação do direito ao 

arrendamento das lojas n.º 0.14, 0.15 e 0.16, do edifício designado por «Centro Cultural 

Mercado de Santana», na cidade de Leiria  

Ponto dez 
Nomeação do Conselho de Administração dos SMAS 

 

*** 

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

Ponto um 
Concessão de apoio à «Associação - Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de 

Leiria» 

Ponto dois 
Pedido de renúncia, pela Associação Lar Emanuel, ao direito de superfície de uma parcela 

de terreno sita em Casal de Valverde, freguesia de Marrazes, Leiria 

Ponto três 
Doação de uma Máquina Fotográfica  
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Ponto quatro 
Redução do valor da renda 

Ponto cinco 
Alargamento de horário dos estabelecimentos comerciais durante a quadra natalícia/2007 

(Ent.26340/07) 

Ponto seis 
Seminário Nacional «Jovens Repórteres para o Ambiente» 

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

Leiria. Ratificação de despacho 

 
 Período de antes da ordem do dia  

 
Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira 
 

A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira perguntou se estava previsto a 

colocação de mais abrigos nas paragens de autocarro no Vale Sepal.  

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho explicou que as paragens urbanas 

de Leiria nem todas tinham abrigos, iria verificar essa situação para se certificar de que 

estava previsto a colocação de abrigos nessas paragens. 

Mais explicou que estavam a aguardar a fabricação de mais abrigos para substituir os que 

estavam mais degradados e reforçar outras zonas. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães  
 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães deu conhecimento aos senhores 

vereadores de um ofício do Município de Leiria para pôr à subscrição dos presidentes das 

câmaras municipais integrantes da AMAE, da Nerlei e da Acilis, relativamente ao 

conhecimento que tinha da proposta da deslocalização da Direcção Regional de Economia 

do Centro de Coimbra para Aveiro, onde se manifesta o desagrado e a oposição da região a 

tal hipotética medida.  

Mais informou que este ofício surgiu com o intuito de manifestar estranheza e 

indignação por esta proposta existir, considerando-se que os autores da dita desconheciam 

a importância económica que Leiria detém. 

Disse também que não faria sentido esta deslocalização dado que a Direcção 

Regional de Economia do Norte, sedeada no Porto, ficava a apenas 60 Km de distância de 

Aveiro. 
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 Ordem do dia  

 

DLB N.º 1297/07 | Presentes as actas das reuniões de 13 e 27 de Setembro, cuja leitura foi 

dispensada por terem sido previamente distribuídas, tendo a Câmara deliberado por 
unanimidade aprovar as suas redacções finais. 

 

 

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 do processo de informação prévia n.º 35/07 - LEIRIGEC - Sociedade 
Imobiliária e Gestão de Espaços Comerciais, S.A. 
DLB N.º 1298/07 | Retirado 

 
1.2. Análise do processo de loteamento n.º 2/00 – Mansos - Sociedade Imobiliária, S.A. 
DLB N.º 1299/07 | De MANSOS – Sociedade Imobiliária, SA, acompanhado de um 

requerimento de Afonso Lopes Carreira, residente no lugar de Castanhal – Ponte da Pedra, 

freguesia de Regueira de Pontes, concelho de Leiria, a propor a previsão de outro acesso ao 

lote n.º 1 do loteamento situado em Cruz da Areia, da freguesia de Barreira, concelho de 

Leiria.  

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

Divisão de Loteamentos, datada de 11 de Outubro de 2007, constante do respectivo 

processo (folhas 514), deliberou por unanimidade aprovar a previsão do acesso proposto 

ao lote n.º 1. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
 Depar tamento  de  Obras  Munic ipa is 

 

2.1. Processo n.º T – 111/2006. Ampliação/remodelação da EB 1 da Gândara dos 
Olivais, Marrazes. Actas da comissão de abertura e de análise de propostas. 
DLB N.º 1300/07 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado 

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

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

empreitada. 

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

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

elaborados pela Comissão de Abertura, conclui–se que os seis concorrentes inicialmente 

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

saber: 
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⎯ TECNORÉM – CONSTRUÇÕES CIVIS E OBRAS PÚBLICAS, LDA. 

⎯ QUIMLENA, CONSTRUÇÕES, LDA  

⎯ COSTA & CARVALHO, S.A.  

⎯ CONSÓRCIO: A ENCOSTA, CONSTRUÇÕES, S.A/BOSOGOL, S.A  

⎯ SOTEOL - SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA 

⎯ VERIFER – CONSTRUÇÕES, LDA 

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

de €523.130,64 e com um prazo de execução de 12 meses. 

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

IV.2) da secção IV do Anúncio de Concurso, é o da proposta economicamente mais 

vantajosa tendo em conta os factores abaixo indicados e classificados numa escala de 0 a 

20 valores: 
 A) Preço da Proposta  50 %  10 Valores 

 B) Valor Técnico da Proposta  50 %  10 Valores 

 Total  100%  20 Valores 

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

Concurso, ou seja: 

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

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

em análise). 

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

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

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

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

Plano de Trabalhos 

A calendarização pormenorizada das diversas fases e trabalhos a executar; 

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

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

correspondente. 

Memória Descritiva 

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

justificação dos mesmos. 

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

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

infra-estruturas e redes exteriores, etc. 

Plano de Pagamentos 

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

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

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

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

e  75% 

Memória Descritiva  50% 

Plano de Pagamentos  90% 

 75% 
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Conferidas as propostas verifica-se a existência de um lapso na lista de preços unitários do 

concorrente VERIFER – CONSTRUÇÕES, LDA pois que, no artigo 16.50 apresenta 1 

unidade quando o correcto é 10 unidades. 

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

Março, foi a proposta deste concorrente corrigida, passando a mesma a ser de €488.558,27 

+IVA. 

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

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

 Proposta  Técnico 

1. TECNORÉM–CONST. CIVIS E OBRAS PÚBLICAS, LDA  8,81  7,88  16,69 

2. QUIMLENA, CONSTRUÇÕES, LDA  8,20  7,51  15,71 

3. COSTA & CARVALHO, S.A.  7,95  7,51  15,46 

4. CONSÓRCIO: A ENCOSTA, CONST., S.A / BOSOGOL, S.A.  8,46  8,48  16,94 

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

6. VERIFER – CONSTRUÇÕES, LDA  8,60  7,51  16,11 

NOTA: Da análise dos documentos Plano de Trabalhos, Memória Descritiva e Plano de 

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

Plano de trabalhos: O concorrente n.º 4 apresenta um bom plano de trabalhos, bem 

pormenorizado e coerente quanto aos diversos trabalhos a realizar. Atribuiu-se 90%. 

Os outros concorrentes apresentam planos de trabalhos considerados aceitáveis com algum 

grau de descrição e informação, pelo que se atribuiu o coeficiente de 75%. 

Memória Descritiva: Com uma boa descrição do objecto da empreitada, técnicas e 

procedimentos a adoptar na execução da empreitada foi a apresentada pelo concorrente n.º 

1, pelo que se aplicou 90%; os restantes concorrentes apresentam uma memória com um 

grau de descrição e especificação considerado razoável, tendo-lhe sido aplicado 75%. 

Plano de Pagamentos: Os planos de pagamento dos concorrentes apresentam adequação 

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

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

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

concurso. 

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

sua proposta, que é no montante de €419.990,00 + IVA. 

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

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

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

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

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

Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda. Pelo valor de €419.990,00 + IVA, por ser o que 

obteve melhor pontuação no concurso. 

Mais deliberou que se proceda à audiência dos concorrentes em conformidade com 

o n.º 1 e 2 do artigo 101.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 
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Ponto três 
  D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  e  F i n a n c e i r o  

 
3.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
3.1.1. Pagamentos 
DLB N.º 1301/07 | 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  16 a 29 de Outubro de 2007 correspondente às Ordens de 

Pagamento Gerais n.ºs: 7093, 7165, 7166, 7168, 7172, 7177, 7184 a 7190, 7197 a 7202, 

7204 a 7208, 7210, 7296, 7297, 7380, 7385, 7386, 7440, 7441, 7449 a 7472, 7478 a 7481 às 

Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 632 a 637 e às Ordens de Pagamento de 

Facturas n.ºs: 431, 432, 543, 561, 569, 835, 1839, 3003, 3718, 3719, 3722, 3735, 3739, 

3740, 3742, 3755 a 3758, 3760, 3767, 3768, 3770, 3772, 3773, 3784, 3786, 3788, 3789, 

3791, 3793, 3795, 3873, 4506, 4510 a 4514, 4523, 4524, 4529 a 4535, 4537, 4539, 4543 a 

4547, 4549, 4554 a 4559, 4564, 4566 a 4570, 4572,4575 a 4577, 4585,4593, 4597, 4599, 

4600, 4605, 4607, 4692, 4761, 4788, 4796, 4806 a 4808, 4879, 5777, 5785, 5886, 5896, 

5897, 5898, 5911, 6214, 6374, 6398, 6441,6506, 6562, 6563, 6724, 6725, 6776, 6796, 6836, 

6838, 6841, 6846 a 6851, 6868, 6869, 6874, 6887, 6899, 6902, 6915, 6916, 6918 a 6924, 

6926, 6929, 6935, 6937, 6942, 6944, 6945, 7011, 7018, 7019, 7028, 7034, 7056, 7068, 

7080, 7081, 7083, 7085, 7087 a 7092, 7094, 7095, 7097 a 7102, 7103 a 7116, 7118, 7120, 

7125, 7126, 7128 a 7143, 7145 a 7147, 7151 a 7154, 7158 a 7164, 7167, 7169 a 7171, 7173 

a 7176, 7178, 7179, 7181 a 7183, 7191, 7192, 7211, 7213, 7214, 7217, 7226, 7228, 7231 a 

7237, 7240, 7243, 7244, 7246 a 7269, 7271 a 7282, 7284, 7287 a 7295, 7299 a 7315, 7318 

a 7326, 7328 a 7333, 7335 a 7345, 7348 a 7364, 7366 a 7371, 7373,7374, 7376, 7378, 

7384, 7387 a 7392, 7394 a 7400, 7402 a 7438, 7442 a 7445, 7448, 7473, 7477, 7482 a 

7511, 7513 a 7520, 7522 a 7528, 7530 a 7541, 7544, 7546, 7557, 7558, 7560 a 7562, 7566, 

7573, 7581 a 7583 no valor total de €4.848.104,02. 

 

3.1.2. XIX Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. Ratificação 
DLB N.º 1302/07 | Presente a XIX Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2007 que se consubstancia na 19.ª Alteração ao Orçamento 

da Despesa, 16.ª Alteração ao Plano de Actividades, 18.ª Alteração ao Plano Plurianual de 

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

Contabilidade das Autarquias Locais. 

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

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

Janeiro, deliberou por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores Eng.º Carlos 

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

despacho da Senhora Presidente de 25 de Outubro que autoriza a XIX Modificação às 

Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2007, com inscrições/reforços no 
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montante de €741.041,78 e diminuições/anulações no montante de €573.541,78, e a XIX 

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

diminuições/anulações no montante de €670.041,78 cada, tal como proposto. 
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.3. Doação de Diverso Equipamento 
DLB N.º 1303/07 | Presente uma declaração remetida pelo Agrupamento de Escolas 

Colmeias (ENTFE 2007/6367), de 10 de Outubro, na qual declara, que por iniciativa dos 

Professores em colaboração com o CRIE da Direcção Geral do Desenvolvimento Curricular 

do Ministério da Educação, adquiriram, para instalar na Escola 1.º CEB de Raposeira,  

freguesia de Colmeias, o seguinte equipamento: 

⎯ Câmara Vídeo 30GB – Sony, com bolsa e tripé,  no valor de €917,00; 

⎯ Câmara Foto Digital HP R717, com cartão SD High 256 Mb, no valor de €310,00 

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

alínea h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade aceitar a doação do referido equipamento, para instalação na Escola 1.º CEB 

de Raposeira da freguesia de Colmeias. 

 
3.1.4. Pedido de renúncia ao direito de reversão e exercício do direito de preferência 
na alienação do Lote 32 da ZICOFA 
DLB N.º 1304/07 | Presente uma exposição da EIP – Equipamentos Industriais Poço, SA 

(ENT. 15.773/07), na qualidade de adjudicatária do Lote 32 da Zona Industrial da Cova das 

Faias (ZICOFA), na qual alegam e requerem o seguinte: 

⎯ Na sequência da adjudicação do Lote 32, na hasta pública de 19 de Março de 2007, 

consultaram a banca no sentido de obter financiamento para as instalações que pretendem 

construir naquele lote e verificaram que o modelo mais adequado era o recurso ao «leasing 

imobiliário». 

