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Acta n.º 21/2007 
 

 

Aos vinte e sete dias do mês de Setembro do ano de dois mil e sete, no Salão Nobre 

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

ordinariamente a Câmara Municipal de Leiria, tendo estado presentes a Senhora Presidente, 

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

Domingues Lourenço, Eng.º Fernando 

 Brites Carvalho, Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães, Eng.ª Isabel Maria 

de Sousa Gonçalves dos Santos, Eng.º Carlos Manuel Lopes Ferreira Martins, Dr. Raul 

Miguel Castro, e a Dr.ª Lucinda Gaspar Antunes Caleira. 

Esteve ausente o Senhor Vereador Dr. António Manuel de Faria Ferreira, 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 minutos a Presidente deu início à reunião, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1124/93 – Guilhermino Vieira Vitorino 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 392/01 – Matilde Valente Oliveira Clemente Sousa 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 855/02 - GASCENSOL - Instalações Térmicas e 

Climatizações, Lda 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1108/03 – Faria & Irmão, Lda 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 1524/04 – Manuel Henriques Nogueira Matos e 

Outro 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 215/05 – A. Brás Heleno, Lda 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 249/05 – Domingos Marques Farinha 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 264/05 – BRISANORTE – Pastelarias, Lda 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 1133/05 – Joaquim de Jesus de Oliveira 
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1.1.10. Processo de obras particulares n.º 1194/05 – SOUTOFERRO – Soc. de Dobragens e 

Montagens de Ferro, Lda 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 314/06 - BRISANORTE – Pastelarias, Lda 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 533/06 - António Santos Almeida 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 750/06 – MOTA NEVES & RODRIGUES – 

Compra e Venda de Imóveis, Lda 

1.1.14. Processo de obras particulares n.º 845/06 – Província Portuguesa da Ordem 

Franciscana 

1.1.15. Processo de obras particulares n.º 1009/06 – Adelino da Silva Pereira 

1.1.16. Processo de obras particulares n.º 1211/06 – Gilberto Monteiro Domingues 

1.1.17. Processo de obras particulares n.º  1242/06 – Alberto Ribeiro Duarte Cadima 

1.1.18. Processo de obras particulares n.º 165/07 - Luis Manuel Monteiro da Silva Moreira 

Viana 

1.1.19. Processo de obras particulares n.º 285/07 - António Martins Pereira 

1.1.20. Processo de obras particulares n.º 525/07 - Carlos Carriço Mendes 

1.1.21. Processo de obras particulares n.º 685/07 - Ana Cristina Henriques Dias da Silva 

1.1.22. Processo de obras particulares n.º 687/07 – Rui Augusto Moreira Bernardes 

1.1.23. Processo de obras particulares n.º  4453/68 - António de Jesus Fonseca 

1.2. Análise dos seguintes processos de vistoria  
1.2.1. Processo de vistoria n.º 27/05 – Junta de Freguesia do Arrabal 

1.2.2. Processo de vistoria n.º 9/06 – Cidália Maria Santos Calado Dúlio Ribeiro 

1.3. Análise do processo de licenciamento de combustíveis n.º 14/04 - TUBOFURO - 

Tubos de PVC, Lda. 

1.4. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.4.1. Processo de loteamento n.º 25/87 – Faustino Rodrigues Manso e Outro 

1.4.2. Processo de loteamento n.º 5/92 – NOVA LEIRIA – Imobiliária, S.A. 

1.4.3. Processo de loteamento n.º 27/97 – O.C.G.H. – Obras, Construção e Gestão de 

Habitação, Lda 

Ponto dois 
Processo n.º T – 154/2000. Sede da Freguesia e Posto Médico de Pousos. Projecto de 

alterações 

Ponto três 
3.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
3.1.1. Pagamentos 

3.1.2. XVII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. Ratificação 

3.1.3. Doação de uma fotocopiadora à Escola 1.º CEB de Machados, freguesia de Boa Vista 
3.1.4. Doação de diverso equipamento à Escola 1.º CEB de Boa Vista n.º 1, freguesia de 

Boa Vista 
3.1.5. Doação de diverso equipamento à Escola 1.º CEB de Bouça, freguesia de Colmeias, 
3.1.6. Doação de um aspirador ao Jardim-de-Infância de Barracão, freguesia de Colmeias 
3.1.7. Resumos de Tesouraria 

Ponto quatro 
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4.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Jurídica 
4.1.1. Ateneu Desportivo de Leiria – Instituição de Utilidade Pública. Pedido de 

reconhecimento de interesse municipal de actividades (ENT. 2007/6645) 

4.1.2. Pedido de indemnização de João Maria Santos, Lda.. Incidente na Feira de Maio de 

2005 (ENT. 2005/14355) 

Ponto cinco 
5.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
5.1.1. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.20014/07) 

5.1.2. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.21785/07) 

5.1.3. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.22642/07) 

5.1.4. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.22784/07) 

5.1.5. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Entfe.5225/07) 

5.1.6. Licença especial de ruído (Ent.22058/07) 

5.1.7. Licença especial de ruído (Ent.22986/07) 

5.1.8. Licença especial de ruído (Ent.22997/07) 

5.1.9. Alargamento do horário de funcionamento (Ent.22191/07) 

5.1.10. Proposta de revogação do artigo 16.º do Regulamento sobre o Licenciamento das 

Actividades Diversas. Seguro da actividade de guarda-nocturno (Ent. 18578/06) 

5.1.11. Isenção da taxa de exumação de cadáver no Talhão dos Combatentes da Grande 

Guerra (Ent.22767/07) 

5.1.12. Anulação de certidão de dívida n.º 337/07, Carla Armindo da Silva Ribeiro. 

Rectificação da deliberação  

Ponto seis 
6.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Educativa 
Municipal 
6.1.1. Cedência gratuita do autocarro do Município. Ratificação de despacho 

6.1.2. Cedência gratuita do autocarro do Município 

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

da verba do mês de Junho e Julho do ano lectivo de 2006/2007 e acerto de contas 

6.1.4. Acordo de Colaboração. Programa serviço de refeições 1.º CEB. Associação de 

Solidariedade Académico de Leiria. 

6.1.5. Contrato de Comodato entre o Município de Leiria e o Agrupamento do CNE – Corpo 

Nacional de Escutas n.º 762 – Maceira, para utilização das instalações da escola EB1 de 

Vale Salgueiro 

6.2. Análise do processo relacionado com a Divisão de Acção Social e Família 
6.2.1. Protocolo de Cooperação com o Gabinete para a Resolução de Litígios do Ministério 

da Justiça. Sistema de mediação familiar no concelho de Leiria 

Ponto sete 
7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Área da Cultura 
7.1.1. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva ao «Cantinho dos Pequenos» 
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7.1.2. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva. Bandas em Cena 2007/2008 

7.1.3. Cedência das instalações do Castelo ao Hospital de Santo André de Leiria 

7.1.4. Lista de Despesas do Teatro Miguel Franco. Agosto de 2007 

Ponto oito 
8.1. Relatório e Contas da LEIRISPORT, E.M., referente ao 1.º Semestre 2007 

8.2. Parecer do Fiscal Único sobre a Informação Financeira Semestral 

 

*** 

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

Ponto um 
Apoio à Juventude Vidigalense 

Ponto dois 
Voto de louvor à Juventude Vidigalense 

Ponto três  
Contrato-programa de Gestão e Exploração do Pavilhão Municipal de Pousos 

Ponto quatro 
4.1. Toponímia das freguesias de: 
4.1.1. Leiria 

4.1.2. Barreira 

Ponto cinco 
Processo de loteamento n.º 82/78 
 

 Período de antes da ordem do dia  
Intervenção da Senhora Presidente 
 
DLB N.º 1143/07 | Foi proposto pela Senhora Presidente a alteração do calendário da 

realização das reuniões ordinárias de Câmara Municipal. Assim, a partir do dia 16 de 

Outubro de 2007, as reuniões ordinárias passarão a realizar-se às terças-feiras, mantendo-

se a periodicidade normal a partir desta data. 

Propôs-se também que não se realizasse a reunião ordinária de 11 de Outubro de 

2007. 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade alterar o 

calendário da realização das suas reuniões ordinárias que, a partir do dia 16 de Outubro p.f., 

se passarão a realizar às terças-feiras, mantendo-se a periodicidade normal (quinzenal) a 

partir desta data.  

Mais deliberou não se realizar a reunião ordinária marcada para o dia 11 de 

Outubro. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  
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O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho informou que estava a decorrer o 

período de discussão pública sobre o projecto do traçado do TGV e que a Câmara tem que 

emitir um parecer, que se encontra em fase de preparação técnica, estando alguns pontos a 

ser analisados mais aprofundadamente numa perspectiva interdepartamental. 

Mais disse que a opinião que está a ser formada é de apoio, na generalidade, à 

aposta no projecto da rede ferroviária de alta velocidade, dados os seus efeitos positivos 

globais, nomeadamente no reforço da coesão económica e social, melhorias ambientais e 

impulso ao turismo entre outro. 

Informou também que sendo o sentido do parecer favorável tinha, contudo, algumas 

condicionantes, designadamente a construção de uma estação em Leiria, o que já estava 

consagrado, e que dos dois traçados apontados para o concelho de Leiria se iria optar pelo 

corredor Poente. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho explicou que existiam dois 

corredores possíveis: o corredor nascente que passaria pela Senhora do Monte (vindo da 

Batalha), Andrinos, Santa Eufémia, e o corredor Poente que poderá passar pela Maceira, 

Barosa, atravessava a zona dos Campos do Lis, Regueira de Pontes, Milagres e Bidoeira. A 

opção decorrente da análise aponta para a adopção dos corredores encostados a Poente, 

dado serem os que provocam menor impacto territorial, fazendo, todavia, algumas 

recomendações: na passagem da infra-estrutura seja acautelado o menor impacto possível 

junto das populações. Sabe-se que um projecto desta natureza, devido à muito elevada 

velocidade de circulação, implica que na infraestrutura haja raios em planta de implante 

mínimos na ordem dos 5000 metros e inclinações em perfil longitudinal na ordem dos 2,5%. 

Como se podia verificar, os parâmetros eram muito rígidos o que implicava que qualquer 

alteração no traçado tivesse implicações a jusante e a montante extremamente gravosas. Os 

maiores impactos detectados foram na Maceira, em Regueira de Pontes e na Bidoeira. 

Portanto, fariam essa recomendação para que, na fase do projecto de execução, se 

salvaguardasse o mínimo de impacto possível e fossem tomadas medidas correctivas 

eficazes 

 Avaliar uma outra possibilidade de traçado na freguesia de Regueira de Pontes, dados 

os impactos verificados, e uma vez que não foram apresentadas alternativas para esta zona. 

 Considerar a importância da possibilidade de ligação intermodal da Linha de Alta 

Velocidade com a Linha do Oeste, e por sua vez desta com a Linha do Norte, para 

aproveitar as potencialidades duma região particularmente dinâmica em termos industriais e 

empresariais. 
 

 

 Ordem do dia  

 

DLB N.º 1144/07 | Presente a acta da reunião de 30 de Agosto, cuja leitura foi dispensada 

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

a sua redacção final. 
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Ponto um 
 D e p a r t a m e n t o  d e  O p e r a ç õ e s  U r b a n í s t i c a s  

 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1124/93 – Guilhermino Vieira Vitorino 
DLB N.º 1145/07 | De GUILHERMINO VIEIRA VITORINO, residente na Rua Duarte 

Pacheco, n.º 11, Monte Real, referente ao projecto de arquitectura para legalização da 

alteração de um edifício destinado a pensão, situado no local acima referido. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/09/18, constante do respectivo 

processo (folha 639), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pelo Centro de Saúde e pela 

Direcção Geral do Turismo (dos quais deverá ser dado conhecimento ao requerente - folhas 

637 e 633 a 636 respectivamente); 

2.º cumprir em obra com o projecto de segurança contra riscos de incêndio, aprovado pelo 

Serviço Nacional de Bombeiros (do qual deverá ser dado conhecimento ao requerente - 

folha 574); 

3.º apresentar no prazo de seis meses, o seguinte: 

3.1. elementos esclarecedores relativamente ao indicado no alçado posterior, uma vez que 

de acordo com as informações prestadas pelos serviços de fiscalização se verifica 

existirem discrepâncias entre o projecto apresentado e o existente em obra; 

3.2. projectos de especialidade; 

4.º prever em obra o cumprimento das normas técnicas previstas no Decreto-Lei n.º 123/97, 

de 22 de Maio, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

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

confinantes: 

6.º caso pretenda publicidade deverá ser requerido o respectivo licenciamento junto do 

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

 
1.1.2. Processo de obras particulares n.º 392/01 – Matilde Valente Oliveira Clemente 
Sousa 
DLB N.º 1146/07 | De MATILDE VALENTE DE OLIVEIRA CLEMENTE SOUSA, residente na 

Rua de Martingil, n.º 157, Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para alteração e 

ampliação de um edifício destinado a restaurante – Matilde Noca –, na Rua do Martingil, 

freguesia de Marrazes. 