⎯ Trata-se de um modelo de financiamento vulgarizado, mas não tanto na época da 

elaboração do Regulamento da Zona Industrial da Cova das Faias, existindo dois artigos que 

impedem, de forma imediata, o recurso a esta forma de financiamento. 

⎯ No sentido de permitir o recurso ao financiamento por leasing imobiliário, solicitam que a 

Câmara Municipal e a Assembleia de Freguesia de Marrazes aceitem alterar o seguinte: 

1. Renúncia à reversão da propriedade previsto no n.º 4 do artigo 6 do Regulamento da 

Zona Industrial da Cova das Faias; 

2. Os números 3 e 4 do artigo 7.º daquele Regulamento, por forma a autorizar a 

transmissão do lote pela sociedade de leasing a favor da exponente, renunciado ao direito 

de preferência, porque no final do contrato o valor da transmissão seria apenas o valor 

residual, não fazendo sentido que a Freguesia de Marrazes pudesse ter direito de 

preferência. 

Presente, também, o parecer jurídico efectuado àquele pedido, que se encontra 

registado com o n.º INT - 12.083/07, que se anexa à presente acta (ANEXO B). 
A Câmara, depois de analisar o pedido e o parecer jurídico elaborado para o efeito, 

deliberou por unanimidade o seguinte: 
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1. Submeter à apreciação da Junta de Freguesia de Marrazes quanto ao direito de 

reversão consagrado no número 4 do artigo 6.º do Regulamento da Zona Industrial da Cova 

das Faias, não possuindo a Câmara Municipal competência para praticar qualquer acto 

administrativo que incida sobre tal direito, sob pena de incorrer na prática de um acto ferido 

de incompetência absoluta, nos termos da alínea b) do número 2 do artigo 133.º do Código 

do Procedimento Administrativo; 

2. Quanto ao exercício do direito de preferência previsto no número 3 do artigo 7.º do 

Regulamento daquela Zona Industrial, deverá a EIP – Equipamentos Industriais Poço, S.A. 

apresentar junto dos serviços municipais os elementos constantes no contrato de locação 

financeira a celebrar, nomeadamente o prazo de validade do mesmo e o valor residual a 

pagar pela locatária findo o referido contrato para que, perante o conhecimento das 

condições negociais, a Câmara Municipal delibere não exercer aquele direito. 

Mais deliberou que seja dado conhecimento do teor desta deliberação à Junta de 

Freguesia de Marrazes para que se pronuncie sobre este pedido. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.5. Pedido de renúncia ao direito de reversão e exercício do direito de preferência 
na alienação do Lote 1 da ZICOFA 
DLB N.º 1305/07 | Presente uma exposição da Belanatur – Indústria e Comércio de 

Cosméticos, Unipessoal, Lda (ENT. 12358/07), na qualidade de adjudicatária do Lote 1 da 

Zona Industrial da Cova das Faias (ZICOFA), na qual alegam e requerem o seguinte: 

⎯ Na hasta pública realizada no dia 19 de Março de 2007, foi-lhe adjudicado o lote 1 da 

ZICOFA; 

⎯ A adjudicação foi efectuada pelo valor de €70,00/m2, o que perfaz o valor global de 

€534.590,00 pelo que, tratando-se de uma quantia avultada, necessita de recorrer a 

financiamento bancário para efectuar aquele pagamento; 

⎯ Acontece, porém, que as entidades financeiras recusam a concessão do crédito ou a 

celebração do contrato de locação financeira devido aos direitos de reversão e de 

preferência consignados no Regulamento da Zona Industrial da Cova das Faias; 

⎯ Estas circunstâncias, que não eram previsíveis, colocam a adjudicatária em posição de 

extrema dificuldade e pode comprometer a outorga da escritura de compra e venda daquele 

lote, bem como a construção para o mesmo projectada. 

⎯ Neste sentido e na perspectiva de aquisição do lote 1 através de sociedade de leasing, 

solicitam o seguinte: 

1. Que a Câmara Municipal de Leiria e a Junta de Freguesia de Marrazes 

renunciem à reversão da propriedade, ou então, no caso de aplicação do disposto no n.º 4 

do artigo 6.º do Regulamento da ZICOFA, estabelecer que a proprietária do lote seja 

reembolsada dos montantes desembolsados; 

2. Em relação ao n.º 1 do artigo 7.º daquele Regulamento, a Câmara Municipal de 

Leiria e a Junta de Freguesia de Marrazes autorizarem, desde já, a transmissão do lote pela 

sociedade de leasing a favor da requerente, renunciando ao direito de preferência. 

Presente, também, o parecer jurídico efectuado àquele pedido, que se encontra 

registado com o n.º INT. 12082/07, que se anexa à presente acta (ANEXO C). 
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A Câmara, depois de analisar o pedido e o parecer jurídico elaborado para o efeito, 

deliberou por unanimidade o seguinte: 

1. Submeter a apreciação da Junta de Freguesia de Marrazes quanto ao direito de 

reversão consagrado no número 4 do artigo 6.º do Regulamento da Zona Industrial da Cova 

das Faias, não possuindo a Câmara competência para praticar qualquer acto administrativo 

que incida sobre tal direito, sob pena de incorrer na prática de um acto ferido de 

incompetência absoluta, nos termos da alínea b) do número 2 do artigo 133.º do Código do 

Procedimento Administrativo; 

2. Quanto ao exercício do direito de preferência previsto no número 3 do artigo 7.º do 

Regulamento daquela Zona Industrial, deverá a BELANATUR apresentar junto dos serviços 

camarários os elementos constantes no contrato de locação financeira a celebrar, 

nomeadamente, o prazo de validade do mesmo e o valor residual a pagar pela locatária 

findo o referido contrato para que, perante o conhecimento das condições negociais, a 

Câmara delibere não exercer aquele direito. 

Mais deliberou que seja dado conhecimento do teor desta deliberação à Junta de 

Freguesia de Marrazes, para que se pronuncie sobre este pedido. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.6. Resumos de Tesouraria 
DLB N.º 1306/07 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 29 de Outubro de 

2007, apresentando um Total de Disponibilidades de €5.218.695,25, sendo de Operações 

Orçamentais €4.628.258,98 e de Operações de Tesouraria €590.436,27, que se encontra 

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

A Câmara tomou conhecimento. 
 
 

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

 
4.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Jurídica 
4.1.1. Processo disciplinar 
DLB N.º 1307/07 | Presente o Processo Disciplinar referido em epígrafe acompanhado do 

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

65.º do Estatuto Disciplinar. 

A Senhora Presidente da Câmara Municipal apresentou, nos termos do disposto no 

n.º 3 do artigo 65.º do Estatuto Disciplinar, o referido processo à Câmara Municipal para 

tomada de decisão. 

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

concordar com o Relatório Final. 
Apreciados e discutidos o Processo Disciplinar, o respectivo Relatório Final e a 

proposta apresentada pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, a Câmara deliberou 
mediante escrutínio secreto, por unanimidade, com oito votos a favor, e no uso da 

competência que lhe é conferida pelo disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 18.º do 
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Estatuto Disciplinar, concordar com as conclusões apresentadas pela Instrutora do Processo 

no Relatório Final, o qual se dá aqui por reproduzido na íntegra, bem como com a proposta 

de decisão apresentada no ponto VI) do mesmo Relatório e, em conformidade, condenar o 

arguido Valentim Pedro Dias Alves Ferreira pela prática da infracção disciplinar descrita na 

alínea h) do n.º 2 do artigo 26.º do Estatuto Disciplinar, punível com a pena de aposentação 

compulsiva ou de demissão nos termos do disposto nos n.ºs 1 e 5 do mesmo artigo 26.º, e 

remeter os autos do Processo Disciplinar à Divisão de Recursos Humanos a fim de que os 

respectivos serviços apurem, junto da Caixa Geral de Aposentações, se em concreto estão 

verificados os condicionalismos estabelecidos na lei para que a aposentação do funcionário 

se efective, por forma a que, posteriormente e em função da informação obtida, a Câmara 

Municipal possa determinar a aplicação de uma das penas disciplinares referidas em 

cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 26.º do Estatuto Disciplinar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.2. Recurso Hierárquico interposto pela sociedade «LINÉCOLE – Educação 
Linguística, Ld.ª» no âmbito da Consulta Prévia n.º 53B/2007 
DLB N.º 1308/07 | Presente o recurso hierárquico interposto pela sociedade «LINÉCOLE – 

Educação Linguística, Ld.ª», no âmbito da Consulta Prévia n.º 53B/2007 (ENT. 24570/2007, 

de 08/10/2007) relativo ao despacho proferido pelo Senhora Presidente da Câmara 

Municipal de Leiria em 21 de Setembro de 2007, acompanhado da informação n.º 327/2007, 

prestada pela Divisão Jurídica. 

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

327/2007 prestada pela Divisão Jurídica relativa recurso hierárquico interposto pela 

sociedade «LINÉCOLE – Educação Linguística, Ld.ª», no âmbito da Consulta Prévia n.º 

53B/2007 e que passa a fazer parte integrante da presente acta (ANEXO E), ao abrigo do 

disposto na alínea a) do artigo 173.º do Código do Procedimento Administrativo, deliberou 
por unanimidade rejeitar o mesmo em virtude de se mostrar relativamente incompetente 

para dele conhecer e apreciar. 

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

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

 

4.1.3. Recurso Hierárquico interposto pela sociedade «LINÉCOLE – Educação 
Linguística, Ld.ª» no âmbito do Concurso Limitado n.º 6/2007 
DLB N.º 1309/07 | Presente o recurso hierárquico interposto pela sociedade «LINÉCOLE – 

Educação Linguística, Ld.ª», no âmbito do Concurso Limitado n.º 6/2007 (ENT. 23578/2007, 

de 26/09/2007), relativo ao despacho proferido pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Leiria, em 11 de Setembro de 2007, acompanhado de informação n.º 336/2007 

prestada pela Divisão Jurídica. 

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

336/2007 prestada pela Divisão Jurídica, relativa ao recurso hierárquico interposto pela 

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

6/2007, e que passa a fazer parte integrante da presente acta (ANEXO F), ao abrigo do 
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disposto na alínea a) do artigo 173.º do Código do Procedimento Administrativo, deliberou 
por unanimidade rejeitar o mesmo em virtude de se mostrar relativamente incompetente 

para dele conhecer e apreciar. 

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

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

 
4.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão de Recursos 
Humanos 
4.2.1. Voto de pesar 
DLB N.º 1310/07 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar ao funcionário Artur Pereira Órfão, Encarregado Geral 

do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, pelo falecimento de sua mãe. 

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

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

 

4.2.2. Minuta do Contrato de Prestação de Serviços em Segurança, Higiene e Saúde no 
Trabalho 
DLB N.º 1311/07 | Presente em anexo a minuta referida em epígrafe, relativa ao processo 

desenvolvido pela AMLEI relativo à aquisição de serviços de Segurança, Higiene e Saúde no 

Trabalho, que esta Câmara Municipal deliberou por unanimidade aderir, na reunião de 

Câmara de 15 de Fevereiro de 2007 (Deliberação n.º 0261/2007). 

A Câmara, depois de apreciar o teor da minuta do contrato de prestação de serviços 

em segurança, higiene e saúde no trabalho, deliberou por unanimidade aprovar a minuta 

do contrato de prestação de serviços em segurança, higiene e saúde no trabalho, que passa 

a fazer parte integrante da presente acta (ANEXO G).  

 Mais deliberou conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara Municipal para 

proceder à assinatura respectiva.  

 

 

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

 
5.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
5.1.1. Apoio financeiro para obras de ampliação do Cemitério de Santa Catarina da 
Serra 
DLB N.º 1312/07 | Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dra. Neusa Magalhães, um pedido formulado pela Freguesia de Santa Catarina da Serra 

(Entrada n.º 2007/23.492) para apoiar a ampliação do Cemitério.  

Deste modo, vem agora a Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra solicitar à 

Câmara um apoio financeiro no valor de €20.000,00 (vinte mil euros). 
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O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2007, 

rubrica 2003-I-97, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3803/07, de 22 de Outubro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do estipulado na alínea a) do n.º 

4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

conceder um apoio à Freguesia de Santa Catarina da Serra no valor de €20.000,00 (vinte mil 

euros) para a ampliação do Cemitério. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.2. Apoio ao Núcleo Ornitológico Telheirense para a realização da 9.ª Expoaves 
DLB N.º 1313/07 | Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dra. Neusa Magalhães, um pedido de apoio do Núcleo Ornitológico Telheirense (Ent. 

2007/23.951) para a realização da 9.ª Expoaves nos dias 1, 2, 3 e 4 de Novembro de 2007, 

nas instalações do Grupo Cultural Desportivo Telheirense, sede do núcleo. 