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

de 2005/06/13, tendo caducado por falta de apresentação dos projectos de especialidade 

dentro do prazo estabelecido para o efeito. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação prestada 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/09/17, constante do respectivo 

processo (folha 884), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

devendo cumprir com os condicionalismos indicados no parecer emitido pelo Centro de 

Saúde (do qual deverá ser dado conhecimento ao requerente). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.3. Processo de obras particulares n.º 855/02 - GASCENSOL - Instalações Térmicas 
e Climatizações, Lda 
DLB N.º 1147/07 | De GASCENSOL - INSTALAÇÕES TÉRMICAS E CLIMATIZAÇÕES, 

LDA, com sede na Rua do Vinagreiro, n.º 130-135, Pousos, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização da alteração de um pavilhão destinado a armazém, situado em 

Casal dos Matos – Vinagreiro, freguesia de Pousos.  

A pretensão já havia sido aprovada por deliberação de Câmara de 2004/09/13, não 

tendo no entanto ocorrido o seu licenciamento por falta de entrega dos projectos de 

especialidade, dentro do prazo estabelecido para o efeito. 

As alterações agora propostas englobam as já anteriormente apresentadas em 

2003/12/18, bem como outras alterações interiores e exteriores ao nível dos vãos e 

revestimentos, mantendo-se o uso e áreas de construção iniciais. 

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

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

processo (folha 1021), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao 

seguinte: 

1.º apresentar elementos de sobreposição (amarelos e encarnados), relativamente ao 

projecto inicialmente aprovado e licenciado, incluindo vãos, escadas (interiores e exteriores), 

bem como planta de implantação relativamente aos arranjos exteriores; 

2.º apresentar no prazo de seis meses, projecto de segurança contra incêndios aprovado 

pelo Serviço Nacional de Bombeiros, compatível com o projecto de arquitectura agora 

apresentado. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1108/03 – Faria & Irmão, Lda 
DLB N.º 1148/07 | De FARIA & IRMÃO, LDA, com sede na Rua do Casalinho, Zona 

Industrial dos Pousos - Apartado 4126, freguesia de Pousos, referente ao projecto de 

arquitectura de alterações de um edifício destinado a estabelecimento de restauração, 

situado em Serrada, freguesia de Pousos. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/09/18, constante do respectivo 

processo (folha 572), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 



1176(8) 
 

 

CMLeiria/Acta n.º 21, de 2007.09.27 
Im-DA-15-09_A00 
 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pelo Centro de Saúde (do qual 

deverá ser dado conhecimento à requerente / folha 530); 

2.º prever o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 379/97, de 27 de Dezembro, 

relativamente aos espaços de jogo e recreio; 

3.º apresentar no prazo de 6 meses, o seguinte: 

3.1. elementos esclarecedores quanto à delimitação da propriedade no lado Nascente, face 

ao indicado no projecto inicial; 

3.2. plantas de localização à escala 1:5000 e 1:1000, face ao indicado no ponto anterior; 

3.3. elementos rectificativos de acordo com o parecer emitido pelo Centro de Saúde; 

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

Nacional de Protecção Civil (do qual deverá ser dado conhecimento à requerente / folha 

529); 

3.5 projectos de especialidades; 

4.º prever em obra o cumprimento das normas técnicas relativamente à acessibilidade de 

pessoas com mobilidade condicionada, Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio; 

5.º previamente à emissão da autorização de utilização deverá apresentar Certidão da 

Conservatória do Registo Predial rectificada relativamente à área a ceder ao domínio 

público, conforme o indicado em deliberação de Câmara de 2004/11/08, ofício n.º 10610, de 

2004/11/24. 

Mais deliberou informar que, previamente ao licenciamento do presente pedido 

deverá encontrar-se solucionado o assunto pendente referente aos muros de vedação e 

alteração dos arranjos exteriores (Processo n.º 188/07); 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 1524/04 – Manuel Henriques Nogueira Matos e 
Outro 
DLB N.º 1149/07 | De MANUEL HENRIQUES NOGUEIRA MATOS E OUTRO, residente na 

Rua Joaquim Gonçalves Fétil – S. Simão de Litém, concelho de Pombal, referente ao 

projecto de arquitectura para alteração de um edifício habitacional, situado na Rua Serpa 

Pinto, freguesia de Leiria. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/09/17, constante do respectivo 

processo (folha 575), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer emitido pela Divisão de Habitação e Reabilitação 

Urbana (do qual deverá ser dado conhecimento ao requerente / folha 573 ), dado que não se 

consideram de aceitar as alterações propostas ao nível do Piso 0 do lado Poente junto aos 

arruamento; devendo manter o previsto no projecto inicialmente aprovado e apresentar os 
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respectivos elementos gráficos devidamente rectificados (planta de implantação, planta do 

piso 0, corte B, alçado norte e alçado poente); 

2.º apresentar os respectivos projectos de especialidade, bem como os elementos acima 

indicados no prazo de seis meses. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 215/05 – A. Brás Heleno, Lda 
DLB N.º 1150/07 | De A. BRÁS HELENO, LDA, com sede na Estrada Nacional 109 – Ponte 

da Pedra, freguesia de Regueira de Pontes, referente ao projecto de arquitectura para 

alteração de um barracão destinado a stand de venda de veículos, situado em Moinho do 

Vento - Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/09/17, constante do respectivo 

processo (folha 536), tendo em conta os pareceres emitidos pela EP – Estradas de Portugal, 

E.P.E., e pelo Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, e face ao disposto no artigo 

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

177/01, de 4 de Junho, deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da 

operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com os condicionalismos indicados no parecer emitido pela EP – Estradas de 

Portugal, EPE (do qual deverá ser dado conhecimento ao requerente); 

2.º apresentar os respectivos projectos de especialidade no prazo de seis meses. 

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

publicidade deverá a mesma ser objecto de licenciamento específico 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.7. Processo de obras particulares n.º 249/05 – Domingos Marques Farinha 
DLB N.º 1151/07 | De DOMINGOS MARQUES FARINHA, residente na Avenida Marquês de 

Pombal, n.º 51 - 2.º A, Leiria, referente ao projecto de arquitectura para legalização da 

alteração de uso de um estabelecimento comercial para estabelecimento de bebidas, situado 

no Largo da Infantaria 7, n.º 20, freguesia de Leiria, numa área abrangida pela zona de 

Protecção ao Convento de St.º Agostinho. 

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

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

processo (folha 138), tendo em conta os pareceres emitidos pela Divisão de Habitação e 

Reabilitação Urbana, pelo Instituto Português do Património Arquitectónico, pelo Centro de 

Saúde, pelo Governo Civil e pelo Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil e face ao 

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

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

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

1.º cumprir com o indicado nos pareceres do Centro de Saúde e Governo Civil, 

nomeadamente no que se refere ao horário de funcionamento; 

2.º apresentar os respectivos projectos de especialidade no prazo de seis meses (águas, 

esgotos, acústico e gás caso venha a prever a instalação de aparelhos de queima); 
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Mais deliberou o seguinte: 

a) informar o requerente que caso pretenda a instalação de publicidade deverá a 

mesma ser objecto de posterior licenciamento específico; 

b) dar conhecimento dos pareceres emitidos pelas entidades consultadas; 

c) dar conhecimento ao Sector de Licenciamentos Diversos, face ao parecer do 

Governo Civil no que se refere ao horário de funcionamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 264/05 – BRISANORTE – Pastelarias, Lda 
DLB N.º 1152/07 | De BRISANORTE - PASTELARIAS, LDA, com sede na Rua de Atenas, 

Lote 46-A, Quinta do Bispo, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura 

para legalização de um estabelecimento de restauração e bebidas (pastelaria) com terminal 

de cozedura, situado nas Galerias Jardins do Lis, Avenida Adelino Amaro da Costa, Lojas 6 

e 7 - Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes. 

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

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

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

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

condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pelo Governo Civil, pelo 

Centro de Saúde e pelo Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil (dos quais deverá 

ser dado conhecimento à requerente / folhas 68, 69, 70, 71, e 104 respectivamente); 

2.º apresentar no prazo de 6 meses, os seguintes elementos: 

2.1. projectos de especialidades. 

Mais deliberou informar a requerente que, relativamente à publicidade e toldos 

exteriores deverá ser efectuado o respectivo licenciamento junto do Sector de 

Licenciamentos Diversos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 1133/05 – Joaquim de Jesus de Oliveira 
DLB N.º 1153/07 | De JOAQUIM DE JESUS DE OLIVEIRA, residente na Rua das Cabeças, 

n.º 110 - Lagares, freguesia de Memória, referente aos elementos apresentados em fase de 

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

do projecto de arquitectura para legalização da alteração e ampliação de um pavilhão, 

situado em Cavadas, freguesia de Marrazes, localizando-se em espaço industrial, em zona 

de abrangência do IC2. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em conta a informação prestada pelo 

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

(folhas 208 e 209), considerando que os elementos apresentados vêm dar resposta aos 

motivos que estiveram na origem da proposta de indeferimento da pretensão, e face ao 

disposto no n.º 4 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 

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

condicionado ao seguinte: 

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

aplicáveis. 

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

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

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

Junho. 

3.º Colocar aviso de publicidade no local da obra, de acordo com o previsto no n.º 1 do 

artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho. 

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

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

Leiria, abaixo designado por RMOUCL. 

5.º Construir tapumes de resguardo, nos termos do previsto no artigo 91.º do RMOUCL. 

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

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

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

e no artigo 120.º do RMOUCL. 

7.º Requerer autorização de utilização, nos termos do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, e do artigo 46.º do RMOUCL, sendo que deverá 

previamente; 

7.1. Apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial corrigida face ao projecto de 

arquitectura aprovado, nomeadamente no que concerne à área do terreno. 

8.º Ficar sujeito às prescrições do Código Civil. 

9.º Garantir em obra o cumprimento dos artigos 22.º e 47º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 

de Fevereiro, relativamente à disponibilidade de água e meios de extinção de incêndios junto 

à via. 

10.º Os trabalhos devem ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização desta Câmara. 

11.º Caso pretenda construir muros deverá requerer o respectivo licenciamento. 

12.º Apresentar os seguintes documentos: 

12.1. Requerimento (em duplicado) a solicitar a emissão do alvará, conforme modelo 

disponível no Sector de Apoio ao Cidadão desta Câmara e na Internet no sítio: 

www.cm-leiria.pt. 

12.2. Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção da obra, 

elaborado de acordo com o anexo da Portaria n.º 1105/2001. 

12.3. Auto de implantação da obra, assinado pelo respectivo director técnico. 

12.4. Declaração do empreiteiro relativa à adjudicação da obra por parte do titular da 

operação urbanística. 

12.5. Fotocópia do documento de identificação pessoal do empreiteiro (bilhete de 

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 

termos da lei, no caso de pessoa singular, ou certidão do registo comercial e cartão de 

identificação de pessoa colectiva, no caso de pessoa colectiva). 
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12.6. Alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), conforme disposto no 

artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro, de classe >= 2.

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

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

comprovativo do respectivo pagamento. 

12.8. Plano de Segurança e Saúde. 

12.9. Livro de obra, com menção do termo de abertura. 

12.10.No acto do levantamento do alvará de licença de construção, apresentar garantia ou 

depósito bancário no valor de €5.000,00, a fim de garantir a reposição de infra-

estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a construção, de 

acordo com o estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento Municipal de 

Operações Urbanísticas desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: «A 

garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

12.11.Planta de arranjos exteriores com a discriminação dos materiais a utilizar assim como 

as respectivas áreas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.10. Processo de obras particulares n.º 1194/05 – SOUTOFERRO – Soc. de 
Dobragens e Montagens de Ferro, Lda 
DLB N.º 1154/07 | De SOUTOFERRO - SOCIEDADE DE DOBRAGENS E MONTAGENS 

DE FERRO, LDA, com sede na Rua do Paul, n.º 8 – Souto de Cima, freguesia de 

Caranguejeira, referente aos elementos apresentados em fase de audiência prévia do 

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

projecto de arquitectura para construção de um pavilhão e muros, em Moitas, freguesia de 

Santa Eufémia. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que os elementos 

apresentados pelo requerente não permitem obstar os motivos da proposta de 

indeferimento, deliberou por unanimidade indeferir o projecto de arquitectura da operação 

urbanística acima referida, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 

n.º 177/01, de 4 de Junho, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em reunião de 

2007/06/21, transmitidos através do ofício n.º 8506, datado de 2007/06/29. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 314/06 - BRISANORTE – Pastelarias, Lda 
DLB N.º 1155/07 | De BRISANORTE - PASTELARIAS, LDA, com sede na Rua de Atenas, 

Lote 46-A, Quinta do Bispo, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura 

para alteração de um estabelecimento comercial para estabelecimento de restauração e 

bebidas, situado na Avenida Adelino Amaro da Costa (fracção «BQ») - Arrabalde da Ponte, 

freguesia de Marrazes. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/09/20, constante do respectivo 
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processo (folha 103), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pelo Governo Civil e pelo Centro 

de Saúde (dos quais deverá ser dado conhecimento à requerente/ folhas 68 e 78 

respectivamente); 

2.º apresentar no prazo de 6 meses, os seguintes elementos: 

2.1. projecto de segurança contra riscos de incêndio, face ao indicado no parecer emitido 

pelo Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil (do qual deverá ser dado 

conhecimento ao requerente / folha 70); 

2.2 projectos de especialidades. 

Mais deliberou informar a requerente que, relativamente à publicidade e toldos 

exteriores deverá ser efectuado o respectivo licenciamento junto do Sector de 

Licenciamentos Diversos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.12. Processo de obras particulares n.º 533/06 - António Santos Almeida 
DLB N.º 1156/07 | De ANTÓNIO SANTOS ALMEIDA, residente Rua das Oliveiras, n.º 13 – 

Marinheiros, freguesia de Marrazes, referente aos elementos apresentados em fase de 

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

do projecto de arquitectura para construção de um anexo de apoio à habitação e muros de 

vedação, na Rua das Oliveiras – Marinheiros, freguesia de Marrazes, numa zona definida no 

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

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que os elementos 

apresentados vêm dar cumprimento aos motivos que estiveram na origem da proposta de 

indeferimento, concordando com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2007/09/20, constante do respectivo processo (folha 50), e face ao disposto 

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

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

arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de 6 meses, os seguintes elementos: 

1.1. requerimento/pedido de licença (Mod. 3 – 01, disponível no Sector de Apoio ao Cidadão 

desta Câmara), subscrito pelo Senhor António dos Santos Almeida e pela Senhora 

Margarida Susel Santos Lopes, face ao indicado na Certidão da Conservatória do 

Registo Predial; 

1.2. plantas de localização à escala 1:5000 e 1:1000 com a totalidade da parcela demarcada, 

face à área constante na certidão da Conservatória do Registo Predial agora 

apresentada; 

1.3. planta de implantação à escala 1:200 com a parcela totalmente delimitada, de acordo 

com o indicado no ponto anterior; 

1.4. projectos de especialidades; 
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2.º proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser danificadas 

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

 
1.1.13. Processo de obras particulares n.º 750/06 – MOTA NEVES & RODRIGUES – 
Compra e Venda de Imóveis, Lda 
DLB N.º 1157/07 | De MOTA NEVES & RODRIGUES - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, 

LDA, com sede na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, Lote 6 – Loja 1, Marinheiros, 

freguesia de Marrazes, referente aos elementos apresentados em fase de audiência prévia 

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

do projecto de arquitectura para construção de um pavilhão destinado a armazém e 

construção de muros de vedação/suporte, na Rua da Floresta – Canhestro – Vale da Garcia, 

freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que os elementos 

apresentados pelo requerente não permitem obstar o motivo da proposta de indeferimento, 

deliberou por unanimidade indeferir o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

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

de Junho, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em reunião de 2007/06/21, 

transmitidos através do ofício n.º 8505, datado de 2007/06/29. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.14. Processo de obras particulares n.º 845/06 – Província Portuguesa da Ordem 
Franciscana 
DLB N.º 1158/07 | De PROVÍNCIA PORTUGUESA DA ORDEM FRANCISCANA, com 

domicílio na Rua Silva Carvalho, n.º 34, Lisboa, referente ao projecto de arquitectura para 

obras de alteração da compartimentação interior de um edifício (edifícios anexos ao 

convento de S. Francisco), situado na Rua dos Mártires, n.º 1, freguesia de Leiria.  

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/09/18, constante do respectivo 

processo (folha 65), tendo em conta os pareceres favoráveis emitidos pela Autoridade 

Nacional de Protecção Civil, pela Comissão de Arte e Património Cultural da Diocese de 

Leiria – Fátima, e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar comprovativo de inscrição do técnico autor do projecto de arquitectura na 

Ordem dos Arquitectos, tal como já anteriormente solicitado no ofício 8461, de 2006/08/14; 

2.º as instalações sanitárias do piso 0 deverão permitir a sua utilização por pessoas com 

mobilidade condicionada, conforme o disposto no n.º 3 do Anexo ao Decreto-Lei n.º 163/06, 

de 8 de Agosto (do qual deverá ser dado conhecimento ao requerente / folha 63); 

3.º garantir a ventilação das instalações sanitárias interiores de acordo com o artigo 87.º do 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 
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4.º apresentar os respectivos projectos de especialidade no prazo de seis meses, bem 

como os elementos acima indicados. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.15. Processo de obras particulares n.º 1009/06 – Adelino da Silva Pereira 
DLB N.º 1159/07 | De ADELINO DA SILVA PEREIRA, residente na Rua da Cruz, n.º 9, 

freguesia de Amor, referente aos elementos apresentados em fase de audiência prévia do 

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

projecto de arquitectura para construção de um edifício de habitação colectiva (duas 

moradias), e muros com demolição do existente, na Rua do Jardim – Sismaria, freguesia de 

Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que os elementos 

apresentados pelo requerente não permitem ultrapassar os motivos que estiveram na origem 

da proposta de indeferimento tomada em reunião de Câmara de 2007/04/26, deliberou por 
unanimidade indeferir o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, ao 

abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, dado 

verificar-se que: 

1.º o projecto de arquitectura apresentado não prevê o afastamento mínimo de 8,00 m entre 

o edifício e o eixo do caminho no lado Poente (alínea c) do n.º 2 do artigo 26.º do 

Regulamento do Plano Director Municipal); 

2.º não prevê o afastamento mínimo de 5,00m entre o eixo do arruamento (lado Poente) e 

os muros, de modo a permitir o alargamento das vias e criação de passeio (n.º 6 do artigo 

26.º do Regulamento do Plano Director Municipal). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.16. Processo de obras particulares n.º 1211/06 – Gilberto Monteiro Domingues 
DLB N.º 1160/07 | De GILBERTO MONTEIRO DOMINGUES, residente na Rua de Leiria, n.º 

84, freguesia de Monte Real, referente ao projecto de arquitectura para ampliação de um 

edifício de habitação unifamiliar e construção de muros de vedação, na Rua de Leiria, 

freguesia de Monte Real. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/09/18, constante do respectivo 

processo (folha 165), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no Diploma de Licença emitido pela EP – Estradas de 

Portugal, E.P.E.; 

2.º apresentar no prazo de seis meses, o seguinte: 

2.1. indicar o número do processo ao abrigo do qual foi licenciado o anexo assinalado na 

planta de implantação e, caso este não se encontre devidamente licenciado, deverá 

apresentar elementos referentes ao mesmo; 
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2.2. elementos esclarecedores quanto à localização dos lugares de estacionamento, de 

acordo com o disposto no artigo 67.º do Regulamento do Plano Director Municipal; 

2.3. projecto de arquitectura rectificado de modo a diminuir a altura dos muros, não devendo 

estes exceder 2,00 m de altura, por motivos de enquadramento urbano; 

2.4. prever a eliminação das janelas no piso do sótão, uma vez que este espaço não poderá 

possuir condições habitacionais; 

2.5. projectos de especialidade; 

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

confinantes: 

4.º proceder à reposição de infra-estruturas que eventualmente venham a ser danificadas 

durante a obra. 

Mais deliberou dar conhecimento ao requerente do parecer emitido pelo Ministério 

da Defesa Nacional – Força Aérea. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.17. Processo de obras particulares n.º  1242/06 – Alberto Ribeiro Duarte Cadima 
DLB N.º 1161/07 | De ALBERTO RIBEIRO DUARTE CADIMA, residente na Rua de Santo 

António, n.º 125, freguesia de Leiria, referente à exposição apresentada em fase de 

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

indeferimento do projecto de arquitectura para legalização da alteração e ampliação de um 

edifício de habitação unifamiliar para edifício de habitação colectiva (dois fogos) e 

construção de muros, na Rua Olímpio Duarte Alves - Praia do Pedrógão, freguesia de 

Coimbrão, e inserido em zona sujeita ao Plano de Urbanização da Praia do Pedrógão e 

dentro da área de intervenção do POOC. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e considerando que a exposição 

apresentada pelo requerente não vem alterar os pressupostos que estiveram na origem da 

proposta de indeferimento, deliberou por unanimidade indeferir o projecto de arquitectura 

da operação urbanística acima referida, ao abrigo do disposto no n.º 1 e n.º 4 do artigo 24.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-

Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em reunião 

de 2007/03/15, transmitidos através do ofício n.º 4873, datado de 2007/04/10. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.18. Processo de obras particulares n.º 165/07 - Luís Manuel Monteiro da Silva 
Moreira Viana 
DLB N.º 1162/07 | De LUÍS MANUEL MONTEIRO DA SILVA MOREIRA VIANA, residente na 

Rua da Restauração, n.º 215, freguesia de Barreira, referente ao projecto de arquitectura 

para alteração de uso de um espaço comercial de um edifício, com vista à criação de dois 

espaços, destinando-se a estabelecimento de restauração e bebidas e o outro mantendo-se 

para comércio, na Avenida Combatentes da Grande Guerra, n.º 81, freguesia de Leiria. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/09/20, com o seguinte teor: 
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«Da análise dos elementos apresentados bem como do processo antecedente para 

o local (1572/94) verifica-se que é suprimida uma garagem afecta à fracção em causa, 

sendo o referido espaço ocupado pelo estabelecimento de restauração e bebidas proposto e 

armazém do comércio. 

Verifica-se ainda que o requerimento não é subscrito pelos dois titulares da fracção, 

tendo em conta a certidão da Conservatória do Registo Predial apresentada. 

Em face do exposto, e tendo em conta as necessidades de estacionamento que se 

verifica existirem nesta zona da cidade, sendo o mesmo agravado pela criação de um novo 

espaço com um novo uso (estabelecimento de restauração e bebidas) e tendo em conta o 

disposto no Regulamento do Plano Director Municipal, emite-se parecer desfavorável, 

propondo-se o indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e alínea 

b) do n.º 2 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada 

pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho.» 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/09/20, e face ao disposto no artigo 

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

177/01, de 4 de Junho, deliberou por unanimidade notificar o requerente, nos termos dos 

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

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

 
1.1.19. Processo de obras particulares n.º 285/07 - António Martins Pereira 
DLB N.º 1163/07 | De ANTÓNIO MARTINS PEREIRA, residente Rua D. Adelaide Pedrosa e 

Sousa, n.º 16, freguesia de Monte Real, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização da alteração de um anexo, construção de uma piscina e vedação, em Fontainha, 

freguesia de Monte Real, numa área de protecção das Nascentes Minero-Medicinais 

(Termas de Monte Real). 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/09/21, constante do respectivo 

processo (fl. 74), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela Direcção-Geral de Energia e 

Geologia (do qual deverá ser dado conhecimento ao requerente / folha 45); 

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

 

1.1.20. Processo de obras particulares n.º 525/07 - Carlos Carriço Mendes 
DLB N.º 1164/07 | De CARLOS CARRIÇO MENDES, residente na Rua João Leal, n.º 29 – 

Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização da ampliação de muro, construção de alpendre e alteração de anexo, na Rua 
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João Leal – Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, numa zona sujeita aos Estudos do 

Plano de Urbanização da Praia do Pedrógão. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/09/20, com o seguinte teor: 

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

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

1.º o muro construído e a construção do anexo inviabilizam a abertura do arruamento 

previsto nos Estudos do Plano de Urbanização, conforme indicado na informação emitida 

pela Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território; 

2.º não é esclarecedor quanto à legitimidade para a execução da ampliação do muro, face 

ao indicado na memória descritiva e parecer da Junta de Freguesia; 

3.º existem divergências entre o limite da propriedade indicado na planta de implantação e o 

processo antecedente (Proc. n.º 1283/00); 

4.º a área delimitada em planta não coincide com a área indicada na Certidão da 

Conservatória do Registo Predial; 

5.º o termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura não está 

correcto relativamente à operação urbanística, nem faz referência do cumprimento do 

disposto no Regulamento Geral das Edificações Urbanas e Regulamento do Plano Director 

Municipal. 

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

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

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

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/09/20, e face ao disposto no artigo 

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

177/01, de 4 de Junho, deliberou por unanimidade notificar o requerente, nos termos dos 

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

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

Mais deliberou informar, não haver lugar ao pedido de deferimento tácito 

apresentado, face ao acima indicado. 

Deliberou ainda, dar conhecimento ao requerente do parecer emitido pela Junta de 

Freguesia (folha 33) e informação da Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território 

(folhas 35 a 37). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.21. Processo de obras particulares n.º 685/07 - Ana Cristina Henriques Dias da 
Silva 
DLB N.º 1165/07 | De ANA CRISTINA HENRIQUES DIAS DA SILVA, residente na Rua Dr. 

José Jardim, n.º 9 – 1.º B – freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para 

alteração interior de espaço comercial de um edifício, com mudança de uso para salão de 

cabeleireiro, na Rua Comandante João Belo, n.º 20 – R/C, freguesia de Leiria, inserindo-se o 

local no Núcleo Histórico da Cidade de Leiria. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação prestada 

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

processo (folha 53), e tendo em conta os pareceres da Divisão de Habitação e Reabilitação 

Urbana, do Instituto Português do Património Arquitectónico, do Centro de Saúde e do 

Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, e face ao disposto no artigo 20.º do 

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

de 4 de Junho, deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação 

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado nos pareceres do Centro de Saúde e do Instituto Português do 

Património Arquitectónico; 

2.º apresentar no prazo de seis meses o projecto de redes de águas e esgotos. 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pelas 

entidades consultadas e informá-la que, caso pretenda a instalação de publicidade deverá a 

mesma ser objecto de posterior licenciamento específico. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.22. Processo de obras particulares n.º 687/07 – Rui Augusto Moreira Bernardes 
DLB N.º 1166/07 | De RUI AUGUSTO MOREIRA BERNARDES, residente na Travessa das 

Lavegadas, n.º 3, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura para construção 

de uma piscina de um edifício de habitação unifamiliar (Proc.º n.º 853/03), no local acima 

referido. 