O apoio a efectuar está em conformidade com o Plano de Actividades Municipais 

para 2007, Rubrica 2007-A-280, e foi objecto de proposta de cabimento n.º 3804/07, de 22 

de Outubro. 

A Câmara analisou o assunto e, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade apoiar o Núcleo 

Ornitológico Telheirense no valor de €250,00 (duzentos e cinquenta euros) para a realização 

da 9.ª Expoaves. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.3. Apoio à Freguesia da Barosa para o Parque Infantil do Picheleiro 
DLB N.º 1314/07 | Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dra. Neusa Magalhães, um pedido formulado pela Junta de Freguesia da Barosa (ENT - 

3065/2007) para apoio na implantação do Parque Infantil no lugar do Picheleiro. 

Propõe-se que a Câmara Municipal de Leiria ceda os materiais para a construção do 

referido equipamento, designadamente: 

a) 15m de lancis; 

b) 40m2 de lajetas; 

c) 5m3 de tout-venant; 

d) 10m3 de areia lavada; 

e) 400 tijolos de 15; 

f) 30 sacos de cimento; 

g) 40m3 de areia para parque (areia fina); 

h) 1 balde de tinta exterior; 

i) 1 banco e 1 papeleira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e no uso da competência que lhe é conferida 

pela alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade aprovar a proposta acima apresentada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.4. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.25416/07) 
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DLB N.º 1315/07 | Presente o requerimento da Associação de Estudantes da ESTG de 

Leiria, com sede em Morro do Lena, Alto do Vieiro, Leiria, deste concelho, a solicitar licença 

especial de ruído, para a realização nos dias 21 a 27 e na madrugada de 28 de Outubro de 

2007, da apresentação de música ao vivo no âmbito da Semana de Recepção ao Caloiro, a 

ter lugar em Porto Moniz (junto à empresa Ford), em Leiria, no horário compreendido entre 

as 05h30m e as 06h00m de Sábado e Domingo e entre as 04h30m e as 05h00m durante os 

restantes dias da semana, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 

2007/10/19, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/10/19 da Senhora Presidente a deferir o pedido para os dias 21 a 27 e na 

madrugada de 28 de Outubro de 2007, mediante emissão de licença especial de ruído para 

o efeito. 

 

5.1.5. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.25420/07) 
DLB N.º 1316/07 | Presente o requerimento de Luís Filipe Domingues Pinto, residente na 

Rua Padre António, n.º 32-1.º Esq., Leiria, na qualidade de Presidente da FAJDL – 

Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria, com sede na Av. 25 de Abril, 

Edifício IPJ, Leiria, a solicitar licença especial de ruído, para apresentação do concerto da 

campanha «Todos Diferentes Todos Iguais», a ter lugar no Estádio Municipal de Leiria, no 

dia 20 de Outubro de 2007, no horário compreendido entre as 21h00m e as 03h00m do dia 

seguinte, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2007/10/19, a 

deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/10/19 da Senhora Presidente a deferir o pedido para o dia 20 de Outubro 

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

 

5.1.6. Mercado de venda por grosso do Falcão. Atribuição do lugar n.º 88 
(Entfe.6379/07) 
DLB N.º 1317/07 | Presente o requerimento de Sérgio Santos Prino, residente na Rua São 

Tiago, no lugar de Caneiro, freguesia e concelho de Ourém, na qualidade de sócio-gerente 

da firma Santos & Prino, Lda, com sede na Rua Fonte do Oleiro, s/n.º, no lugar de Caneiro, 

freguesia e concelho de Ourém, a solicitar a atribuição do lugar cativo n.º 88 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 88 à firma Santos & Prino, Lda, uma vez que o requerente 

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

alteração aprovada pela Assembleia Municipal em 2003/04/17.  

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

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

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

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

de 05/03/2007. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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5.1.7. Mercado de venda por grosso do Falcão. Atribuição do lugar n.º 235 
(Ent.23458/07) 
DLB N.º 1318/07 | Presente o requerimento da firma  F. Peixoto Confecções, Lda., com sede 

no Lugar da Estrada, freguesia de Saúde, concelho de Lamego, a solicitar a atribuição do 

lugar cativo n.º 235 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 235 à firma F. Peixoto Confecções, Lda., uma vez que o 

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

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

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

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

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

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

de 05/03/2007. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.1.8. Mercado de venda por grosso do Falcão. Atribuição do lugar n.º 126 
(Ent.24173/07) 
DLB N.º 1319/07 | Presente o requerimento de Isabel Santos da Cruz, residente na Rua 

António Maria Brás, n.º 9, no lugar de Costa de Lavos, freguesia de Lavos, concelho da 

Figueira da Foz, na qualidade de gerente da firma Cruzfilisa – Comércio de Lingerie, Lda., 

com sede na Rua da Fé, n.º 1, Matas, freguesia de Marinha das Ondas, concelho da 

Figueira da Foz, a solicitar a atribuição do lugar cativo n.º 126 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 126 à firma Cruzfilisa – Comércio de Lingerie, Lda., uma vez 

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

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

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

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

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

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

de 05/03/2007. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 
5.1.9. Mercado de venda por grosso do Falcão. Troca do lugar n.º 87 para o n.º 86 
(Ent.25024/07) 
DLB N.º 1320/07 | Presente o requerimento de Domingos Manuel Moreira Oliveira, residente 

na Rua Cavada Nova, n.º 58, no lugar e freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar, a 

solicitar a troca do lugar cativo n.º 87 que já ocupa, pela atribuição do lugar cativo n.º 86 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 86 a Domingos Manuel Moreira Oliveira, deixando 

vago o lugar n.º 87, 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. 

 
5.1.10. Mercado de venda por grosso do Falcão. Troca dos lugares n.º 60/61 para os 
n.º 53/54 (Ent.25025/07) 
DLB N.º 1321/07 | Presente o requerimento de António Manuel Coelho Silva, residente na 

Rua Monsenhor Michel, n.º 58, no lugar e freguesia de Minde, concelho de Alcanena, a 

solicitar a troca dos lugares cativos n.º 60 e n.º 61, que já ocupa, pela atribuição dos lugares 

cativos n.º 53 e n.º 54 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 53 e n.º 54 a António Manuel Coelho Silva, 

deixando vagos os lugares n.º 60 e n.º 61, 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. 

 

 

Ponto seis 
 Depar tamento  de  Educação e  Acção Soc ia l  

 
6.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Educativa 
Municipal  
6.1.1. Componente de apoio à família pré-escolar e 1.º CEB. Uniformização de 
procedimentos 
DLB N.º 1322/07 | Presente uma informação/proposta do seguinte teor: 

«Considerando o Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-

Escolar na sua Componente de Apoio à Família, em conformidade com o disposto no 

Despacho n.º 10.050/2007, de 30 de Maio de 2007; 

Considerando o Programa de Generalização do Serviço de Refeições do 1.º CEB, 

em conformidade com o despacho n.º 22.251, de 25 de Outubro; 

Considerando o atraso verificado na transferência da Administração Central para os 

Municípios; 

Considerando os encargos assumidos pelas entidades parceiras, com o 

funcionamento dos programas; 

Considerando a necessidade de um apoio regular e sistemático (transferência de 

verbas para as freguesias, associações de pais e encarregados de educação, agrupamentos 

de escolas e outras entidades parceiras); 

Considerando as deliberações camarárias do Programa de Expansão e 

Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar n.º 1645/06, n.º 307/07, n.º 871/07 e reunião de 
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27 de Setembro de 2007 e deliberações camarárias referente ao Programa de 

Generalização do Serviço de Refeições do 1.º CEB n.º 2599/01 e n.º 161/07; 

Propõe-se: 

a) A transferência mensal de uma verba fixa (cerca de 70% da verba transferida no ano 

anterior); 

b) A manutenção do envio dos mapas mensais de assiduidade e refeições servidas; 

c) O acerto trimestral (no final de cada período escolar), cuja transferência ocorrerá em 

Janeiro, Abril e Julho/2008; 

d) Os Serviços de Educação apresentarão aos serviços financeiros a listagem das 

transferências mensalmente, bem como dos respectivos acertos, em função dos serviços 

prestados. 

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 concordar com a 

proposta e autorizar a transferência regular e sistemática das verbas para as freguesias, 

associações de pais, agrupamentos de escolas e outras entidades parceiras, mediante 

informação prévia dos serviços da educação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Social e 
Família 
6.2.1. Atribuição de apoios financeiros no âmbito da Acção Social e Família 
DLB N.º 1323/07 | Presente a seguinte listagem para atribuição de apoio financeiro a 

entidades legalmente existentes no concelho: 

Entidade Objecto Atribuição Rubrica Proposta n.º 

Centro Social Baptista de 
Leiria 
(Entrada 23918/2007) 

Apoio para aquisição de 
viatura para apoio domiciliário, 
mediante a apresentação de 
comprovativo. 

€2.400,00 2007-I-56 3808/07, de 22 
de Outubro 

SPEM – Sociedade 
Portuguesa de Esclerose 
Múltipla 
(Entrada 23217/2007) 

Apoio para renda de 
instalações (Outubro de 2007 
a Outubro de 2008). 

€3.000,00 2007-A-113 3806/07, de 22 
de Outubro 

Associação dos Deficientes 
das Forças Armadas 
(Entrada 18107/2007) 

Apoio para desenvolvimento 
de actividades de 2007. €500,00 2007-A-111 3813/07, de 22 

de Outubro 

Associação de Defesa e Apoio 
da Vida – Leiria 
(Entrada 17545/2007) 

Apoio para desenvolvimento 
de actividades de 2007. €500,00 2007-A-113 3807/07, de 22 

de Outubro 

Comissão Organizadora das 
XXIII Jornadas de Clínica 
Geral – Medicina Familiar do 
Distrito de Leiria 
(Entrada 23013/2007) 

Apoio para realização das 
XXIII Jornadas de Clínica 
Geral – Medicina Familiar do 
Distrito de Leiria. 

€500,00 2007-A-113 3822/07, de 22 
de Outubro 

Conferência de S. Vicente 
Paulo da Maceira 
(Entrada 5874/2007) 

Apoio para ligação à rede 
eléctrica da habitação de 
família carenciada de José 
Manuel Santos Coelho, 
esposa e dois filhos, um deles 
menor com necessidade de 
apoio especial. 

€6.256,22 2007-I-54 3812/07, de 22 
de Outubro 
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A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pelas alíneas a) e b) do n.º 4 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir os 

apoios financeiros supra referidos às entidades constantes no respectivo mapa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.2.2. Revogação do Protocolo com a CIGLEI e a Annarela para o Projecto «Dança 
Flamenga» 
DLB N.º 1324/07 | Foi presente pela Vereadora da Acção Social e Família, Dra. Neusa 

Magalhães, uma informação relativa à revogação do Protocolo de Colaboração entre este 

Município, a CIGLEI – Associação Social, recreativa e Cultural Cigana de Leiria e a 

Academia de Ballet Annarella para o Projecto «Dança Flamenga», por acordo entre as 

partes. 

Propõe-se que a Câmara delibere revogar o referido Protocolo, cuja minuta foi 

aprovada por sua deliberação n.º 0852/06, de 2006/06/16. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto e concordando com a informação supra, ao 

abrigo e nos termos do artigo 140.º e 142.º do Código do Procedimento Administrativo, 

deliberou por unanimidade revogar o Protocolo de Colaboração a celebrar entre este 

Município, a CIGLEI – Associação Social, Recreativa e Cultural Cigana de Leiria e a 

Academia de Ballet Annarella para o Projecto «Dança Flamenga». 
 

6.2.3. Protocolo com a Amnistia Internacional e a Annarela para o Projecto «Dança 
Flamenga» 
DLB N.º 1325/07 | Considerando que a Câmara Municipal de Leiria está empenhada na 

criação de condições que favoreçam uma maior socialização e integração sócio-cultural das 

comunidades étnicas locais; 

Considerando o interesse das instituições, Amnistia Internacional – Grupo 32 de 

Leiria e da Academia de Ballet Annarella, no estímulo à realização de iniciativas que visem 

um melhor conhecimento da cultura cigana e o respeito pelas suas características e 

especificidades; 

Considerando que estas instituições concordam com a dinamização de iniciativas 

que ajudem e proporcionem uma maior consciência cívica e democrática, integrando a 

defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana, que reafirme os valores da 

solidariedade, da justiça e da fraternidade, permitindo o acesso de todos a bens culturais, 

independentemente das suas origens sociais e étnicas; 

Considerando que através do exercício da actividade própria de cada uma das 

instituições e da que vier a ser realizada em resultado do presente Protocolo de 

Colaboração, poderá ser prestado um contributo valioso para a consecução dos objectivos 

antes enunciados; 

É celebrado ao abrigo do disposto no artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, o presente Protocolo de Colaboração entre: 

o MUNICÍPIO DE LEIRIA, pessoa colectiva de direito público n.º 505 181 266, aqui 

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

de Campos Costa,  
CMLeiria/Acta n.º 23, de 2007.10.30 
Im-DA-15-09_A00                                                                                                                                                                              
 



1331(20) 
 

 
e  

a AMNISTIA INTERNACIONAL – GRUPO 32 DE LEIRIA, N.I.P.C. 501 223 738, 

representada pela sua Coordenadora, Dra. Maria Fernanda Ruivo,  

e 

a ACADEMIA DE BALLET ANNARELLA, N.I.P.C. ____________, representada pela sua 

Presidente _____________________. 