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

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

processo (folha 38), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

devendo no acto do levantamento do alvará de licença de construção, apresentar garantia 

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

públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a construção, e a construção da 

pavimentação do arruamento e passeio dos espaços cedidos ao domínio público em sede do 

Proc. n.º 853/03, de acordo com o estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento 

Municipal de Operações Urbanísticas desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte 

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

Câmara Municipal.» 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.23. Processo de obras particulares n.º  4453/68 - António de Jesus Fonseca 
DLB N.º 1167/07 | De ANTÓNIO DE JESUS FONSECA, residente na Rua da Belavista, Lote 

70 – Casal dos Matos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização da alteração de um edifício habitacional e construção de telheiros, na Estrada 

dos Marinheiros, freguesia de Marrazes, numa zona definida no Plano Director Municipal 

como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação prestada 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007.09.17, constante do respectivo 

processo (folha 141), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado a apresentar os projectos de especialidade no prazo de seis meses. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise dos seguintes processos de vistoria  
1.2.1. Processo de vistoria n.º 27/05 – Junta de Freguesia do Arrabal 
DLB N.º 1168/07 | Retirado 

 
1.2.2. Processo de vistoria n.º 9/06 – Cidália Maria Santos Calado Dúlio Ribeiro 
DLB N.º 1169/07 | De CIDÁLIA MARIA DOS SANTOS CALADO DÚLIO RIBEIRO, residente 

na Rua Paulo VI, n.º 2145 – 2.º direito – Vale Sepal, freguesia de Marrazes, referente à 

vistoria para efeitos de beneficiação higiénica da fracção onde reside e na sequência da 

deliberação tomada em reunião de 2006/08/17, na qual foi manifestada a intenção de 

notificar o proprietário da referida fracção para adoptar as medidas necessárias à resolução 

das deficiências constantes do auto de vistoria n.º 135/06. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/09/14, e na sequência do despacho 

da Senhora Vereadora, Eng.ª Isabel Gonçalves, datado de 2007/09/17, constante do 

respectivo processo (folha 23), deliberou por unanimidade notificar o proprietário da 

fracção, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, e no artigo 90.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, para no prazo de 30 dias, proceder à correcção das 

deficiências indicadas no auto de vistoria n.º 135/06, cujo teor já é do seu conhecimento. 

Mais deliberou transmitir ao inquilino os procedimentos adoptados pela Câmara. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise do processo de licenciamento de combustíveis n.º 14/04 - TUBOFURO - 
Tubos de PVC, Lda. 
DLB N.º 1170/07 | De TUBOFURO - TUBOS DE PVC, LDA., com sede na Estrada Nacional 

109, freguesia de Ortigosa, referente ao projecto para instalação de reservatório para 

armazenamento de Gases de Petróleo Liquefeito, na Estrada Nacional 109, freguesia de 

Ortigosa. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/09/07 (Sector Técnico de Apoio aos Licenciamentos 

Especiais), considerando que a pretensão inserida numa zona prevista no Plano Director 

Municipal de Leiria como espaço florestal, não cumpre com o disposto no artigo 15.º e n.º 3 

do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/06, de 28 de Junho, pelo que se propõe o indeferimento 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/09/20 (Sector Técnico de Apoio aos 

Licenciamentos Especiais), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou 
por unanimidade notificar o requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o que se lhe oferecer sobre a 

proposta de indeferimento da pretensão. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.4.1. Processo de loteamento n.º 25/87 – Faustino Rodrigues Manso e Outro 
DLB N.º 1171/07 | De FAUSTINO RODRIGUES MANSO JÚNIOR E OUTRO acompanhado 

de um requerimento de Adriano dos Reis de Oliveira Caseiro, residente na Rua Dr. Rui 

Acácio Silva Luz, Lote 6, em Cruz da Areia, freguesia de Leiria a solicitar alterações ao lote 6 

referente ao loteamento situado em Cruz da Areia, freguesia de Leiria, consistindo as 

mesmas no aumento da área de implantação e na reformulação do polígono de implantação. 

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

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

Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, sem oposição. 

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

Divisão de Loteamentos datada de 12 de Setembro de 2007, constante do respectivo 

processo, (folha 1255), deliberou por unanimidade aprovar a alteração proposta. 

Para o efeito deve o requerente solicitar a emissão do aditamento ao Alvará no 

prazo de um ano. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4.2. Processo de loteamento n.º 5/92 – NOVA LEIRIA – Imobiliária, SA 
DLB N.º 1172/07 | De NOVA LEIRIA - IMOBILIÁRIA, SA, acompanhado de um requerimento 

de Leirimundo - Construção Civil, S.A., com sede na Rua Ivone Silva n.º 6, 13.º Direito, 

Lisboa, a solicitar que, no lote 16 destinado a comércio seja considerado comércio/serviços, 

referente ao loteamento situado em Almuinha Grande, freguesia de Marrazes. 

Atendendo a que o loteamento se insere no Plano de Pormenor de Almuinha Grande 

e este define para o lote 16 o uso de comércio, a pretensão não é viável. 

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

Divisão de Loteamentos datada de 9 de Agosto de 2007, constante do respectivo processo, 

(folha 928), deliberou por unanimidade manifestar a intenção de indeferir a pretensão de 

acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

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

para o efeito notificar-se a requerente nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o que se lhe oferecer sobre a 

respectiva proposta de indeferimento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.4.3. Processo de loteamento n.º 27/97 – O.C.G.H. – Obras, Construção e Gestão de 
Habitação, Lda 

DLB N.º 1173/07 | De O.C.G.H. - Obras, Construções e Gestão de Habitação, Lda, com 

escritório na Rua Camilo Korrodi, bloco 2, 2.º E14, freguesia de Leiria, acompanhado de um 

requerimento a solicitar a recepção definitiva das obras de infra-estruturas e o cancelamento 

das garantias bancárias, referente ao loteamento sito em Rua D. Carlos I, em Sismaria, 

freguesia de Marrazes.  

A Câmara, depois de analisar o assunto e considerando as informações prestadas 

pelo Departamento de Obras Municipais datada de 11 de Junho de 2007 e pela Divisão de 

Parques e Espaços Verdes datada de 31 de Agosto de 2007, constantes do respectivo 

processo, (folhas 611 e 612 respectivamente), deliberou por unanimidade autorizar a 

recepção definitiva das obras de infra-estruturas e o respectivo cancelamento das garantias 

bancárias n.º 331 686, n.º 331 687, n.º 331 689, n.º 331 690 e n.º 331 691 emitidas pelo 

Banco Espírito Santo, S.A., devendo para o efeito ser elaborado o correspondente auto de 

recepção. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
 Depar tamento  de  Obras  Munic ipa is 

 

Processo n.º T – 154/2000. Sede da Freguesia e Posto Médico de Pousos. Projecto de 
alterações 
DLB N.º 1174/07 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, acompanhado 

de uma informação do Departamento de Obras Municipais datada de 11 de Setembro de 

2007, propondo a aprovação do projecto de alterações devendo obedecer aos 

condicionantes exigidos nos pontos n.ºs 4 e 5 e que a seguir se transcrevem: 

« 4. Complementarmente, em sede do subsequente Projecto de Execução de arquitectura 

ou em obra, deverão ser rectificados e/ou esclarecidos os seguintes aspectos: 

4.1. Ao abrigo do disposto no n.º 3, do artigo 65.º do RGEU, “O pé-direito livre mínimo dos 

pisos destinados a estabelecimentos comerciais, é de 3,00m” (citei). Por defeito, uma 

vez que o pé-direito livre mínimo de 2,70m se aplica apenas a habitação (n.º 1 do 

mesmo artigo 65.º do RGEU), os 3,00m de pé-direito livre mínimo são generalizáveis 

para todos os restantes espaços de natureza pública e/ou terciária, pelo que a cota dos 

tectos-falsos em todo o edifício deve subir para os 3,00m desde o limpo do respectivo 

pavimento. 

4.2. Ao abrigo das disposições constantes do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto, que 

“Define o Regime da Acessibilidade aos Edifícios e Estabelecimentos que recebem 

Público (…)”, deverá ser dado cumprimento aos seguintes aspectos: 

4.2.1. Todas as pedras de soleira, entre o espaço da entrada (0.01) e os correspondentes 

espaços interiores (incluindo o vestíbulo da Extensão de Saúde / 0.16) não devem 

consubstanciar um ressalto entre pavimentos superior a 0,02m (alínea 3) do ponto 4.8.2. 

da secção 4.8. do supra referido diploma); 
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4.2.2. O tapete previsto no vestíbulo da Extensão de Saúde (0.16) deverá cumprir o disposto 

no ponto 4.7.3. da secção 4.7. do supra referido diploma; 

4.2.3. A título de exemplo e em sede dos Projectos de Especialidades, os eventuais carretéis 

de incêndio, bastidores diversos e/ou outro tipo de obstáculos físicos em espaços 

interiores, devem conformar-se com o disposto no ponto 4.3.2. da secção 4.3. do supra 

referido diploma; 

4.2.4. O balcão de atendimento ao público previsto no espaço de Apoio Administrativo (0.25) 

deve cumprir todos os quesitos definidos em sede da secção 2.12. do supra referido 

diploma; 

4.2.5. A instalação sanitária adaptada para utentes deficientes (0.30) deve ter uma largura 

mínima de 2,20m (alínea 1) do ponto 2.9.6. da secção 2.9. do supra referido diploma); 

4.2.6. A mesma instalação sanitária adaptada para utentes deficientes (0.30) deve dispor de 

um equipamento de alarme que cumpra todos os quesitos definidos no ponto 2.9.15. da 

secção 2.9. do supra referido diploma; 

4.2.7. O vestíbulo da Extensão de Saúde (0.16) deve ter uma dimensão que permita dar 

satisfação ao disposto no ponto 2.2.2. da secção 2.2. do supra referido diploma, ou seja, 

ter pelo menos 1,50m de profundidade livre. 

4.3. Complementarmente aos aspectos específicos e concretos aqui apontados, o 

subsequente Projecto de Execução de arquitectura deve dar cumprimento integral às 

disposições constantes do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto, que “Define o Regime 

da Acessibilidade aos Edifícios e Estabelecimentos que recebem Público (…)”. 

4.4. Ao abrigo das disposições constantes do Decreto-Lei n.º 409/98, de 23 de Dezembro, 

que “Define o Regulamento de segurança contra incêndio em edifícios de tipo Hospitalar”, 

entre os quais se incluem Centros de Saúde (alínea a) do n.º 2 do artigo 1.º do mesmo 

diploma), a porta que se presume motorizada/automática, com sistema de abertura por 

deslizamento lateral horizontal, prevista no vestíbulo de acesso à Extensão de Saúde, deve 

dar satisfação ao disposto no n.º 2, do artigo 58.º do mesmo diploma. Esta matéria deve ser 

devidamente demonstrada em sede do Projecto de Execução de arquitectura. 

5. Obedecer ao parecer emitido pela Administração Regional de Saúde do Centro, datado de 

7 de Fevereiro de 2007.» 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar as 

respectivas alterações ao projecto. 

 

 

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 1175/07 |  Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa à 

presente acta e que dela faz parte integrante (ANEXO A). 
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A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 

Presidente, no período de 12 a 26 de Setembro de 2007 correspondente às Ordens de 

Pagamento Gerais n.ºs: 6383 a 6386, 6478, 6479, 6488, 6489, 6517, 6569, 6573, 6574, 

6576 a 6579, 6615, 6618 a 6621, 6623, 6625, 6626, 6629, 6630, 6704, 6705, 6736 a 6741, 

6744, 6747 a 6754, 6756 a 6763, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 505, 521, 

550 a 554, 584, e às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 227, 229, 4579, 4667, 4769, 

4792, 4802, 5086, 5139, 5367, 5501, 5503 a 5505, 5509, 5511 a 5513, 5515, 5516, 5848, 

6030, 6042, 6075, 6092, 6094, 6155, 6189, 6200, 6216 a 6236, 6238 a 6241, 6243 a 6265, 

6267 a 6270, 6272 a 6294, 6296 a 6299, 6301, 6302, 6306 a 6311, 6316, 6317, 6319 a 

6328, 6333, 6334, 6336 a 6340, 6343, 6345, 6358 a 6367, 6369, 6370, 6373, 6377, 6379, 

6389, 6391 a 9393, 6395, 6397, 6399, 6409 a 6412, 6414 a 6419, 6422 a 6425, 6428 a 

6435, 6437, 6438, 6449, 6453, 6455 a 6457, 6475, 6495, 6503, 6504, 6509 a 6513, 6515, 

6516, 6518 a 6539, 6541 a 6543, 6545, 6547 a 6549, 6551 a 6553, 6556 a 6560, 6566, 

6567, 6570, 6572, 6575,6581 a 6586, 6588 a 6598, 6600, 6603 a 6605, 6609, 6614, 6617, 

6622, 6624, 6638, 6639, 6640, 6642, 6644 a 6648, 6650, 6657, 6660, 6679, 6680, 6683, 

6684, 6711 a 6721, 6726 a 6728, 6731 a 6735, 6743, 6746, 6764, 6766 a 6774, 6813 no 

valor total de €2.490.717,24. 