Cláusula Primeira 
(Objectivos) 

O presente Protocolo tem como objectivo principal o estabelecimento das bases de 

cooperação cultural, educativa e social entre as três instituições, sem prejuízo de poderem 

colaborar em outras áreas que se inscrevam no âmbito das suas actividades. 

A Câmara Municipal de Leiria, a Amnistia Internacional – Grupo 32 de Leiria e a 

Academia de Ballet Annarella concordam em formular e apresentar reciprocamente 

iniciativas conjuntas que se inscrevam no âmbito dos pressupostos anteriormente 

enunciados. 

Cláusula Segunda 
(Objecto) 

O presente Protocolo tem por objecto a promoção e divulgação da cultura cigana, 

nomeadamente através da oferta de duas classes de dança flamenga, com carácter gratuito, 

destinado, em especial, a crianças e adolescentes, bem como a dinamização de acções de 

âmbito artístico e cultural que se enquadrem na perspectiva comum de promoção de 

encontro de culturas, favorecendo a socialização e o conhecimento da cultura da etnia 

cigana. 

Cláusula Terceira 
(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria) 

A Câmara Municipal de Leiria compromete-se, 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, a: 

a) Conceder um apoio financeiro à Amnistia Internacional – Grupo 32 de Leiria, no valor 

mensal de €200,00 (duzentos euros), durante 9 (nove) meses de vigência do 

presente Protocolo (Novembro de 2007 a Julho de 2008, Inclusive), para fazer face 

aos encargos com os formadores; 

b) Atribuir o apoio financeiro referido na alínea anterior, mediante a apresentação de 

um Relatório Bimestral de Actividades que comprove a realização das aulas de 

dança; 

c) Apreciar e avaliar o Relatório Final de Actividades; 

d) Promover a iniciativa através dos seus canais próprios. 

Cláusula Quarta 
(Obrigações da Amnistia Internacional – Grupo 32 de Leiria) 

A Amnistia Internacional – Grupo 32 de Leiria compromete-se a: 

a) Remeter à Câmara Municipal de Leiria um Relatório Bimestral de Actividades 

decorrentes das aulas de dança, para cumprimento da alínea b) da cláusula terceira; 

b) Garantir o pagamento dos encargos com os formadores durante o período de 9 

(nove) meses (Novembro de 2007 a Julho de 2008, Inclusive); 
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c) Apresentar um Relatório Final de Actividades à Câmara Municipal de Leiria e à 

Academia de Ballet Annarella, para apreciação e avaliação das respectivas 

actividades, e eventual renovação do Protocolo, mediante deliberação camarária. 

Cláusula Quinta 
(Obrigações da Academia de Ballet Annarella) 

A Academia de Ballet Annarella compromete-se a: 

a) Disponibilizar o espaço necessário para as classes de dança, bem como todos os 

recursos humanos e administrativos necessários à concretização da iniciativa; 

b) Garantir a qualidade técnica e artística da dança flamenga; 

c) Apreciar e avaliar o Relatório Final de Actividades. 

Cláusula Sexta 
(Colaboração com outras entidades) 

Nos termos e para os efeitos da colaboração definida no presente protocolo, o MUNICÍPIO 

DE LEIRIA, através da sua Câmara Municipal, a Amnistia Internacional – Grupo 32 de Leiria 

e a Academia de Ballet Annarella, procurarão estabelecer parcerias com entidades terceiras 

sempre que os projectos ou as iniciativas conjuntas que se propõem realizar justifiquem 

outro tipo de apoios. 

Cláusula Sétima 
(Vigência) 

O presente Protocolo entra formalmente em vigor no dia 01 de Novembro de 2007, sendo 

válido pelo período de 9 meses, salvo se for denunciado por qualquer das partes, mediante 

comunicação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias relativamente ao termo do 

prazo ou da sua renovação. 

Cláusula Oitava 
(Casos Omissos) 

As dúvidas e omissões resultantes da aplicação deste Protocolo serão resolvidas por acordo 

entre as partes. 

Cláusula Nona 
(Imposto do Selo) 

O presente protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 

artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e n.º 1, ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2007, rubrica 

2007-A-113, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3805/07, de 22 de Outubro. 
A Câmara, analisou o assunto, e ao abrigo das disposições conjugadas da alínea h) 

do n.º 1 do artigo 13.º e artigo 23.º e 25.º todos 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 celebrar o protocolo de colaboração acima transcrito e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura.  

 

6.2.4. Atribuição de Habitação Social. Rectificação da deliberação n.º 1136/2007 
DLB N.º 1326/07 | Presente proposta da Divisão de Acção Social e Família no sentido de ser 

rectificada a deliberação de Câmara n.º 1136/07 por ter sido detectado um lapso na 
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respectiva proposta, visto que dizia respeito à atribuição da casa n.º 8 do Bairro Social Cova 

das Faias (antigo) e não à casa n.º 9, bem como no valor mensal da renda indicado na 

deliberação, uma vez que é de €5,00 (cinco euros) e não de €5,82, não coincidindo com o 

valor indicado no texto da proposta. Assim, passa a transcrever-se a proposta rectificada da 

Divisão de Acção Social e Família: 

 «Presente uma proposta da Divisão de Acção Social e Família no sentido de ser 

atribuída a Maria do Carmo da Costa Guerra e sua família a casa n.º 8 do Bairro Social da 

Cova das Faias (antigo), freguesia de Santa Eufémia. 

Atendendo à total falta de condições de habitabilidade e de perigo eminente de 

derrocada da casa em que habitavam no antigo Bairro do Património, na freguesia de Leiria, 

e que punha em causa a segurança de pessoas e bens, foi necessário proceder, em 

colaboração com os Serviços de Protecção Civil, ao seu realojamento de emergência na 

casa n.º 8 do Bairro Social Cova das Faias que, à data, se encontrava devoluta. Propõe 

agora a Divisão de Acção Social e Família a atribuição da referida habitação social a esta 

família, composta por um casal idoso, com diversos problemas de saúde, e dois filhos 

adultos, também estes com limitações que condicionam a sua inserção sócio-profissional, 

possibilitando-lhe assim, as condições habitacionais condignas que há muito não possuíam.  

Mais propõe a Divisão de Acção Social e Família e tendo em conta a análise da 

situação sócio-económica da família, que o valor da «renda apoiada», determinada nos 

termos do disposto no Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de Maio, a considerar no respectivo 

contrato de arrendamento seja no valor anual de €60,00 (sessenta euros), a pagar por Maria 

do Carmo da Costa Guerra, em duodécimos de €5,00 (cinco euros) na Tesouraria do 

Município de Leiria, com efeitos a partir da data da celebração do contrato de 

arrendamento.» 

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

alínea i) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea d) do artigo 24.º ambas da Lei n.º 159/99, de 14 

de Setembro, e da alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e 

da alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 797/76, de 6 de Novembro, deliberou 
por unanimidade rectificar a deliberação n.º 1136/2007 atribuindo uma habitação a Maria do 

Carmo da Costa Guerra no n.º 8 do Bairro Social da Cova das Faias (antigo), freguesia de 

Santa Eufémia, pelo valor da renda mensal apoiada de €5,00 (cinco euros), com efeitos à 

data da celebração do respectivo contrato de arrendamento, conforme estabelecido na 

deliberação anterior. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2.5. Redução de valores mensais de «Renda Apoiada» 
DLB N.º 1327/07 | Presente uma proposta da Divisão de Acção Social e Família no sentido 

de se proceder à redução do valor da «renda apoiada» da inquilina Helena Maria Rodrigues 

Vieira, residente na casa número 5 da Rua da Esperança, Bairro Social Cova das Faias, 

freguesia de Santa Eufémia, devido à alteração da composição do seu agregado familiar 

com consequente diminuição de rendimentos, propondo o reajustamento da respectiva 

renda em função da variação do rendimento mensal corrigido, devendo a mesma ser 
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reduzida para o valor de €13,88 (treze euros e oitenta e oito cêntimos) nos termos do artigo 

8.º do Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de Maio. 

Propõe também a Divisão de Acção Social e Família que o novo valor da «renda 

apoiada» seja aplicado a partir do mês de Dezembro de 2007, inclusive. 

A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida nos termos da alínea i) do n.º 

1 do artigo 13.º e da alínea d) do artigo 24.º ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, da 

alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e do artigo 8.º do 

Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de Maio, deliberou por unanimidade autorizar a redução do 

valor da «renda apoiada» da casa n.º 5 da Rua da Esperança, Bairro Social Cova das Faias, 

a pedido da inquilina Helena Maria Rodrigues Vieira, para €13,88 (treze euros e oitenta e 

oito cêntimos), valor a aplicar a partir do mês de Dezembro de 2007, inclusive. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2.6. Comparticipação financeira à AMITEI 
DLB N.º 1328/07 | Pela Divisão de Acção Social e Família é apresentada uma proposta que 

se passa a transcrever: «(…) no sentido de ser atribuída uma comparticipação financeira à 

AMITEI – Associação dos Amigos da Mata de Marrazes, relativa à sua solicitação 

apresentada através de carta de 3/10/2007, com o registo de entrada n.º 2007/24196 sobre a 

necessidade de apoio financeiro para o desenvolvimento de actividades da Comissão Social 

da Freguesia de Marrazes, onde é entidade parceira, representada activamente no Plenário 

e no Núcleo Executivo, bem como nos Projectos Municipais “Intervenção Centrada na 

Família” e “Em busca do tesouro das famílias”.  

Considera a Divisão de Acção Social e Família que a AMITEI é uma instituição de 

solidariedade social que tem vindo a desempenhar um papel activo na área do 

desenvolvimento social da freguesia de Marrazes, em estreita colaboração com as 

autarquias locais – Município de Leiria e Freguesia de Marrazes – e atendendo ao facto de 

que a Junta de Freguesia de Marrazes não dispõe de um quadro técnico, com competências 

na área social, e numa perspectiva de rentabilização de recursos humanos e articulação da 

intervenção ao nível do desenvolvimento social da freguesia, esta autarquia tem vindo a 

usufruir de recursos humanos da AMITEI que, por sua vez, têm visto o seu período de 

trabalho aumentar, nomeadamente em períodos nocturnos. Assim e face ao excelente 

trabalho no domínio da acção social que se tem vindo a sustentar na freguesia de Marrazes 

com o empenho da AMITEI e tendo em consideração o acréscimo de trabalho por parte dos 

recursos humanos desta IPSS em prol do desenvolvimento social da freguesia e 

concomitantemente da cidade e do concelho de Leiria, propõe esta Divisão que lhe seja 

atribuída uma comparticipação financeira no valor de €5.317,08 (cinco mil trezentos e 

dezassete euros e oito cêntimos) para fazer face às despesas com o pagamento de um 

técnico superior durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2007, para dar 

continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido. Propõe ainda a Divisão de Acção 

Social e Família que a comparticipação financeira seja paga em três fatias mensais no valor 

de €1.772,36 (mil setecentos e setenta e dois euros e trinta e seis cêntimos), com início do 

pagamento em Novembro de 2007.» 
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O apoio a efectuar está em conformidade com o Plano de Actividades Municipais 

para 2007, rubrica 2007 A 113, e foi objecto de proposta de cabimento n.º 3866/07, de 25 de 

Outubro. 
A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em conta o interesse municipal na 

melhoria da qualidade de vida das famílias residentes no concelho, nomeadamente daquelas 

que estão em situação de maior desprotecção social, e no uso da competência que lhe é 

conferida pelas alíneas a) e c) do n.º 4 do artigo 64.º ambas da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade autorizar a atribuição de um apoio financeiro à 

AMITEI – Associação dos Amigos da Mata dos Marrazes, no valor de €5.317,08 (cinco mil 

trezentos e dezassete euros e oito cêntimos), a pagar em três fatias mensais consecutivas 

no valor de €1.772,36 (mil setecentos e setenta e dois euros e trinta e seis cêntimos), com 

início do pagamento em Novembro de 2007. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2.7. Programa Novas Primaveras 2007/2008 
DLB N.º 1329/07 | Presente uma proposta da Divisão de Acção Social e Família sobre o 

Programa Novas Primaveras para 2007/2008, programa este que tem vindo a ser 

desenvolvido junto dos idosos do concelho de Leiria, numa parceria entre a Câmara 

Municipal, a Sociedade Artística Musical Pousense (SAMP), as Instituições de Solidariedade 

Social e as Freguesias desde 2004. 