 

3.1.2. XVII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. Ratificação 
DLB N.º 1176/07 | Presente a XVII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2007 que se consubstancia na 17.ª Alteração ao Orçamento 

da Despesa, 14.ª Alteração ao Plano de Actividades, 16.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 Dr. Raul 

Castro, Eng.º Carlos Martins e Dra. Lucinda Caleira, eleitos pelo Partido Socialista, ratificar o 

despacho da Senhora Presidente de 24 de Setembro que autoriza a XVII Modificação às 

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

montante de €1.218.965,00 e diminuições/anulações no montante de €1.163.400,00, e a 

XVII alteração ao Orçamento da Despesa para o presente ano de 2007, com 

inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €1.243.265,00 cada, tal como 

proposto. 
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.3. Doação de uma fotocopiadora à Escola 1.º CEB de Machados, freguesia de Boa 
Vista 
DLB N.º 1177/07 | Presente uma declaração remetida pelo Agrupamento de Escolas 

Colmeias (ENT 2007/15410, de 15 de Junho), na qual se declara que por iniciativa dos 

professores em colaboração com um grupo de pais foi adquirida para instalar na Escola 1.º 

CEB de Machados, freguesia de Boa Vista, 1 fotocopiadora Kyocera FS1016MFP, no valor 

de €423,50. 
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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 Machados da freguesia de Boa Vista. 

 
3.1.4. Doação de diverso equipamento à Escola 1.º CEB de Boa Vista n.º 1, freguesia 
de Boa Vista 
DLB N.º 1178/07 | Presente uma declaração remetida pelo Agrupamento de Escolas 

Colmeias (ENT 2007/19227, de 31 de Julho), na qual se declara que por iniciativa dos 

professores em colaboração com a empresa «Roca» foi adquirida para instalar na Escola 1.º 

CEB de Boa Vista n.º 1,  freguesia de Boa Vista, o seguinte equipamento: 

⎯ 1 Máquina multifunções HP Photosmart C4180 com cabo USB, no valor de €129,98; 

⎯ 1 Rádio gravador Grundig RCD 3400 MP3, no valor de €69,00. 

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 Boa Vista n.º 1,  da freguesia de Boa Vista. 

 
3.1.5. Doação de diverso equipamento à Escola 1.º CEB de Bouça, freguesia de 
Colmeias 
DLB N.º 1179/07 | Presente uma declaração remetida pelo Agrupamento de Escolas 

Colmeias (ENT 2007/18631, de 25 de Julho), na qual se declara que por iniciativa dos 

professores em colaboração com a comunidade educativa foi adquirido para instalar na 

Escola 1.º CEB de Bouça, freguesia de Colmeias, o seguinte equipamento: 

⎯ 1 Rádio Gravador Grundig RCD 3400 MP3, no valor de €69,00; 

⎯ 1 Máquina Fotográfica Digital, HP Photosmart M22, no valor de €116,00. 

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 Bouça,  freguesia de Colmeias. 

 
3.1.6. Doação de um aspirador ao Jardim-de-Infância de Barracão, freguesia de 
Colmeias 
DLB N.º 1180/07 | Presente uma declaração remetida pelo Agrupamento de Escolas 

Colmeias (ENT 2007/15304, de 14 de Junho), na qual se declara que por iniciativa dos 

professores em colaboração com a Empresa «Roca» foi adquirida para instalar no Jardim de 

Infância de Barracão, freguesia de Colmeias, 1 Aspirador Philips FC9064 no valor de 

€179,00. 

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.º169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade aceitar a doação do referido equipamento, para instalação no Jardim de 

Infância Barracão, da freguesia de Colmeias. 
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3.1.7. Resumos de Tesouraria 

DLB N.º 1181/07 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 26 de Setembro de 

2007, apresentando um Total de Disponibilidades de €3.793.770,13, sendo de Operações 

Orçamentais €3.120.972,03 e de Operações de Tesouraria €672.798,10, que se encontra 

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

A Câmara tomou conhecimento. 
 
 

Ponto quatro 
 D i v i s ã o  J u r í d i c a   

 
4.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Jurídica 
4.1.1. Ateneu Desportivo de Leiria – Instituição de Utilidade Pública. Pedido de 
reconhecimento de interesse municipal de actividades (ENT. 2007/6645) 
DLB N.º 1182/07 | Presente o pedido de classificação de interesse municipal da actividade 

desenvolvida pelo «Ateneu Desportivo de Leiria, Associação Cultural, Desportiva e 

Recreativa», acompanhado da informação n.º 105/2007, prestada pela Divisão Jurídica. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto em epígrafe e concordando com o 

teor da Informação n.º 105/2007, prestada pela Divisão Jurídica, a qual passa a fazer parte 

integrante da presente acta (Anexo C), deliberou por unanimidade classificar a actividade 

desenvolvida pelo «Ateneu Desportivo de Leiria, Associação Cultural, Desportiva e 

Recreativa» de interesse municipal, para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 

53.º do Novo Regime de Arrendamento Urbano, aprovado pela Lei n.º 6/2006, de 27 de 

Fevereiro. 

 

4.1.2. Pedido de indemnização de João Maria Santos, Lda.. Incidente na Feira de Maio 
de 2005 (ENT. 2005/14355) 
DLB N.º 1183/07 | Presente o pedido de indemnização apresentado pela sociedade «João 

Maria Santos, Lda.», acompanhado da informação n.º 114/2007, prestada pela Divisão 

Jurídica. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto em epígrafe e concordando com o 

teor da Informação n.º 114/2007, prestada pela Divisão Jurídica, a qual passa a fazer parte 

integrante da presente acta (Anexo D), deliberou por unanimidade declinar qualquer 

responsabilidade pelos danos causados pelo desabamento de uma bolsa de água sobre os 

produtos que a sociedade «João Maria Santos, Lda» tinha à venda no recinto da Feira de 

Maio do ano de 2005. 
 
 

Ponto cinco 
 Depar tamento  de  Desenvolvimento  Económico,  Espaços  Verdes  e  Ambiente  
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5.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
5.1.1. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.20014/07) 
DLB N.º 1184/07 | Presente o requerimento de Rofar – Sociedade de Gestão Imobiliária, 

Lda, com sede no Largo Santana , n.º 11, Leiria, a solicitar licença especial de ruído, para a 

execução de trabalhos no prédio sito em Largo Cónego Maia, n.º 7 desta cidade,  licenciados 

pelo processo camarário n.º 318/06, praticando o horário todos os dias úteis entre as 

18h00m e as 24h00m, do qual, consta o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara de 

2007/09/07 a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/09/07 do Senhor Vice-Presidente a deferir o pedido, mediante emissão de 

licença especial de ruído para o efeito. 

 
5.1.2. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.21785/07) 
DLB N.º 1185/07 | Presente o requerimento do Centro Popular Recreativo da Pocariça, com 

sede na Rua das Oliveirinhas, no lugar da Pocariça, freguesia da Maceira, deste concelho, a 

solicitar licença especial de ruído para a realização do «Festival de Fim de Verão», a ter 

lugar dentro do parque de estacionamento daquele Centro Popular, sito na morada supra, 

nos dias 14, 15 e 16/09/2007, no horário compreendido entre as 20h 00m e a 2h 30m, do 

qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2007/09/13 a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/09/13 da Senhora Presidente a deferir o pedido mediante emissão de 

licença especial de ruído para o efeito. 

 
5.1.3. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.22642/07) 
DLB N.º 1186/07 | Presente o requerimento de Alda Angelina Pereira dos Santos, residente 

na Rua Esquerda, n.º 9, freguesia da Moita, concelho da Marinha Grande, na qualidade de 

representante do Clube Automóvel da Marinha Grande, com sede na Rua Santa Isabel, 

Marinha Grande, a solicitar licença especial de ruído, para o lançamento de fogo de artifício 

junto ao Estádio Magalhães Pessoa, sito em Leiria, no âmbito da realização de prova 

desportiva no dia 2007/09/21, no horário compreendido entre as 20h 00m e as 21h 00m, do 

qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2007/09/19 a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/09/19 da Senhora Presidente a deferir o pedido para o dia 2007/09/21 

mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 
5.1.4. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.22784/07) 
DLB N.º 1187/07 | Presente o requerimento de Tiago Miguel Cunha Pereira, residente na 

Rua Santo Amaro, n.º 41, Várzeas, freguesia de Arrabal, deste concelho, na qualidade de 

organizador, a solicitar licença especial de ruído para a realização de festa convívio com 

música ao vivo a ter lugar num barracão, sito na Rua da Barroca, junto ao clube desportivo, 

no lugar de Soutocico, freguesia do Arrabal, deste concelho, no dia 2007/09/21, no horário 
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compreendido entre as 21h 00m e as 03h 00m do dia seguinte, do qual consta o despacho 

da Senhora Presidente da Câmara de 2007/09/21 a deferir o pedido.  

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

despacho da Senhora Presidente a deferir o pedido para o dia 2007/09/21, mediante 

emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 
5.1.5. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Entfe.5225/07) 
DLB N.º 1188/07 | Presente o requerimento de Lena Engenharia e Construções, SA, com 

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

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

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

Carpalhosa, entre os dias 2007/09/01 a 2007/09/30, praticando o horário todos os dias úteis 

entre as 20h 00m e as 08h 00m e Sábados, Domingos e Feriados das 7h 00m às 24h 00m, 

do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2007/09/21 a deferir o 

pedido.  

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

despacho de 2007/09/21 da Senhora Presidente a deferir o pedido mediante emissão de 

licença especial de ruído para o efeito. 

 

5.1.6. Licença especial de ruído (Ent.22058/07) 
DLB N.º 1189/07 | Presente o requerimento de Alexandre Gomes Carreira, residente na Rua 

Ninho de Rato, n.º 30, Toco, freguesia de Amor, deste concelho, na qualidade de 

organizador, a solicitar licença especial de ruído para a realização do encontro de motards 

com música ao vivo, a ter lugar na referida rua nos dias 28 e 29/09/2007, no horário 

compreendido entre as 15h 00m e as 2h 30m do dia seguinte e igual período para o outro 

dia. 

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

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

 

5.1.7. Licença especial de ruído (Ent.22986/07) 
DLB N.º 1190/07 | Presente o requerimento de Fishbowl Caffé, Unipessoal, Lda., com sede 

na Rua Manuel Pereira Patrício, n.º 27, Loja D, Leiria, freguesia de Marrazes, a solicitar 

licença especial de ruído para a realização de passagem de música no estabelecimento de 

café sito na mesma morada no dia 2007/09/29, no horário compreendido entre as 23h 00m e 

as 4h 00m  do dia seguinte. 

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

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

 

5.1.8. Licença especial de ruído (Ent.22997/07) 
DLB N.º 1191/07 | Presente o requerimento de Marco António Oliveira Cordeiro, na 

qualidade de representante do Grupo Cultural e Desportivo Telheirense sito na Rua do 
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Barreiro, da freguesia de Maceira, deste concelho, a solicitar licença especial de ruído para a 

realização de música ao vivo na colectividade supra citada, no dia 2007/10/20, no horário 

compreendido entre as 22h 00m e as 4h 00m do dia seguinte. 

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

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

 

5.1.9. Alargamento do horário de funcionamento (Ent.22191/07) 
DLB N.º 1192/07 | Presente o pedido de Fishbowl Caffé, Unipessoal, Lda., com sede na Rua 

Manuel Pereira Patrício, n.º 27, Sismaria, freguesia de Marrazes, deste concelho, a solicitar 

o prolongamento de horário de funcionamento do estabelecimento supra citado até às 4 

horas nos dias 29 e 30 de Setembro do corrente ano para assinalar o primeiro aniversário do 

estabelecimento supra citado.  

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

pedido de prolongamento do horário até às 4 horas nos dias 29 e 30 de Setembro do 

corrente ano a título excepcional, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento 

Municipal dos horários de funcionamento.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.1.10. Proposta de revogação do artigo 16.º do Regulamento sobre o Licenciamento 
das Actividades Diversas. Seguro da actividade de guarda-nocturno (Ent. 18578/06) 
DLB N.º 1193/07 | O Regulamento sobre o Licenciamento das Actividades Diversas Previstas no 

Decreto-Lei n.º 264/02, de 25 de Novembro, e no Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de Dezembro, prevê no 

seu artigo 16.º que: «O guarda-nocturno é obrigado a efectuar e manter em vigor um seguro de 

responsabilidade civil que garanta o pagamento de uma indemnização por danos causados a terceiros 

no exercício e por causa da sua actividade.» 

A legislação em vigor não prevê a exigibilidade de qualquer seguro de responsabilidade civil 

para o exercício da actividade de guarda-nocturno, pelo que, após análise jurídica, conforme consta da 

informação com o registo INT.9802/07, anexa ao processo, conclui-se que não poderá existir qualquer 

regulamento municipal que o imponha, por não estar previsto na lei habilitante, nomeadamente nos já 

citados Decretos-Lei n.ºs 264/02 e 310/02. 

Assim, nos termos da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deverá esta Câmara Municipal deliberar propôr à Assembleia Municipal de Leiria para que, no uso da 

competência prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, revogue o supra citado artigo 16.º do Regulamento sobre o 

Licenciamento das Actividades Diversas.  

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

com a informação jurídica e propor à Assembleia Municipal de Leiria para que, no uso da 

competência prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, revogue o artigo 16.º do 

Regulamento sobre o licenciamento das actividades diversas previstas no Decreto-Lei n.º 

264/02, de 25 de Novembro e no Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de Dezembro, que refere 

expressamente: “o guarda-nocturno é obrigado a efectuar e manter em vigor um seguro de 
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responsabilidade civil que garanta o pagamento de uma indemnização por danos causados 

a terceiros no exercício e por causa da sua actividade.” 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

5.1.11. Isenção da taxa de exumação de cadáver no Talhão dos Combatentes da 
Grande Guerra (Ent.22767/07) 
DLB N.º 1194/07 | Presente o requerimento de Serafim Marques Ribeiro, residente na Rua 

das Olhalvas, n.º 41-1.º C, Leiria, a solicitar a isenção da taxa de exumação das ossadas de 

Matias José Rosa, inumado em 1981/09/11, na sepultura n.º 5 do Talhão dos Combatentes 

da Grande Guerra, do Cemitério Municipal de Leiria, para serem colocadas no ossário n.º 11 

da Liga dos Combatentes da Grande Guerra do mesmo cemitério. 

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

de exumação das ossadas de Matias José Rosa, nos termos da observação 2.ª do capítulo 

V, Secção I da Tabela de Taxas e Licenças em vigor neste Município. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.12. Anulação de certidão de dívida n.º 337/07, Carla Armindo da Silva Ribeiro. 
Rectificação da deliberação  
DLB N.º 1195/07 | Na reunião de Câmara Municipal realizada em 2007/09/13, foi deliberado 

por unanimidade anular a certidão de dívida n.º 337/07 – Carla Arminda da Silva Ribeiro e 

alterar a guia de receita n.º 23697/07, de 2007/08/20 para o nome de Carla Arminda da Silva 

Ribeiro, para pagamento da ocupação do lugar de terrado n.º 222, do Mercado de Falcão de 

Têxteis e Calçado, relativo ao mês de Agosto de 2007.  

Verificando-se que o texto da deliberação não está correcto, propõe-se que o 

mesmo seja rectificado do seguinte modo: 

Onde se lê: «...anulação da certidão de dívida.» deverá ler-se: «.... anulação do 

conhecimento n.º 24.113 do ano de 2007, bem como da certidão de dívida n.º 337/07, de 

21/08/2007, em nome de Carla Arminda da Silva Ribeiro ...». 

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

deliberação tomada em reunião de 13 de Setembro. 
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. Cedência gratuita do autocarro do Município. Ratificação de despacho 
DLB N.º 1196/07 | Presente o pedido de cedência gratuita do autocarro de 37 lugares deste 

Município, apresentado: 

⎯ Freguesia de Santa Eufémia (ENTFE 5625/07) para o dia 15 de Setembro de 2007. 



1199(31) 
 

 

CMLeiria/Acta n.º 21, de 2007.09.27 
Im-DA-15-09_A00 
 

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

despacho do Senhor Vereador da Educação e Cultura que autorizou a cedência com 

isenção da quilometragem do autocarro e nas demais condições regulamentares, para o dia 

acima referido. 

 

6.1.2. Cedência gratuita do autocarro do Município 
DLB N.º 1197/07 | Presente o pedido de cedência gratuita do autocarro de 37 lugares deste 

Município, apresentado: 

⎯  Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria (ENT 21729/07) para os 

dias 5, 6 e 7 de Outubro de 2007. 

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

cedência com isenção da quilometragem do autocarro e nas demais condições 

regulamentares para os dias acima referidos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.3. Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar. 
Transferência da verba do mês de Junho e Julho do ano lectivo de 2006/2007 e acerto 
de contas 
DLB N.º 1198/07 | Presente uma informação/proposta do seguinte teor: 

«Dado o atraso verificado na transferência pelo Estado, dos apoios financeiros a atribuir no 

ano lectivo de 2006/2007, para comparticipação da refeição e animação sócio-educativa do 

programa em epígrafe, propõe-se à Câmara o pagamento relativo ao mês de Junho e Julho 

de 2007, em conformidade com o disposto no Despacho n.º 10 050/2007, de 30 de Maio de 

2007 (última actualização levada a cabo pelos Ministérios da Educação e do Trabalho e da 

Solidariedade Social) e respectivos acertos de contas a que houver lugar. 

Criança /Refeição/Mês - €30,42 

Criança /Complemento de horário/Mês - €29,46, em salas com menos de 15 crianças 

Salas com 15 ou mais crianças em complemento de horário - €611,50 p/ sala. 

Assim, as verbas no total de €134.321,82 deverão ser transferidas de acordo com a seguinte 

lista: 
⎯ Agrupamento de Escolas de Maceira ......................................................................................................€1.689,57 

TOTAL ............................................................................................................................................ €1.689,57 

⎯ Associação de Pais e Enc. de Educ. da Freguesia Arrabal ...................................................................... €2.778,51 

⎯ Associação de Pais e Enc. de Educ. dos Alunos do Jardim de Infância Escola do 1.º CEB da Barosa . €1.887,30 

⎯ Associação de Pais e Enc. Educ. do JI e 1.º CEB de Bouça ................................................................... €1.179,32 

⎯ Associação de Pais e Enc. Educ. da Escola n.º 6 de Leiria ..................................................................... €9.061,59 

⎯ Ass. de Pais e Enc. Educ. das Esc de Bidoeira de Cima ......................................................................... €2.890,87 

⎯ Associação de Pais e Enc. de Educ. das Escolas do 1.º CEB e Jardim de Infância de Boa Vista............€2.151,27 

⎯ Associação de Pais e Enc. de Educação dos Alunos das Escolas Pré-Primárias da Freguesia de  

Caranguejeira ................................................................................................................................................€15.779,64 

⎯ Associação de Pais e Enc. de Educação da Escola EB 1 n.º 7 e Jardim-de-Infância de Capuchos ........€6.564,91 

⎯ Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Maceira ..................€7.731.38 

⎯ Associação de Pais do Jardim de Infância e Escola do 1.º CEB de Andrinos...........................................€1.316,19 

⎯ Associação de Pais do Azabucho e Campo Amarelo .............................................................................. €1.824,81 

⎯ Associação de Pais do Jardim de Infância de Pousos ............................................................................. €2.131,02 
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⎯ Associação de Pais do Jardim de Infância do Vidigal .............................................................................. €1.679,13 

⎯ Associação de Pais e Enc. de Educ. das Escolas e J. de Infância da  Freguesia de Regueira de Pontes€3.034,02 

⎯ Associação de Pais e Enc. de Educação de Vale Sumo e Olivais ..............................................................€680.72 

⎯ Associação de Pais do Jardim de Infância de St.ª Cat.ª Serra ..................................................................€2.881,14 

⎯ Associação de Pais da Esc. e Jardim de Infância de Loureira ..................................................................€2.999,49 

⎯ Associação de Pais da Escola de Magueigia e Quinta da Sardinha..........................................................€1.162,69 

TOTAL .......................................................................................................................................... €67.734,00 

⎯ Freguesia de Amor ................................................................................................................................... €5.404,90 

⎯ Freguesia de Azoia .................................................................................................................................. €2.629,80 

⎯ Freguesia de Bajouca a) ........................................................................................................................... €3.038,05 

⎯ Freguesia de Carreira a) .............................................................................................................................. €517,32 

⎯ Freguesia de Carvide ............................................................................................................................... €3.156,24 

⎯ Freguesia de Coimbrão ............................................................................................................................ €3.942,81 

⎯ Freguesia de Colmeias a) ......................................................................................................................... €2.423,23 

⎯ Freguesia de Cortes ................................................................................................................................. €3.516,39 

⎯ Freguesia de Marrazes ...........................................................................................................................€18.984,04 

⎯ Freguesia de Memória a) ...........................................................................................................................€1.280,15 

⎯ Freguesia de Milagres .............................................................................................................................. €2.702,41 

⎯ Freguesia de Monte Real ...........................................................................................................................€1.285,80 

⎯ Freguesia de Monte Redondo a) ...............................................................................................................€4.073,40 

⎯ Freguesia de Ortigosa ...............................................................................................................................€2.472,18 

⎯ Freguesia de Parceiros .............................................................................................................................€5.700,75 

⎯ Freguesia de Souto da Carpalhosa .......................................................................................................... €3.854,54 

TOTAL .......................................................................................................................................... €64.982,01 

a) transferência de verba fica condicionada à apresentação do Relatório de Contas 

Anual (2005/2006), de acordo com alínea d) do ponto 1 da Cláusula V, do Acordo de 

Colaboração – Educação Pré-Escolar – Apoio Social, estabelecido com as entidades 

parceiras em Outubro de 2003. Após recepção e análise do referido relatório, a 

Divisão de Acção Educativa Municipal informará a Divisão Financeira e de 

Prospectiva, Orçamento e Financiamento, de que poderá proceder à respectiva 

transferência de verba. 

Os valores implicados nestas despesas foram objecto de propostas de cabimento 

n.ºs 3475/07, 3476/07 e 3477/07, todas de 20 de Setembro. 

A Câmara, depois de analisar a informação, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, com a alínea l) do n.º 1 e a alínea d) do n.º 4, ambas do artigo 

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

transferência das verbas para as Freguesias, Associações de Pais e Agrupamento de 

Escolas constantes na proposta, relativas ao apoio social desenvolvido nos meses de Junho 

e Julho e 2007 do ano lectivo 2006/2007 e respectivos acertos de contas do ano lectivo 

2006/2007. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.1.4. Acordo de Colaboração. Programa serviço de refeições 1.º CEB. Associação de 
Solidariedade Académico de Leiria 
DLB N.º 1199/07 | Presente, pelo Senhor Vereador da Educação e Cultura, a minuta de 

Acordo de Colaboração relativamente ao Programa Serviço de Refeições na Escola do 1.º 
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CEB de Leiria n.º 2 – Amarela, Pólo da Escola Amarela e Escola do 1.º CEB de Arrabalde, 

que se transcreve: 
«ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Considerando o «Programa Serviço de Refeições - 1.º CEB» existente no concelho 

desde o ano lectivo 2001/2002, aprovado por deliberação camarária de 24 de Outubro de 

2001, que tem possibilitado o acesso às refeições a milhares de alunos, a custo igual ao 

praticado nos refeitórios escolares dos restantes níveis de ensino; 

Considerando o acordo relativo a refeições escolares para alunos do 1.º ciclo, 

assinado entre o Ministério da Educação e a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, em 25 de Abril de 2005; 

Considerando o Despacho n.º 22251/2005 (2.ª série) de 25 de Outubro, conjugado 

com o Despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, de 27 de Julho de 2006 e 

Despacho n.º 12591/2006 (2.ª série), de 16 de Junho; 

Atendendo, ainda, à experiência enriquecedora, em matéria de educação, do 

trabalho realizado com os parceiros locais, entre o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 

505 181 266, representado pela Presidente da Câmara Municipal, Isabel Damasceno Vieira 

de Campos Costa, a Associação de Solidariedade Académico de Leiria, com sede na Rua 

Machado dos Santos, n.º 8 – A, 2410-128 Leiria, freguesia de Leiria, contribuinte fiscal n.º 

501 195 890, representada pelo seu Presidente, Luís Filipe Domingues Pinto, e o 

Agrupamento de Escolas D. Dinis, com sede em Porto Moniz, 2400-448 Leiria, freguesia de 

Leiria, contribuinte fiscal n.º 600 075 400, representado pela sua Presidente, Graça Maria 

Pereira Sampaio Fernandes, é celebrado o presente acordo de colaboração que se rege 

pelas cláusulas seguintes: 

1.ª 
A Associação de Solidariedade Académico de Leiria compromete-se a assegurar o serviço 

de refeições aos alunos da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Arrabalde, num total 

aproximado de 90 alunos e Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Leiria n.º 2 – Amarela e 

Pólo da Esc. de Leiria n.º 2, num total aproximado de 120 alunos, no ano lectivo 2007/2008; 

2.ª 
As refeições são servidas no horário 12h 00m - 13h 30m, nas instalações do Agrupamento 

de Escolas D. Dinis, Pólo da Esc. de Leiria n.º 2 e Lápis Académico, cumprem requisitos de 

qualidade, cujo equipamento e meios usados no fornecimento são adequados; 

3.ª 
A Associação de Solidariedade Académico de Leiria enviará, mensalmente, os mapas com 

indicação do número das refeições servidas, alunos beneficiários, alunos apoiados pela 

acção social escolar e número de dias lectivos; 

4.ª 
Ao Município de Leiria compete: 

a) proceder ao respectivo apetrechamento, se necessário; 

b) assegurar o acompanhamento do fornecimento das refeições, funcionamento do 

serviço e cumprimento das normas aplicáveis, através dos meios que considere 

adequados; 
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c) transferir para a Associação de Solidariedade Académico de Leiria, a título de 

comparticipação ou apoio as verbas do Programa, após recepção dos mapas 

referidos na cláusula 3.ª de acordo com o serviço assegurado e o comunicado 

inicialmente, aquando da aprovação do mesmo; 

5.ª 
O Agrupamento de Escolas D. Dinis, através da sua Direcção Executiva, compromete-se a 

colaborar com as entidades parceiras na criação de condições para o bom funcionamento do 

programa; 

6.ª 
O presente acordo de colaboração produz efeitos ao início do ano (17 de Setembro) e será 

válido até ao final das actividades lectivas, podendo ser revisto por consenso entre as 

partes; 

7.ª 
O acordo será automaticamente renovado, por igual período (ano lectivo), se nenhuma das 

partes o denunciar com pelo menos sessenta dias (60 dias) de antecedência; 

8.ª 
O presente Acordo de Colaboração está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do 

artigo 3.º do Código do Imposto do Selo.» 