O Programa tem vindo a contribuir para a ocupação saudável dos idosos inseridos 

em diversos equipamentos e respostas sociais do concelho de Leiria, nomeadamente Lares, 

Centros de Dia, Centros de Convívio e Serviços de Apoio Domiciliário, cujas instituições têm 

renovado o interesse nas actividades proporcionadas pela SAMP aos seus idosos, através 

das reuniões de avaliação relativas ao período de Outubro 2006 a Julho de 2007, e das 

reuniões de planeamento para o período 2007/2008. 

Considerando a proposta da SAMP – ENTFE 2007/6409, que se passa a transcrever: 

“Introdução: 
O Projecto Novas Primaveras teve início no ano lectivo de 2004-2005. Ao longo dos últimos 

3 anos foram realizadas mais de 500 sessões em 20 instituições com idosos de todo o 

Concelho. Foram realizadas três grandes audições no novo Estádio Municipal em que várias 

centenas de idosos tocaram, cantaram, dançaram e representaram o que ensaiaram ao 

longo do ano.  

Dado o enorme sucesso do mesmo, pelos resultados que apresentou, mas acima de tudo 

pelas perspectivas que abriu no âmbito das terapias expressivas na terceira idade, a SAMP 

entendeu por bem investir e desenvolver o presente programa para o próximo ano lectivo 

2007-2008. 

Designação: 
Novas Primaveras: Música, Dança e Teatro para a 3.ª idade. Um programa de artes 

performativas para o Concelho de Leiria. 

Descrição: 
Mais que ver e ouvir, os idosos em Novas Primaveras terão a possibilidade de praticar 

Artes.Com uma esperança de vida cada vez maior, os nossos idosos confrontam-se ainda 
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com a ausência de programas ocupacionais na área da cultura. Procurando responder a 

esta necessidade, o presente programa oferece-lhes a oportunidade de participar 

activamente em projectos nas áreas da Música, Dança e Teatro. 

Instituição - Freguesia O N D J F M A M
    

J 

Centro Social da Bajouca + + + + + + + + + 

Centro Social N. S. Piedade Monte Redondo + + + + + + + + + 

Lar de São Francisco – Leiria  + + + + + + + + + 

CASBI - Bidoeira + + + + + + + + + 

Lar da Maceira – Academia Cultural + + + + + + + + + 

Lar da Misericórdia – Leria  + + + + + + + + + 

Associação Lar Emanuel Marrazes + + + + + + + + + 

Centro Social Paroquial dos Pousos + + + + + + + + + 

Lar da Caranguejeira + + + + + + + + + 

SAMVIPAZ - Ortigosa + + + + + + + + + 

AMBESSE – Associação de Melhoramento e Bem Estar Social  

Uma equipa constituída por dois profissionais das artes de palco vão visitar regularmente as 

freguesias do Concelho de Leiria, e intervir com um programa e materiais pedagógicos 

inovadores, estimulando a criatividade e as práticas expressivas individuais e de grupo. Os 

encontros poderão ocorrer em salas da junta de freguesia, Lares ou Centros de dia 

propostos pelas respectivas juntas. 

de St. Eufémia 
+ + + + + + + + + 

ADASCO - Coimbrão + + + + + + + + + 

ADESBA - Barreira          

CENSOCAR – Centro Social da Carreira + + + + + + + + + 

  Total  14 x 9 = 126 sessões 

O programa decorre entre Outubro e Junho, e oferece uma Nova Primavera por mês a cada 

instituição, com um tempo de duração que este ano lectivo passa a distinguir os lares dos 

centros de dia ou convívio. Assim, para melhor desenvolver as intervenções junto dos 

acamados, os lares terão sessões de 1hora e 30 minutos e os centros de dia de 1 hora. A 

SAMP levará a cada instituição/freguesia todo o material necessário a cada sessão.  

Direcção Pedagógica: 
Escola de Artes SAMP – Paulo Lameiro 

Local: 
Freguesias do Concelho. 

Calendário: 
Outubro a Julho. Espectáculo Final do dia 3de Julho, quinta-feira, às 10h30 em local a 

designar 

Orçamento: 
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Descrição Valor Observações 
Professora Oxana khurdenko 
Professor Sérgio Ventura 
Professora Lara Matos 
Professora Vera Marques 

 14 instituições x 9 sessões x  2 professores 

 €7.560,00  
Transportes 1.323,00 

eur 
252 dias a uma média de 15 Km por dia, e 0.35 
euros ao Km. 

Seguros pessoal SAMP 39.44 eur.  
Horas de preparação com 
professores 

€1800,00 4 x 30 x €15,00 

Horas de Coordenação SAMP 2500,00 
eur. 

 

Total €13.222,44 Como nas edições anteriores, o orçamento 
deverá ser suportado por todos os agentes 
envolvidos, assumindo a CML 50% (6.611,22€)  
as juntas de freguesia com as instituições os 
restantes 50%, dividindo ou não entre si esta 
percentagem.   

Valor por Lar €300,51 5 
Valor por Centro de Dia €200,34  9 

 
Propõe a Divisão de Acção Social e Família a atribuição de uma comparticipação 

financeira à SAMP no valor de €6.611,22 (seis mil seiscentos e onze euros e vinte e dois 

cêntimos), correspondentes a 50% do valor do orçamento relativo à realização das sessões 

mensais nas 14 IPSS participantes no Programa 2007/2008, sendo que, o valor 

correspondente aos restantes 50% será suportado pelas próprias IPSS e Juntas de 

Freguesia da sua área geográfica.  

Propõe também a Divisão de Acção Social e Família que a comparticipação seja 

paga em quatro tranches, devendo a primeira ser paga em Novembro de 2007 e as 

restantes em Janeiro, Março e Maio de 2008, sendo a primeira no valor de €1.652,82 (mil 

seiscentos e cinquenta  e dois euros e oitenta e dois cêntimos), e as restantes no valor de 

€1.652,80 (mil seiscentos e cinquenta e dois euros e oitenta cêntimos). 

Propõe ainda a Divisão de Acção Social e Família e porque considera de interesse 

municipal a divulgação do trabalho realizado ao longo do Programa, que as despesas com o 

espectáculo final a realizar no dia 3 de Julho de 2008, sejam assumidas na totalidade pela 

Câmara Municipal, nomeadamente no que se refere a aluguer de instalações, cadeiras, luz e 

som, de acordo com o local que venha ser designado para esse efeito. 

O apoio a efectuar está em conformidade com o Plano de Actividades da Câmara 

Municipal para 2007, rubrica 2007 A 109, das Novas Primaveras com a proposta de 

Cabimento n.º 3858/07, de 24 de Outubro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em conta o interesse municipal de 

natureza social, na promoção da qualidade de vida dos idosos residentes no concelho, 

designadamente daqueles que se encontram em situação de maior vulnerabilidade, como é 

o caso dos beneficiários directos do programa e, no uso da competência que lhe é conferida 

pelas alíneas a) e c) do n.º4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, deliberou 
por unanimidade autorizar a atribuição de uma comparticipação financeira à Sociedade 

Artística Musical Pousense (SAMP), no valor total de €6,611.22 (seis mil seiscentos e onze 

euros e vinte e dois cêntimos) correspondente a 50% do valor do orçamento relativo à 
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realização das sessões mensais nas 14 IPSS participantes no Programa 2007/2008, 

devendo o respectivo pagamento ser feito em quatro tranches, a primeira em Novembro de 

2007 e as restantes em Janeiro, Março e Maio de 2008, sendo a de Novembro de 2007 no 

valor de €1.652,82 (mil seiscentos e cinquenta  e dois euros e oitenta e dois cêntimos) e as 

restantes no valor de €1.652,80 (mil seiscentos e cinquenta e dois euros e oitenta cêntimos) 

cada uma.  

Deliberou ainda, tendo em conta o interesse municipal na divulgação do trabalho 

realizado ao longo do Programa, assumir na totalidade as despesas inerentes ao 

espectáculo final a realizar no dia 3 de Julho de 2008, nomeadamente no que se refere a 

aluguer de instalações, cadeiras, luz e som, de acordo com o local que venha a ser 

designado para esse efeito.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto sete 
 Depar tamento  de  Cul tura ,  Despor to  e  Juventude 

 
7.1. Análise do processo relacionado com a Divisão da Cultura  
7.1.1. Apoio ao Teatro José Lúcio da Silva 
DLB N.º 1330/07 | A remodelação do Teatro José Lúcio da Silva determinou, entre outros, a 

renovação e modernização profunda das infra-estruturas técnicas e tecnológicas dos 

equipamentos do mais importante espaço cultural da cidade de Leiria. 

Para além do investimento realizado directamente pelo Município, também o próprio 

Teatro José Lúcio da Silva teve que efectuar investimentos relevantes em equipamentos que 

necessitam ainda de ser complementados não tendo, porém, capacidade de auto-

financiamento. 

As necessidades de curto prazo estimam-se em um pouco mais de €30.000,00, 

propondo-se um apoio ao Teatro José Lúcio da Silva nesse montante. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 3870/07, 

de 25 de Outubro. 

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

apoio de €30.000,00 ao Teatro José Lúcio da Silva para poder fazer face a investimentos em 

equipamento.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.2. Cedência gratuita do Teatro José Lúcio da Silva. Ratificação de Despacho 
DLB N.º 1331/07 | Presente o pedido da Federação das Associações Juvenis do Distrito de 

Leiria com a ENT.23307/07, solicitando a cedência das instalações do Teatro José Lúcio da 

Silva no dia 17 de Outubro para a realização de um espectáculo de Marco Horácio «Rouxinol 

Faduncho». 

Considerando a importância em manter estas iniciativas culturais, foi autorizada a 

despesa referente à cedência da sala para o evento em causa, por despacho do Senhor 

Vereador Dr. Vítor Lourenço datado de 15 de Outubro, de acordo com o respectivo 
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Regulamento. O custo desta cedência ao Município, importa no valor de €2.085,00 + 5% de 

IVA, perfazendo um total de €2.189,25, utilizando para o efeito, a rubrica 2007/A/229 – 

Outros Eventos. Proposta de cabimento n.º 3846/07, de 23 de Outubro. 

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

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade ratificar o 

despacho de autorização de despesa do Dr. Vítor Lourenço, datado de 15 de Outubro, 

referente à cedência da sala do Teatro José Lúcio da Silva para o espectáculo «Rouxinol 

Faduncho», no valor de €2.085,00+5% de IVA, perfazendo um total de €2.189,25. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.3. Cedência gratuita do Teatro José Lúcio da Silva. Pedro Tochas «Maiores de 18 
anos» 
DLB N.º 1332/07 | Presente o pedido da Federação das Associações Juvenis do Distrito de 

Leiria com a Ent.23307/07, solicitando a cedência das instalações do Teatro José Lúcio da 

Silva dia 5 de Dezembro para espectáculo de Pedro Tochas «Maiores de 18 anos». 

Considerando a importância em manter estas iniciativas culturais, foi autorizada a 

despesa referente à cedência da sala para o evento em causa, por despacho do Senhor 

Vereador Dr. Vítor Lourenço datado de 15 de Outubro, de acordo com o respectivo 

Regulamento. O custo desta cedência ao Município, importa no valor de €2.085,00 + 5% de 

IVA, perfazendo um total de €2.189,25, utilizando para o efeito, a rubrica 2007/A/229 – 

Outros Eventos. Proposta de cabimento n.º 3847/07, de 23 de Outubro. 

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

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade autorizar a 

despesa referente à cedência da sala do Teatro José Lúcio da Silva para o espectáculo de 

Pedro Tochas «Maiores de 18 anos», no dia 5 de Dezembro, no valor de €2.085, 00 +5% de 

IVA, perfazendo um total de €2.189,25.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.4. Cedências gratuitas do Teatro José Lúcio da Silva 
DLB N.º 1333/07 | Presentes os pedidos para cedência das instalações do Teatro José Lúcio 

da Silva das seguintes entidades: 

⎯ Agrupamento de Escola D. Dinis - EB 1 Amarela -  Leiria  no dia 13 de Dezembro 

para a realização da sua festa de Natal.  

⎯ Jardim Escola João de Deus -  Leiria , no dia 12 de Dezembro para a realização da 

sua festa de Natal.  

De acordo com o respectivo Regulamento, o custo de cada uma destas cedências 

ao Município importa no valor de €900,00 + 5% de IVA, perfazendo um total de €945,00 

(cada), utilizando para o efeito, a rubrica 2007/A/229 – Outros Eventos. Proposta de 

cabimento n.º 3848/07, de 23 de Outubro. 

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

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade autorizar a 

cedência do Teatro José Lúcio da Silva às entidades requerentes nos termos do 
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Regulamento em vigor nas datas das entradas dos pedidos, e nas condições acima 

referidas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2. Análise do processo relacionado com a Divisão do Desporto e Juventude 
7.2.1. VIII Jornadas da Juventude de Leiria. Apoios 
DLB N.º 1334/07 | No âmbito da iniciativa «VIII Jornadas da Juventude de Leiria», algumas 

entidades públicas e privadas manifestaram interesse em associar-se à iniciativa 

mencionada. 

Por conseguinte, são presentes os seguintes documentos: 

⎯ Entfe.3840/07, da «Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria», associando-se à 

iniciativa garantindo a cedência do auditório 1 do edifício B; 

⎯ Entfe.4117/07, da «Escola Superior de Educação de Leiria», associando-se à iniciativa 

garantindo a cedência do auditório 2; 

⎯ Entfe.5189/07 e Entfe. 5955/07, da McDonald´s Leiria, garantindo o apoio à iniciativa, 

bem como aos eventos já realizados Workshop e Exposição Todos Diferentes Todos 

Iguais, através do pagamento da despesa relativa à produção de materiais no valor 

máximo de €2.200,00; 

⎯ Entfe.6418/07, da Rádio Central FM, associando-se à iniciativa garantindo a produção e 

emissão diária de 12 spots, de 29 de Outubro a 12 de Novembro. Durante os dias da 

iniciativa será, ainda, efectuada a divulgação diária nos blocos de informação regional e 

no decorrer dos programas. 

Colabora, ainda, nesta iniciativa o Jornal de Leiria, através da publicação de um 

anúncio a cores de ½  de página, na edição de 25 de Outubro. 

Regista-se, ainda, a colaboração institucional prestada pelas seguintes entidades: 

Centro de Biomassa para a Energia, Direcção Geral de Saúde, Estrutura de Missão do Ano 

Europeu da Igualdade de Oportunidade para Todos, INETI -  Instituto Nacional de 

Engenharia, Tecnologia e Inovação, I.P., Governo Civil do Distrito de Leiria, ACILIS – 

Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós, ENERDURA – Agência 

Regional de Energia de Alta Estremadura, Federação das Associações Juvenis do Distrito 

de Leiria, Hospitais da Universidade de Coimbra, Hospital Santo André, E.P.E., Nerlei – 

Associação Empresarial da Região de Leiria, SIMLIS - Saneamento Integrado dos 

Municípios do Lis, S.A., Sub-Região de Saúde de Leiria, Valorlis – Valorização e Tratamento 

de Resíduos Sólidos, S.A., Associação Nacional de Jovens Empresários - Núcleo de Leiria, 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Leiria, Fundação Escola Profissional de 

Leiria e Incubadora D. Dinis – Associação para a Promoção do Empreendedorismo, 

Inovação e Novas Tecnologias. 

A Câmara tomou conhecimento dos apoios atribuídos no âmbito da iniciativa «VIII 

Jornadas da Juventude de Leiria». 

 
 

Ponto oito 
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8.1. Contratos de arrendamento celebrados entre a Leirisport, EM e o Município de 
Leiria 
DLB N.º 1335/07 | Presente a Minuta de Contrato de Arrendamento a celebrar entre a 

«Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo, E.M.» e o Município de Leiria, acompanhada de 

planta que dele passa fazer parte integrante, bem como da respectiva acta (ANEXO H), cujo 

teor a seguir se transcreve (...): 

«Minuta de Contrato de Arrendamento 

Entre a “LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo, E.M.”, com sede no Estádio Municipal 

de Leiria, Porta 7, na cidade de Leiria, matriculada sob o n.º 2/010627, contribuinte fiscal n.º 

505 183 692, representada pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Dr. José 

Manuel Seabra Benzinho da Silva, com poderes para o acto e, ainda pelo Sr. Dr. João Paulo 

Baixinho Empadinhas e pela Sr.ª Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos, ambos 

na qualidade de administradores, como primeira contraente e senhoria, e o Município de 

Leiria, com sede no Largo da República, na cidade de Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, 

representado pela Presidente Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de 

Campos Costa, no uso dos poderes conferidos por deliberação camarária de 

____/____/____ como segundo contraente e arrendatário, é celebrado o presente contrato 

de arrendamento para fim não habitacional, que se rege pelas seguintes cláusulas: 

--------------------------------------------------- Cláusula Primeira ---------------------------------------------  

A “Leirisport -– Desporto, Lazer e Turismo, E.M.”, de ora em diante designada por primeira 

contraente, dá de arrendamento ao Município de Leiria, de ora em diante designado por 

segundo contraente, e este aceita-o, um espaço destinado a fins não habitacionais, 

devidamente marcado a sombreado em plantas anexas ao presente contrato de 

arrendamento que dele fazem parte integrante, com a área total de 422 m², repartida por 

dois pisos, cabendo ao piso 0 a área de 312 m² e ao Piso –1 a área de 110 m², sito no 

edifício do Estádio Municipal de Leiria. ----------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------- Cláusula Segunda --------------------------------------------  

O espaço arrendado destina-se a instalações administrativas da Divisão do Desporto e 

Juventude pertencente à estrutura orgânica do segundo contraente, nele podendo ser 

desenvolvidas todas as actividades administrativas daquela. ------------------------------------------  

--------------------------------------------------- Cláusula Terceira ---------------------------------------------  

O primeiro contraente autoriza que o espaço arrendado possa ser objecto, no todo ou em 

parte, de contrato de comodato a celebrar entre o segundo contraente e terceiros, nas 

condições que entender. -----------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------- Cláusula Quarta -----------------------------------------------  

O prazo de duração do presente contrato é de cinco anos, renovando-se automaticamente 

por períodos sucessivos de um ano, nos termos da legislação aplicável. ---------------------------  

--------------------------------------------------- Cláusula Quinta -----------------------------------------------  

1. A renda anual é de €18.000,00 (dezoito mil euros), a pagar em doze mensalidades de 

€1.500,00 (mil e quinhentos euros), no primeiro dia útil do mês anterior àquele a que disser 

respeito, mediante transferência bancária para a conta a designar pela primeira contraente, 
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sendo actualizada anualmente de acordo com os critérios e valores definidos em diploma 

próprio para as rendas de fins não habitacionais.----------------------------------------------------------  

2. As despesas de funcionamento do espaço arrendado, com excepção das relativas aos 

consumos de água e electricidade, serão pagas pelo segundo contraente. ------------------------  

--------------------------------------------------- Cláusula Sexta-------------------------------------------------  
São por conta do segundo contraente as obras necessárias às instalações da sua Divisão de 

Desporto e Juventude, bem como as de conservação ordinária, de conservação 

extraordinária e de beneficiação. -------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------- Cláusula Sétima -----------------------------------------------  
Findo este contrato de arrendamento, as benfeitorias entretanto realizadas no espaço 

arrendado revertem a favor do primeiro contraente sem direito a qualquer indemnização. -----  

--------------------------------------------------- Cláusula Oitava------------------------------------------------  

Para todas as questões emergentes do presente contrato convenciona-se o foro da Comarca 

de Leiria com expressa renúncia a quaisquer outros.-----------------------------------------------------  

--------------------------------------------------- Cláusula Nona -------------------------------------------------  
Os efeitos do presente contrato de arrendamento retroagem a 1 de Janeiro de 2006.-----------  

--------------------------------------------------- Cláusula Décima ----------------------------------------------  

O presente contrato está sujeito a imposto de selo nos termos do disposto na alínea b) do n.º 

3 do artigo 3.º do Código do Imposto do Selo, devendo ser pago pelo primeiro contraente. ---  

Parágrafo Único. O presente contrato é feito em triplicado, composto por três páginas e um 

anexo, destinando-se um exemplar à primeira contraente, outro ao segundo contraente e 

outro à repartição de Finanças competente, sendo devidamente assinado pelas partes 

depois de declararem ter lido, compreendido e aceite todas as suas cláusulas.-------------------  

Leiria _____de ___________ de 2007. 

Pela Primeira Outorgante | José Manuel Seabra Benzinho da Silva 

Pelo Segundo Outorgante | Isabel Damasceno Campos» 
A verba protocolada está em conformidade com a proposta de cabimento n.º 

3721/2007, de 15 de Outubro, referente à renda da área de 422 m², repartida por 2 pisos, 

sito no edifício do Estádio Municipal, no montante de €36.000,00, para pagamento de 2006 e 

2007. 

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

da alínea b) do n.º 3 do artigo 81.º e alínea d) do n.º 1 do artigo 86.º, ambas do Decreto-Lei 

n.º 197/99, de 8 de Junho, deliberou por maioria, com os votos de abstenção dos Senhores 

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

Partido Socialista, concordar com o teor da minuta do contrato de arrendamento. 

Mais deliberou conferir poderes à Senhora Presidente para proceder à outorga do 

referido contrato. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

*** 

 

DLB N.º 1336/07 | Pela Senhora Vereadora do Pelouro do Desporto, Eng.ª Isabel 

Gonçalves, foi presente a Minuta de Contrato de Arrendamento a celebrar entre a «Leirisport 

– Desporto, Lazer e Turismo, E.M.» e o Município de Leiria, acompanhada de planta que 
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dele passa fazer parte integrante, bem como da respectiva acta (ANEXO I), cujo teor a seguir 

se transcreve (...): 

«Minuta de Contrato de Arrendamento 

Entre a “LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo, E.M.”, com sede no Estádio Municipal 

de Leiria, Porta 7, na cidade de Leiria, matriculada sob o n.º 2/010627, contribuinte fiscal n.º 

505 183 692, representada pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Dr. José 

Manuel Seabra Benzinho da Silva, com poderes para o acto e, ainda pelo Sr. Dr. João Paulo 

Baixinho Empadinhas e pela Sr.ª Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos, ambos 

na qualidade de administradores, como primeira contraente e senhoria, e o Município de 

Leiria, com sede no Largo da República, na cidade de Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, 

representado pela Presidente Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de 

Campos Costa, no uso dos poderes conferidos por deliberação camarária de 

____/____/____ como segundo contraente e arrendatário, é celebrado o presente contrato 

de arrendamento para fim não habitacional, que se rege pelas seguintes cláusulas: 

--------------------------------------------------- Cláusula Primeira ---------------------------------------------  
A “Leirisport - Desporto, Lazer e Turismo, E.M.”, de ora em diante designada por primeira 

contraente, dá de arrendamento ao Município de Leiria, de ora em diante designado por 

segundo contraente, e este aceita-o, um espaço destinado a fins não habitacionais, 

devidamente marcado a sombreado em planta anexa ao presente contrato de arrendamento 

que dele faz parte integrante, com a área de 400 m², sito no Piso -1 do edifício do Estádio 

Municipal de Leiria. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------- Cláusula Segunda --------------------------------------------  

O espaço arrendado destina-se a instalações administrativas da Divisão do Desporto e 

Juventude pertencente à estrutura orgânica do segundo contraente, nele podendo ser 

desenvolvidas todas as actividades administrativas daquela. ------------------------------------------  

--------------------------------------------------- Cláusula Terceira ---------------------------------------------  
O primeiro contraente autoriza que o espaço arrendado possa ser objecto, no todo ou em 

parte, de contrato de comodato a celebrar entre o segundo contraente e terceiro, nas 

condições que entender convenientes. -----------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------- Cláusula Quarta -----------------------------------------------  
O prazo de duração do presente contrato é de cinco anos, com início no dia 1 de Novembro 

de 2007, renovando-se automaticamente por períodos sucessivos de um ano, nos termos da 

legislação aplicável.------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------- Cláusula Quinta -----------------------------------------------  
1. A renda anual é de €17.040,00 (dezassete mil e quarenta euros), a pagar em doze 

mensalidades de €1.420,00 (mil e quatrocentos e vinte euros), no primeiro dia útil do mês 

anterior àquele a que disser respeito, mediante transferência bancária para a conta a 

designar pela primeira contraente, sendo actualizada anualmente de acordo com os critérios 

e valores definidos em diploma próprio para as rendas de fins não habitacionais. ----------------  

2. As despesas de funcionamento do espaço arrendado, com excepção das relativas aos 

consumos de água e electricidade, serão pagas pelo segundo contraente. ------------------------  
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--------------------------------------------------- Cláusula Sexta-------------------------------------------------  

São por conta do segundo contraente as obras necessárias às instalações da sua Divisão de 

Desporto e Juventude, bem como as de conservação ordinária, de conservação 

extraordinária e de beneficiação. -------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------- Cláusula Sétima -----------------------------------------------  
Findo este contrato de arrendamento, as benfeitorias entretanto realizadas no espaço 

arrendado revertem a favor do primeiro contraente sem direito a qualquer indemnização. -----  

--------------------------------------------------- Cláusula Oitava------------------------------------------------  

Para todas as questões emergentes do presente contrato convenciona-se o foro da Comarca 

de Leiria com expressa renúncia a quaisquer outros.-----------------------------------------------------  

--------------------------------------------------- Cláusula Nona -------------------------------------------------  

O presente contrato está sujeito a imposto de selo nos termos do disposto na alínea b) do n.º 

3 do artigo 3.º do Código do Imposto do Selo, devendo ser pago pelo primeiro contraente. ---  

*** 

Parágrafo Único. O presente contrato é feito em triplicado, composto por três páginas e um 

anexo, destinando-se um exemplar à primeira contraente, outro ao segundo contraente e 

outro à repartição de Finanças competente, sendo devidamente assinado pelas partes 

depois de declararem ter lido, compreendido e aceite todas as suas cláusulas.-------------------  

Leiria _____de ___________ de 2007. 