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

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 3 do artigo 19.º ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, com o artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade aprovar o Acordo de Colaboração acima transcrito e autorizar a 

Senhora Presidente a proceder à sua assinatura com a entidade parceira envolvida na 

gestão do Programa de Serviço de Refeições 1.º CEB. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.1.5. Contrato de Comodato entre o Município de Leiria e o Agrupamento do CNE – 
Corpo Nacional de Escutas n.º 762 – Maceira, para utilização das instalações da escola 
EB1 de Vale Salgueiro 
DLB N.º 1200/07 | Presente, pelo Senhor Vereador da Educação e Cultura, a minuta de 

Contrato de Comodato entre o Município de Leiria e o Agrupamento do CNE – Corpo 

Nacional de Escutas n.º 762 – Maceira, para utilização das instalações da EB1 de Vale 

Salgueiro, que se transcreve: 

«Contrato de Comodato 
Entre o Município de Leiria, representado pela Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por primeiro outorgante, e o 

Agrupamento do CNE – Corpo Nacional de Escutas n.º 762 - Maceira, representada pelo seu 

chefe de Agrupamento, Sr. Jorge Manuel Francisco Dias, adiante designada como segunda 

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, o qual se rege pelas cláusulas 

seguintes: 

Cláusula primeira 
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O primeiro outorgante entrega, gratuitamente, à segunda o prédio urbano, sito no lugar de 

Vale Salgueiro, Freguesia da Maceira, Concelho de Leiria, ex-EB1 Vale Salgueiro composto 

por uma sala de aula, respectivos anexos e espaços exteriores, para o utilizar como sua 

sede e, também, para o Agrupamento do CNE – Corpo Nacional de Escutas 762 – Maceira 

aí desenvolver as actividades culturais, educativas e recreativas que fazem parte do seu 

objecto estatutário. 

Cláusula segunda 
A segunda outorgante compromete-se a não dar às instalações uso diverso do que ficou 

consignado na cláusula primeira deste contrato. 

Cláusula terceira 
A segunda outorgante obriga-se a conservar as instalações, ora entregues pelo presente 

contrato, em bom estado de conservação e limpeza, sendo da sua exclusiva competência a 

gestão das mesmas e da sua responsabilidade os encargos respeitantes a quaisquer 

deteriorações. 

Cláusula quarta 
Este contrato vigorará pelo prazo de dois anos, a contar da data da sua assinatura, sendo 

automaticamente renovado, por igual período, caso nenhuma das partes demonstre 

interesse na sua revogação.  

Cláusula quinta 
A intenção de não renovar o contrato terá de ser comunicada por escrito à outra parte com a 

antecedência de 30 dias. 

Cláusula sexta 
Em tudo o omisso, o presente contrato regular-se-á pelas disposições legais aplicáveis.» 

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 e) do n.º 3 do artigo 19.º ambas da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, conjugadas com o artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade aprovar o Contrato de Comodato acima transcrito e autorizar a 

Senhora Presidente a proceder à sua assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.2. Análise do processo relacionado com a Divisão de Acção Social e Família 
6.2.1. Protocolo de Cooperação com o Gabinete para a Resolução de Litígios do 
Ministério da Justiça. Sistema de mediação familiar no concelho de Leiria 
DLB N.º 1201/07 | Pelo Gabinete para a Resolução Alternativa de Litígios do Ministério da 

Justiça foi apresentada uma proposta de Protocolo de Cooperação, que abaixo se 

transcreve na íntegra, bem como a Acta Adicional, com vista ao desenvolvimento do Sistema 

de Mediação Familiar no concelho da Leiria (ENT 2007/17841): 

«O dever do Estado e da sociedade de proteger a família e de proporcionar 

condições que permitam a realização pessoal dos seus membros encontra-se 

constitucionalmente consagrado no artigo 67.º da Constituição da Republica Portuguesa. 

Entre as incumbências do estado no domínio da protecção da família, salienta-se a de definir 

e executar uma política de família com carácter global e integrado, o que pressupõe a 

intervenção conjugada de diferentes sectores e organismos. 
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Como órgão de condução da política geral do país e órgão superior da administração 

publica, compete ao Governo, nomeadamente, praticar todos os actos e tomar todas as 

providências necessárias à promoção do desenvolvimento económico-social e à satisfação 

das necessidades colectivas, nas quais se incluem as necessidades de protecção e apoio à 

família.  

Por seu turno as Autarquias Locais são pessoas colectivas territoriais dotadas de 

órgãos representativos, que visam a prossecução de interesses próprios das populações 

respectivas.  

Deste modo, as medidas de protecção e apoio à família interessam e incumbem 

quer ao Governo quer às Autarquias Locais, constituindo a cooperação um dos princípios da 

actividade administrativa pública, numa lógica de partilha de competências e de 

responsabilidades, visando a aproximação dos serviços às especificidades das populações, 

tal como a constituição propugna. 

A promoção da desjudicialização e o desenvolvimento de meios de resolução 

alternativa de litígios constituem objectivos inscritos no Programa do Governo para a área da 

Justiça, concretizados no desenvolvimento de estruturas de justiça de proximidade, como 

centros de mediação, em parceria com entidades publicas e privadas. 

A desjudicialização de uma parte significativa das matérias do direito de família 

tradicionalmente reservadas ao poder judicial, com a atribuição de competências decisórias 

às conservatórias do registo civil, traduzindo-se no fortalecimento do princípio da autonomia 

dos interessados e na promoção da via consensual na resolução dos conflitos familiares, 

visou também a simplificação e a celeridade de procedimentos. 

Todavia, a busca do consenso na resolução dos diferendos familiares revela-se 

difícil em grande número de situações, particularmente quando envolvem interesses de 

terceiros (em regra, dos filhos), requerendo apoio especializado. 

Do mesmo modo, na preparação e na execução das decisões judiciais em matéria 

de família e menores surge com frequência a necessidade de intervenção de técnicos 

especializados que apoiem as partes em conflito. 

A mediação familiar constitui, assim, um recurso cada vez mais importante no apoio 

às famílias em crise, sendo a sua disponibilização crescentemente solicitada aos serviços 

públicos. 

Com base na experiência adquirida e tendo em vista o reforço das políticas de apoio à 

família e de protecção das crianças, o Ministério da Justiça, através do gabinete para a 

Resolução de Alternativa de Litígios (GRAL), pretende conferir maior abrangência aos 

serviços públicos de mediação familiar, não apenas no seu âmbito material, possibilitando a 

sua intervenção no domínio de outros conflitos familiares, mas também geográfico, através 

da criação do Sistema de Mediação Familiar, assente numa estrutura flexível de mediadores 

familiares organizados em sistema de lista, podendo intervir em diversos pontos do país.   

Numa primeira fase, o Sistema abrangerá quinze Municípios do Continente, 

esperando-se que possa progressivamente assegurar a integral cobertura do território 

nacional. 

Nesta política de justiça de proximidade, revela-se decisiva a participação das 

Autarquias Locais, enquanto parceiros privilegiados profundamente conhecedores das 
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especificidades e das necessidades das populações que abrangem, como a experiência tem 

vindo a demonstrar, designadamente no âmbito dos Julgados de Paz. 

A cooperação passa, também, pela optimização dos recursos locais existentes e já a 

funcionar para projectos com afinidades com a mediação familiar, evitando-se duplicações 

de espaços, de pessoal de atendimento e de equipamentos, bem como acréscimo de custos 

com o funcionamento deste novo Sistema, que se pretende simples, flexível e económico, de 

modo a poder abranger cada vez mais famílias.  

Assim, entre o Ministério da Justiça, representado pelo Gabinete para a Resolução 

Alternativa de Litígios (GRAL), como 1.º Outorgante, e o Município de Leiria, como 2.º 

Outorgante, é celebrado o seguinte Protocolo de Cooperação: 

Artigo 1.º 
Objectivo 

O presente Protocolo de Cooperação tem como objectivo a criação de condições adequadas 

ao desenvolvimento do Sistema de Mediação Familiar na área geográfica abrangida pelo 2.º 

Outorgante. 

Artigo 2.º 
Formas de Cooperação 

Para a concretização do objectivo referido no artigo anterior, a cooperação estabelecida 

concretiza-se através da troca de informações entre os representantes dos Outorgantes, da 

organização e/ou participação em acções de formação e de divulgação de mediação familiar 

e de outras medidas de apoio à família, da partilha de recursos necessários à concretização 

do Sistema de Mediação Familiar e da avaliação regular do desenvolvimento da cooperação 

estabelecida. 

Artigo 3.º 
Competências e responsabilidades do 1.º Outorgante 

Ao 1.º Outorgante compete organizar e manter em funcionamento o Sistema de Mediação 

Familiar, nomeadamente através do acolhimento e triagem dos pedidos de mediação 

familiar, da designação e remuneração dos mediadores, da indicação a estes dois locais 

onde pode ser realizada a mediação, bem como da supervisão e avaliação global do 

funcionamento do sistema. 

Artigo 4.º 
Competências e responsabilidades do 2.º Outorgante 

1. Ao 2.º Outorgante compete disponibilizar e manter em adequado estado de 

funcionamento um ou mais espaços, dotados do equipamento necessário, na área do 

município, aptos para a realização da mediação familiar. 

2.  Os espaços referidos no número anterior podem ser de utilização partilhada com outros 

serviços ou entidades que actuem em áreas cuja intervenção se revele materialmente 

compatível com a mediação familiar. 

Artigo 5.º 
Acta Adicional 

1. Os aspectos específicos do funcionamento do Sistema de Mediação Familiar na área 

geográfica abrangida pelo 2.º Outorgante, nomeadamente a localização e as condições 

concretas da disponibilização de espaços e de equipamentos referidos nos números 
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anteriores, são especificados em Acta Adicional ao presente Protocolo, dele fazendo, parte 

integrante. 

Artigo 6.º 
Acompanhamento da execução da cooperação 

Para o acompanhamento da execução da cooperação estabelecida pelo Presente Protocolo, 

bem como, para a resolução de dificuldades ou dúvidas decorrentes do mesmo, cada um 

dos outorgantes designará um representante, os quais reunirão periodicamente e elaborarão 

um relatório anual de execução da cooperação. 

Artigo 7.º 
Vigência 

O presente Protocolo é válido por dois anos a contar do início efectivo do funcionamento do 

Sistema de mediação Familiar na área do 2.º Outorgante, sendo automática e 

sucessivamente renovado por idênticos períodos, se nenhuma das partes o denunciar com a 

antecedência mínima de dois meses face ao termo do respectivo período de vigência.  

Artigo 8.º 
Revisão 

Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o presente Protocolo pode ser objecto de 

revisão sempre que os Outorgantes assim o entendam, se verifiquem alterações de 

circunstâncias imperiosas e fundamentadas decorrentes do efectivo funcionamento ou ainda 

por imposição de alterações legais. 

Aceite e assinado em duplicado pelas partes, sendo um exemplar para cada uma delas. 

Pelo 1º.Outorgante | O Director do Gabinete para a Resolução Alternativa de Litígios do 

Ministério da Justiça | Filipe Lobo d’Ávila 

Pelo 2º. Outorgante | A Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Isabel Damasceno 

Campos Costa                                                                                 

 ()                                                                                 

ACTA ADICIONAL AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O GABINETE PARA A 
RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E A CÂMARA 
MUNICIPAL DE LEIRIA 
A presente Acta Adicional desenvolve e complementa o Protocolo celebrado em _______de 

_______________de dois mil e sete, entre o Gabinete para a Resolução Alternativa de 

Litígios do Ministério da Justiça (1.º Outorgante) e o Município de Leiria (2.º Outorgante), no 

âmbito do Sistema de Mediação Familiar. 