Pela Primeira Outorgante | José Manuel Seabra Benzinho da Silva 

Pelo Segundo Outorgante | Isabel Damasceno Campos» 

A verba protocolada está em conformidade com a proposta de cabimento n.º 
3718/07, de 15 de Outubro, referente à renda da área de 400 m², sito no piso -1 do edifício 

do estádio municipal, no montante de €2.840,00,  para pagamento de Novembro e 

Dezembro de 2007 

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

da alínea b) do n.º 3 do artigo 81.º e alínea d) do n.º 1 do artigo 86.º, ambas do Decreto-Lei 

n.º 197/99, de 8 de Junho, deliberou por maioria, com os votos de abstenção dos Senhores 

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

Partido Socialista, concordar com o teor da minuta do contrato de arrendamento. 

Mais deliberou conferir poderes à Senhora Presidente para proceder à outorga do 

referido contrato. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Leiria e a ADAL - 
Associação Distrital de Atletismo de Leiria 
DLB N.º 1337/07 | Presente a Minuta de Contrato de Comodato a celebrar entre o Município 

de Leiria e a ADAL – Associação Distrital de Atletismo de Leiria, acompanhada de planta que 

dele passa fazer parte integrante, bem como da respectiva acta (ANEXO J), cujo teor a seguir 

se transcreve (...): 

«Minuta de Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Leiria e a ADAL – 

Associação Distrital de Atletismo de Leiria 
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Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, na cidade de Leiria, N.I.P.C. 

505 181 266, representado pela Presidente Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno 

Vieira de Campos Costa, no uso dos poderes conferidos por deliberação camarária de 

____/____/____ como primeiro outorgante, e a ADAL – Associação Distrital de Atletismo de 

Leiria, com sede no Estádio Municipal de Leiria, contribuinte fiscal n.º 501 877 681, 

representada por Aníbal da Silva Carvalho, na qualidade de seu Presidente e no uso dos 

poderes que lhe são conferidos ao abrigo dos respectivos estatutos como segundo 

outorgante, é celebrado o presente contrato de comodato, ao abrigo do disposto na alínea b) 

do n.º 4, do artigo 64.º da lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada, o qual se rege pelas 

cláusulas seguintes: 

Cláusula primeira 
O primeiro outorgante é arrendatário de um espaço destinado a fins não habitacionais, 

devidamente marcado a sombreado em plantas anexas ao presente contrato de comodato 

que dele fazem parte integrante, com a área total de 422 m2, repartida por dois pisos, 

cabendo ao piso 0 a área de 312 m2 e ao Piso –1 a área de 110 m2, sito no edifício do 

Estádio Municipal de Leiria, na cidade de Leiria. 

Cláusula segunda 
O primeiro outorgante entrega, gratuitamente, em regime de comodato, à segunda 

outorgante, o espaço destinado a fins não habitacionais, descrito na cláusula primeira, para 

aí instalar a sua sede social. 

Cláusula terceira 
A segunda outorgante compromete-se a não dar ao espaço uso diverso do que ficou 

consignado na cláusula segunda deste contrato. 

Cláusula quarta 
A segunda outorgante obriga-se a conservar o espaço objecto do presente contrato em bom 

estado de conservação e limpeza, sendo da sua exclusiva responsabilidade a gestão do 

mesmo e os encargos respeitantes a quaisquer deteriorações. 

Cláusula quinta 
O segundo outorgante não poderá efectuar qualquer tipo de obras no espaço objecto do 

presente contrato de comodato. 

Cláusula sexta 
A violação do disposto na cláusula quarta e quinta implica a imediata restituição do espaço 

objecto do presente contrato de comodato e confere ao Município de Leiria o direito a 

indemnização. 

Cláusula sétima 
Este contrato vigorará pelo prazo de cinco anos, renovando-se automaticamente por 

períodos sucessivos de um ano, nos termos da legislação aplicável, e enquanto a segunda 

outorgante mantiver a sua sede no concelho de Leiria. 

Cláusula oitava 
O segundo outorgante obriga-se, findo o prazo do presente contrato, a devolver o espaço 

objecto do mesmo, no mesmo estado em que lhe foi entregue, livre de quaisquer ónus, 

encargos e/ou alterações ao edificado. 

Cláusula nona 
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Os efeitos do presente contrato de comodato retroagem ao dia 1 de Janeiro de 2006. 

Cláusula décima 
Em tudo o omisso, o presente contrato regular-se-á pelas disposições legais aplicáveis. 

Leiria _____de ___________ de 2007. 

Pelo Primeiro Outorgante | Isabel Damasceno Campos 

Pela Segunda Outorgante | » 
A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 

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

Janeiro, deliberou por maioria, com os votos de abstenção dos Senhores Vereadores Eng.º 

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

concordar com o teor da minuta do contrato de comodato. 

Mais deliberou conferir poderes à Senhora Presidente para proceder à outorga do 

referido contrato. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.3. Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Leiria e a UDL – União 
Desportiva de Leiria 
DLB N.º 1338/07 | Presente a Minuta de Contrato de Comodato a celebrar entre o Município 

de Leiria e o clube, acompanhada de planta que dele passa fazer parte integrante, bem 

como da respectiva acta (ANEXO L), cujo teor a seguir se transcreve (...): 

«Minuta de Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Leiria e o clube União 

Desportiva de Leiria 

Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, na cidade de Leiria, N.I.P.C. 

505 181 266, representado pela Presidente Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno 

Vieira de Campos Costa, no uso dos poderes conferidos por deliberação camarária de 

____/____/____ como primeiro outorgante, e o clube União Desportiva de Leiria com sede 

no Estádio Municipal de Leiria, contribuinte fiscal n.º 500 291 985, representado por João 

Alberto Amado Bartolomeu e Luís Carlos Rodrigues Caetano, na qualidade de Presidente e 

Vice Presidente da Direcção, respectivamente, e no uso dos poderes que lhes são 

conferidos ao abrigo dos respectivos estatutos, como segundo outorgante, é celebrado o 

presente contrato de comodato, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4, do Artigo 64.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada, o qual se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula primeira 
O primeiro outorgante é arrendatário de um espaço destinado a fins não habitacionais, 

devidamente marcado a sombreado em planta anexa ao presente contrato de comodato que 

dele faz parte integrante, com a área de 400 m2, sito no Piso -1 do edifício do Estádio 

Municipal de Leiria, na cidade de Leiria. 

Cláusula segunda 
O primeiro outorgante entrega, gratuitamente, em regime de comodato, ao segundo 

outorgante o espaço destinado a fins não habitacionais, descrito na cláusula primeira, para 

aí instalar a sua sede social. 
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Cláusula terceira 

O segundo outorgante compromete-se a não dar ao espaço uso diverso do que ficou 

consignado na cláusula segunda deste contrato. 

Cláusula quarta 
O segundo outorgante obriga-se a conservar o espaço objecto do presente contrato em bom 

estado de conservação e limpeza, sendo da sua exclusiva responsabilidade a gestão do 

mesmo e os encargos respeitantes a quaisquer deteriorações. 

Cláusula quinta 
O segundo outorgante não poderá efectuar qualquer tipo de obras no espaço objecto do 

presente contrato de comodato. 

Cláusula sexta 
A violação do disposto nas cláusulas quarta e quinta implica a imediata restituição do espaço 

objecto do presente contrato de comodato e confere ao Município de Leiria o direito a 

indemnização. 

Cláusula sétima 
O segundo outorgante obriga-se, findo o prazo do presente contrato, a devolver o espaço 

objecto do mesmo, no mesmo estado em que lhe foi entregue, livre de quaisquer ónus, 

encargos e/ou alterações do edificado. 

Cláusula oitava 
Este contrato vigorará pelo prazo de cinco anos, a contar do dia 1 de Novembro de 2007, 

renovando-se automaticamente por períodos sucessivos de um ano, nos termos da 

legislação aplicável. 

Cláusula nona 
Em tudo o omisso, o presente contrato regular-se-á pelas disposições legais aplicáveis. 

Leiria _____de ___________ de 2007. 

Pelo Primeiro Outorgante | Isabel Damasceno Campos 

Pela Segunda Outorgante | » 
A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 

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

Janeiro, deliberou por maioria, com os votos de abstenção dos Senhores Vereadores Eng.º 

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

concordar com o teor da minuta do contrato de comodato. 

Mais deliberou conferir poderes à Senhora Presidente para proceder à outorga do 

referido contrato. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto nove 
 Gabinete  de  Apoio  à  Vereadora  Dra .  Neusa  Magalhães 

 
Concurso público, por proposta fechada em carta fechada, para adjudicação do direito 
ao arrendamento das lojas n.º 0.14, 0.15 e 0.16, do edifício designado por «Centro 
Cultural Mercado de Santana», na cidade de Leiria  
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DLB N.º 1339/07 | Presente as Regras do Concurso, por proposta em carta fechada, para 

adjudicação do direito ao arrendamento das lojas números 0.14, 0.15 e 0.16, do Edifício 

designado por «Centro Cultural Mercado de Santana», na cidade de Leiria, acompanhadas 

dos anexos I, II, III, IV, relativos às Plantas das Lojas números 0.14, 0.15 e 0.16, do Edifício 

designado por «Centro Cultural Mercado de Santana», ao Pedido de Admissibilidade da 

actividade a desenvolver, ao Modelo de Proposta e à Minuta do Contrato de Arrendamento, 

respectivamente, as quais passam a fazer parte integrante da presente acta (ANEXO M). 

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

Regras do Concurso, por proposta em carta fechada, para adjudicação do direito ao 

arrendamento das lojas números 0.14, 0.15 e 0.16, do Edifício designado por “Centro 

Cultural Mercado de Santana”, na cidade de Leiria e respectivos anexos, devendo ser dada 

a publicidade devida, através do competente anúncio, por edital a afixar nos lugares de estilo 

e, ainda, mediante publicação num jornal diário e em dois jornais semanais, regionais, 

conforme determina o disposto no n.º 1 e n.º 2 do artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Mais deliberou que:  

⎯ o preço do processo do concurso seja no valor de € ________ (____________ 

euros); 

⎯ o prazo de entrega das propostas se fixe entre o dia ______ e o dia de _______ de 

________ de 2007; 

⎯ o valor da caução seja de € ________ (____________ euros); 

⎯ a duração do contrato de arrendamento seja de ____ anos. 

⎯ o preço anual da renda seja de € ________ (____________ euros). 

Deliberou ainda, designar para membros da Comissão de Recepção, Admissão e 

Análise das Propostas, os seguintes funcionários: Dr.ª Susana Paula Pimenta Margarido, 

Dr.ª Ana Maria Barreira Carujo e Dr. Márcio Artur dos Santos Serrano. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 
 Gabinete  de  Apoio  à  Senhora  Pres idente 

 
Nomeação do Conselho de Administração dos SMAS 
DLB N.º 1340/07 | A Senhora Presidente, ao abrigo do disposto na alínea i) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, propõe que a Câmara nomeie o seguinte 

Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria: 

⎯ Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, Dr.ª; 

⎯ Fernando Brites Carvalho, Eng.º; 

⎯ Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos, Eng.ª. 

A Câmara analisou o assunto, procedeu à votação por voto secreto, e deliberou 
por unanimidade nomear o Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento de Leiria, composto pelos seguintes membros: 
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⎯ Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, 

⎯ Eng.º Fernando Brites Carvalho e 

⎯ Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

 Processos de obras submetidos a despacho  
 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a Senhora 

Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta (ANEXO N). 

 

 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 
Concessão de apoio à «Associação - Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal 
de Leiria» 
DLB N.º 1341/07 | A Senhora Presidente da Câmara propôs a atribuição de um apoio à 

Associação «OSPCML» referida em epígrafe, traduzido na afectação ao serviço da mesma 

de funcionários e outros trabalhadores da Câmara Municipal de Leiria, tendo em conta que a 

prestação de trabalho por parte destes é essencial para a Associação «OSPCML» possa 

prosseguir os seus fins e considerando que: 

 a) a Associação se encontra instalada pelos diversos edifícios pertencentes à Câmara 

Municipal de Leiria e tem tido a colaboração de diversos funcionários e outros trabalhadores; 

 b) a importância das actividades culturais, desportivas e recreativas que a associação 

tem proporcionado aos seus associados; 

 c) o teor do meu despacho de 19 de Janeiro de 2005, cujos fundamentos aqui se dão 

por reproduzidos na íntegra, quanto ao tipo e ao conteúdo da relação que se estabelece 

entre os referidos funcionários e trabalhadores e a direcção da associação. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea o) do n.º 1 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade conceder 

à Associação «OSPCML» o apoio proposto pela Senhora Presidente da Câmara, conferindo-

lhe os poderes necessários para, em concreto, designar os funcionários ou trabalhadores 

que ficam afectos ao serviço da Associação. 

Mais deliberou que a presente deliberação reporte os seus efeitos ao dia 16 de 

Janeiro de 2007, data da tomada de posse da Direcção da Associação «OSPCML» 

actualmente em funções, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 128.º do 

Código do Procedimento Administrativo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto dois 
Pedido de renúncia, pela Associação Lar Emanuel, ao direito de superfície de uma 
parcela de terreno sita em Casal de Valverde, freguesia de Marrazes, Leiria 
DLB N.º 1342/07 | Presente o pedido de renúncia ao direito de superfície de uma parcela de 

terreno, cedido à Associação Lar Emanuel por escritura pública celebrada em 04/02/2000, 

no 2.º Cartório Notarial de Leiria, (ENT. 3311/2007). Presente, também, o parecer jurídico 

que incide, também, sobre aquele pedido registado com o n.º INT. 6052/2007. 

A Câmara, depois de analisar o pedido de renúncia e a informação jurídica 

precedente deliberou por unanimidade o seguinte: 

1. Declarar nula e de nenhum efeito, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 

133.º do Código do Procedimento Administrativo, a deliberação tomada pelo executivo 

em 22 de Dezembro de 1999, a qual autorizava o destaque de uma parcela de terreno 

com a área de 2500 m2, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 7550 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial com o n.º 5976, da freguesia de Marrazes, uma vez 

que o objecto é impossível. 

2. Aceitar o pedido de renúncia ao direito de superfície constituído sobre a parcela 

destacada supra descrita, formulado pela superficiária Associação Lar Emanuel. 

3. Requerer junto da 2.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria o cancelamento do 

registo da constituição do direito de superfície a favor da cessionária bem como, face à 

nulidade do destaque, requerer a anexação da parcela destacada ao prédio mãe, 

descrito sob o n.º 1640, da freguesia de Marrazes. 

4. Declarar, ainda, extinto o procedimento quanto à proposta de prorrogação do prazo de 5 

anos para início das obras e constante no processo de licenciamento de obras 

particulares n.º 385/00, atento o disposto no n.º 2 do artigo 112.º do CPA, por perda de 

legitimidade da requerente Lar Emanuel. 

5. Conceder poderes à Senhora Presidente da Câmara para outorgar a competente 

escritura. 
 

Ponto três 
Doação de uma Máquina Fotográfica  
DLB N.º 1343/07 | Presente uma declaração da Associação de Pais e Encarregados de 

Educação dos Alunos das Escolas do 1.º CEB e Jardins de Infância da freguesia de 

Parceiros, remetida pelo Agrupamento de Escolas José Saraiva (ENT 2007/25639, de 19 de 

Outubro), na qual declara ter adquirido, para instalar na Escola 1.º CEB de Parceiros, 

freguesia de Parceiros, uma máquina fotográfica Fujifilm, modelo Finepix A350, no valor de € 

228,00. 

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

alínea h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade aceitar a doação do referido equipamento, para instalação na Escola 1.º CEB 

de Parceiros da freguesia de Parceiros. 
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Ponto quatro 
Redução do valor da renda 
DLB N.º 1344/07 | Presente uma proposta da Divisão de Acção Social e Família, no sentido 

de se proceder à redução do valor da «renda apoiada» da inquilina Maria do Pilar, residente 

na casa número 7, Bairro Social Cova das Faias (antigo), freguesia de Santa Eufémia, 

devido à alteração da composição do seu agregado familiar, com consequente diminuição de 

rendimentos, propondo o reajustamento da respectiva renda, em função da variação do 

rendimento mensal corrigido, devendo o mesmo ser reduzido para o valor de €32,38 (trinta e 

dois euros e trinta e oito cêntimos) nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 

de Maio. 

Propõe também a Divisão de Acção Social e Família, que o novo valor da «renda 

apoiada» seja aplicado a partir do mês de Dezembro de 2007, inclusive. 

A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida nos termos da alínea i) do n.º 

1 do artigo 13.º e da alínea d) do artigo 24.º ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, da 

alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e do artigo 8.º do 

Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de Maio, deliberou por unanimidade autorizar a redução do 

valor da «renda apoiada» da casa n.º 7, Bairro Social Cova das Faias (antigo), a pedido da 

inquilina Maria do Pilar, para €32,38 (trinta e dois euros e trinta e oito cêntimos), valor a 

aplicar a partir do mês de Dezembro de 2007, inclusive. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
Alargamento de horário dos estabelecimentos comerciais durante a quadra 
natalícia/2007 (Ent.26340/07) 
DLB N.º 1345/07 | Presente o requerimento da ACILIS - Associação Comercial e Industrial 

de Leiria, Batalha, Porto de Mós, com sede na Av. Combatentes da Grande Guerra, n.º 42-

3.º, freguesia de Leiria,  a solicitar à semelhança dos anos anteriores, autorização para os 

estabelecimentos comerciais do concelho de Leiria alargarem os períodos de funcionamento 

na Quadra Natalícia, isto é, nos meses de Novembro e Dezembro do corrente ano, para 

além do período de funcionamento praticado nos restantes meses do ano. O alargamento irá 

traduzir-se principalmente na abertura dos estabelecimentos aos Sábados e Domingos de 

tarde e dias feriados, mas sempre dentro dos limites fixados na legislação, nomeadamente 

no Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda 

ao Público e de Prestação de Serviços. 

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

estabelecimentos incluídos no regime geral previsto no artigo 2.º, do Regulamento Municipal, 

com sede no concelho de Leiria, a alargarem o período de funcionamento na Quadra 

Natalícia, isto é, nos meses de Novembro e Dezembro, para além do período de 

funcionamento praticado nos restantes meses do ano, mas sempre dentro dos limites 

previstos na legislação, nomeadamente no citado Regulamento Municipal dos Horários de 
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Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços, 

devendo a ACILIS promover a divulgação da presente deliberação.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto seis 
Seminário Nacional «Jovens Repórteres para o Ambiente» 
DLB N.º 1346/07 | O projecto Jovens Repórteres para o Ambiente é um projecto de 

Educação Ambiental promovido pela ABAE/FeeP, em que se encontram envolvidos 

professores e alunos de 17 países que constituem a actual rede Young Reporteres for the 

Environment. 

Este projecto, em Portugal desde 1994, destina-se fundamentalmente aos estudantes 

do ensino secundário, pretendendo contribuir para uma preparação dos jovens para o 

exercício de uma cidadania activa. Os estudantes investigam e interpretam questões 

ambientais relevantes a nível local como se fossem jornalistas, reforçando os seus 

conhecimentos no domínio do Ambiente, das línguas estrangeiras e das novas tecnologias e 

técnicas de comunicação. 

O Seminário Nacional Jovens Repórteres para o Ambiente 2007, realizar-se-á, nos 

dias 19 e 20 de Novembro, no Colégio Luís Pereira da Costa, tendo sido, através do da 

ENTF 2007/4746 a qual se anexa, solicitado condições logísticas para a realização do supra-

referido Seminário. 

Face ao exposto, propõe-se à Câmara Municipal de Leiria o apoio à iniciativa, no 

que se refere aos seguintes itens: 

⎯ Cedência de 5 expositores; 

⎯ Cedência do Parque automóvel dos Bombeiros Municipais de Leiria, para a 

realização do jantar do dia 19 de Novembro; 

⎯ Apoio ao jantar de dia 19 de Novembro; 

⎯ Alojamento para 4 pessoas da organização; 

⎯ Presença de um representante do Município nas sessões de abertura e 

encerramento. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 3892/07, 

de 29 de Outubro. 

A Câmara Municipal de Leiria, depois de analisar o assunto, deliberou por 
unanimidade apoiar o Seminário Nacional Jovens Repórteres para o Ambiente 2007. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
Ponto sete 
Obras de estabilização do edifício sito no Largo da Sé n.os 14, 15, 16 e 24, na cidade de 
Leiria. Ratificação de despacho 
DLB N.º 1347/07 | Foi presente pela Senhora Presidente o seguinte despacho que se 

transcreve: 

«Despacho 
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Considerando o teor da informação prestada pela Divisão de Habitação e 

Reabilitação Urbana, em 17/10/2007, a qual aqui se dá por reproduzida na íntegra e fica a 

fazer parte integrante do presente despacho como seu anexo, relativa ao estado de 

conservação do prédio urbano, sito no Largo da Sé, n.os 14, 15, 16 e 24, na cidade de Leiria, 

descrito na primeira Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 2020 e inscrito na 

respectiva matriz predial sob o artigo 370.º, de que é proprietária a sociedade “Lizaco – 

Sociedade de Gestão, Lda.”, com sede em Moitas Altas, Lugar de Pinheiros, da freguesia de 

Marrazes, do concelho de Leiria. 

Considerando as competências da Câmara Municipal de Leiria em matéria de 

utilização e conservação do edificado, previstas nos artigos 89.º a 92.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, que 

estabelece o Regime da Urbanização e da Edificação. 

Considerando que decorre daquela informação a necessidade de actuação urgente 

por parte do Município de Leiria, de modo a salvaguardar a segurança de pessoas e bens 

que transitem na zona envolvente do referido prédio. 

Considerando que o Município, na resolução desta situação e de situações idênticas 

privilegia a autocomposição de interesses públicos e particulares. 

Considerando que neste contexto foram já efectuadas diversas diligências, as quais, 

até à presente data, não surtiram quaisquer efeitos úteis. 

Considerando que se aproxima a “época das chuvas” com o consequente 

agravamento das condições de segurança das edificações em situação precária, o que 

obriga uma intervenção rápida e eficaz. 

Determino, no uso da faculdade que me é conferida pelo n.º 3 do artigo 68.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, que estabelece o quadro de competências (...) dos órgãos 

dos municípios e das freguesias, o seguinte: 

− A realização de vistoria, com carácter muito urgente, nos termos e para efeitos 

do disposto no artigo 90.º do Decreto-Lei n.º 555/99, conjugado com o disposto na alínea c) 

do n .º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99. 

− A dispensa de notificação do proprietário e demais trâmites a ela associados, ao 

abrigo do disposto no n.º 7 do artigo 90.º, atendendo a que o respectivo cumprimento 

prejudica a celeridade que se impõe no procedimento urgente de realização de vistoria, o 

qual se fundamenta nos considerandos anteriores. 

− Que a Comissão de Vistoria seja composta pelos técnicos seguintes: 

 Eng.º Carlos Alberto Dias Marques; 

 Arq.ª Maria Vitória Baena Turmo Mendes; 

 Eng.º Luís Alexandre de Sousa Gameiro; 

 Arqueóloga Vânia Cecília Marques Carvalho;  

 Bombeiro Municipal Horácio Sousa Santos. 

− Que este meu despacho seja submetido a ratificação da Câmara Municipal na 

sua próxima  reunião do dia 30 de Outubro, conforme determina o n.º 3 do artigo 68.º da Lei 

n.º 169/99. 

Leiria, 19 de Outubro de 2007. 
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A Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

Isabel Damasceno Campos» 

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

despacho da Senhora Presidente, datado de 19 de Outubro, e realizar a vistoria, nos termos 

e para efeitos do disposto no artigo 90.º do Decreto-Lei n.º 555/99, conjugado com o 

disposto na alínea c) do n .º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99. 

 

 

Encerramento da reunião  

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram quinze horas e quinze minutos mandando que, de tudo para constar, se 

lavrasse a presente acta que eu, Sérgio Silva, Director do Departamento Administrativo e 

Financeiro, mandei escrever e subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal____________________________________________ 

 

O Director do Departamento Administrativo e Financeiro              
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