Artigo 1º 
Disponibilização e utilização de espaços e equipamentos 

1. O 2.º Outorgante disponibiliza ….. salas devidamente equipadas, para a realização de 

sessões de mediação familiar, no âmbito do Sistema de Mediação familiar, sitas 

em………………………………... 

2. As salas referidas no número anterior podem ser utilizadas pelos mediadores familiares 

designados pelo 1.º Outorgante e pelos cidadãos que requerem a mediação familiar, todas 

as semanas às ….ª.s e….ª.s feiras, no horário das …h às….h, mediante informação prévia 

(telefónica ou por via electrónica) dos mediadores à pessoa que vier a ser designada pelo 2.º 

Outorgante como responsável pelas chaves e pela manutenção e gestão do espaço. 
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3. O 1.º Outorgante assegura que os mediadores familiares por si designados fazem um uso 

prudente e adequado das salas e dos equipamentos disponibilizados. 

Artigo 2º 
Informação e encaminhamento 

Com vista a facilitar a informação e o encaminhamento dos munícipes para o Sistema de 

Mediação Familiar, cuja triagem é efectuada pela coordenação nacional do Sistema de 

Mediação Familiar, o 1.º Outorgante assegura o adequado apoio aos serviços de 

atendimento do 2.º Outorgante, quer através de formação, quer disponibilizando material 

informativo. 

Artigo 3º 
Realização de eventos 

O 1.º outorgante disponibiliza todo o apoio julgado adequado para a realização, pelo 2.º 

Outorgante, de eventos de divulgação e/ou de formação relacionados com a mediação 

familiar e outros temas no âmbito do direito de família e menores ou no âmbito da resolução 

alternativa de litígios. 

Pelo 1º.Outorgante | O Director do Gabinete para a Resolução Alternativa de Litígios do 

Ministério da Justiça | Filipe Lobo d’Ávila 

Pelo 2º. Outorgante |  A Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Isabel Damasceno 

Campos Costa »            

Face à proposta apresentada pelo Gabinete para a Resolução Alternativa de Litígios, 

informa a Divisão de Acção Social e Família que poderá ser disponibilizada uma sala de 

atendimento, equipada com mesa e cadeiras, habitualmente utilizada pelos seus serviços, 

bem como pelos serviços da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Leiria, em 

horário desfasado daqueles, ou seja, às terças-feiras das 14h 30m às 17h 00m e às quartas-

feiras das 9h30m às 12h00m, sita no Largo Salgueiro Maia, Edifício Maringá, Torre 2, 2.º 

andar, em Leiria. Poderão igualmente ser disponibilizados os serviços de apoio 

administrativo afectos àquela unidade orgânica, para o atendimento/informação dos 

munícipes encaminhados pela coordenação nacional do Sistema de Mediação Familiar, que 

deverão ter prévio acesso a formação/informação a ministrar pelo Gabinete para a 

Resolução Alternativa de Litígios. Acrescenta, a Divisão de Acção Social e Família, que, 

poderá o Município de Leiria, indicar como seu representante, a Chefe de Divisão, Maria 

Joaquina Marques Serrão, para acompanhamento da execução da cooperação. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, e tendo em conta o interesse municipal de 

natureza social, na protecção e apoio às famílias residentes no concelho, ao abrigo das 

disposições conjugadas da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade apoiar a criação do Sistema de Mediação Familiar 

no concelho de Leiria, através da subscrição do Protocolo e respectiva Acta Adicional, 

apresentados pelo Gabinete para a Resolução Alternativa de Litígios, nas condições 

indicadas pela Divisão de Acção Social e Família, ou seja, a cedência de uma sala de 

atendimento, equipada com mesa e cadeiras, habitualmente utilizada pelos seus serviços, 

bem como pelos serviços da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Leiria, em 

horário desfasado daqueles, ou seja, às terças-feiras das14h 30m às 17h 00m e às quartas-

feiras das 9h 30m às 12h 00m, sita no Largo Salgueiro Maia, Edifício Maringá, Torre 2, 2º 
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andar, em Leiria. Poderão igualmente ser disponibilizados os serviços de apoio 

administrativo afectos àquela unidade orgânica, para o atendimento/informação dos 

munícipes encaminhados pela coordenação nacional do Sistema de Mediação Familiar, que 

deverão ter prévio acesso a formação/informação a ministrar pelo Gabinete para a 

Resolução Alternativa de Litígios. 

Mais deliberou indicar como seu representante, a Chefe de Divisão, Maria Joaquina 

Marques Serrão, para acompanhamento da execução da cooperação. 

Deliberou também conferir poderes à Senhora Presidente para assinar o Protocolo 

e Acta Adicional. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 
7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Área da Cultura 
7.1.1. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva ao «Cantinho dos Pequenos» 
DLB N.º 1202/07 | Presente o pedido do «Cantinho dos Pequenos» (ENTFE n.º 5473/07) 

para cedência das instalações do Teatro José Lúcio da Silva no dia 15 de Dezembro para a 

realização da sua festa de Natal. 

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

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

cedência onerosa do Teatro José Lúcio da Silva à entidade requerente nos termos do 

Regulamento em vigor na data da entrada do pedido 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.2. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva. Bandas em Cena 2007/2008 
DLB N.º 1203/07 | Presente uma informação da Divisão da Cultura e Gestão de Espaços 

Culturais dando conhecimento da realização do evento em epígrafe, na sequência de 

comunicações com a Delegação Regional da Cultura do Centro. Tendo em conta as Bandas 

aderentes a esta iniciativa e na área de influência da DRCC, estão previstos dois concertos 

para 2007, um para o dia 7 de Outubro com a União Filarmónica do Troviscal e outro para o 

dia 4 de Novembro com a Sociedade Musical Gouvense Pedro Amaral Botto Machado e a 

continuação do projecto em 2008 com concertos para 13 de Janeiro, 10 de Fevereiro, 2 de 

Março e 6 de Abril com a Banda Marcial de Fermentelos, Associação Musical da Pocariça, 

Filarmónica União Taveirense e Banda Amizade, respectivamente. 

Todos os concertos terão lugar no Teatro José Lúcio da Silva, sendo, por isso, 

necessária a cedência das instalações da sala. O custo destas cedências ao Município, 

importa no valor de €1.200,00 + IVA à taxa de 5%, por cada dia de concerto. 

Assim, deverá ser previsto o pagamento da importância de €2.520,00 ao Teatro José 

Lúcio da Silva, referente à cedência da sala nas datas de 7 de Outubro e 4 de Novembro 

através da rubrica 2007/A/229 – Outros Eventos. Proposta de cabimento n.º 3503/07, de 21 

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

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

cedência gratuita do Teatro José Lúcio da Silva, para a realização dos Concertos de 7 de 

Outubro e 4 de Novembro, nos termos do Regulamento em vigor e nas condições referidas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.3. Cedência das instalações do Castelo ao Hospital de Santo André de Leiria 
DLB N.º 1204/07 | Presente o pedido do Grupo de Estudos da Bioética na Unidade de 

Cuidados Intensivos do Hospital de Santo André – Leiria, com a ENT. 20.129/07, para a 

cedência das instalações do Castelo de Leiria no âmbito da realização da 2.ª Reunião de 

Bioética na Unidade de Cuidados Intensivos, para o dia 30 de Novembro, o qual mereceu de 

acordo com o Regulamento em vigor, a seguinte informação por parte da Divisão de 

Património: 

«... 

Trata-se de um evento integrado no encontro de Bioética, para o qual estão previstos uma 

exposição de fotografia e uma sessão de música acústica ao vivo; 

⎯ Isenção do pagamento pela utilização do castelo, sendo um evento de interesse 

público; 

⎯ O evento deverá ser acompanhado por 2 funcionários do Município, fora do horário 

de abertura ao público, sendo que o pagamento das horas extraordinárias fica a 

cargo do requerente. Será necessário verificar a disponibilidade dos funcionários. 

⎯ Número máximo de participantes – 150; 

⎯ Deve-se informar o requerente das dificuldades de acesso ao último reduto do 

Castelo; 

⎯ Toda a logística será suportada pela entidade requerente, podendo ocupar o espaço 

do Palácio aberto ao público, apenas no dia do evento; 

⎯ O evento está previsto até às 22h 00m; 

⎯ Deve o requerente garantir todas as condições de higiene e segurança necessárias 

ao bom uso do espaço, com especial atenção para a cozinha e a proibição de 

despejar qualquer tipo de resíduo (líquido ou sólido) no exterior, devendo estes ser 

depositados nos respectivos reservatórios no exterior do Castelo. 

⎯ Deverão ser observadas todas as restantes regras constantes do Regulamento de 

cedência do Castelo, a remeter ao requerente. 

...» 

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

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

cedência das instalações do Castelo ao Hospital de Santo André - Leiria, no dia 30 de 

Novembro de 2007, nas condições indicadas na informação acima transcrita, as quais 

deverão ser transmitidas aos requerentes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.4. Lista de Despesas do Teatro Miguel Franco. Agosto de 2007 
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DLB N.º 1205/07 | Pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a nota de despesas 

do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro Miguel 

Franco, durante o mês de Agosto de 2007 que totalizam o valor de €1.549,30. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 3474/07 

de 19 de Setembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade transferir para 

o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €1.549,30, referente às despesas efectuadas 

no Teatro Miguel Franco, suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, durante o mês de 

Agosto de 2007, que totalizam o valor de €1.549,30. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 

Ponto oito 
 G a b i n e t e  d e  A p o i o  à  S e n h o r a  P r e s i d e n t e  

 
8.1. Relatório e Contas da LEIRISPORT, E.M., referente ao 1.º Semestre 2007 
DLB N.º 1206/07 | Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 34.º da Lei n.º 58/98, 

de 18 de Agosto, e na alínea d) do artigo 13.º dos Estatutos da LEIRISPORT – Desporto, 

Lazer e Turismo, E.M. (prestação de contas), foram presentes e previamente distribuídos 

pelos Senhores Vereadores, o Relatório e Contas da Leirisport E.M. relativos ao 1.º 

semestre de 2007 acompanhados do ofício com a ENT 07/23701. 

Esteve ainda presente o Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Manuel 

Seabra Benzinho da Silva. 

A Leirisport, E.M. terminou o 1.º semestre de 2007 com um resultado operacional 

negativo de €607.877,13 e um resultado líquido negativo de €864.989,54. 

O primeiro sinal da política de recuperação, está evidenciado no valor positivo para o 

«cash flow» operacional (EBITDA), o qual se eleva a €736.246,66, contra um valor negativo 

(€-555.289,50) em igual período do ano anterior, reflectindo a melhoria operacional da 

empresa. 

Os resultados operacionais mantiveram-se negativos, embora registando-se uma 

melhoria, com a passagem de prejuízos de quase 1,6 milhões de euros para cerca de 0,6 

milhões até Junho do corrente ano. De igual modo, os resultados líquidos permanecem 

negativos (€-864.989,54), mas denotando uma assinalável recuperação comparativamente 

ao período homólogo de 2006 (43,69%). O que piorou foram os resultados financeiros (cerca 

de 10%), afectados pelo aumento das taxas de juro cujo impacto nas contas da Leirisport, E. 

M. foi no primeiro semestre superior a 154 mil euros.  

Em termos de investimento, a par de pequenas intervenções de manutenção em 

outras infra-estruturas, concretizou-se a 2.ª fase do plano de modernização previsto para o 

Parque de Campismo da Praia do Pedrógão, com um investimento total de €418.155,29. 

 

O Dr. José Benzinho, Presidente do Conselho de Administração da Leirisport, EM, 

apresentou o relatório e contas da dita empresa referente ao primeiro semestre de 2007, 
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evidenciando a subida do cash-flow operacional, principal indicador de avaliação do 

desempenho, que superou as expectativas. A previsão era de cerca de €364 mil e obteve-se 

um valor de cerca de €736 mil. Por outro lado, passou-se  de um cash-flow operacional 

negativo de cerca de €555 mil, para um EBITDA positivo, concretizando-se, deste modo, o 

primeiro objectivo da empresa: o turnaround operacional. Em termos de resultados líquidos, 

mantiveram-se negativos, mas com uma redução de cerca de 43,68% relativamente ao 

período homólogo do ano anterior. Também ao nível deste indicador se verifica uma 

melhoria da performance da empresa. Aliás, se o estádio não estivesse registado no activo 

da empresa e assumindo tudo o resto igual, os resultados líquidos rondariam os € 480 mil 

positivos. 

Realçou, também, o acréscimo de actividades nas diversas infra-estruturas, 

traduzidas no aumento das entradas para a pista de atletismo (+25%), nas Piscinas (+12%), 

nos Pavilhões (+14,8%), na taxa de ocupação do Get FITT (76%), no aumentou das 

dormidas do parque de campismo de Pedrógão que, comparativamente ao ano de 2005 (em 

2006 o Parque esteve encerrado durante o 1º semestre), subiram cerca de 43%, entre outras 

indicadores. Fez, ainda, referência a outras ocorrências no período em apreciação, 

designadamente o novo contrato com União Desportiva de Leiria, SAD, a recuperação 

«jurídica» da bancada amovível, a aprovação do Código de Ética e Conduta, o acordo com o 

Consórcio construtor do estádio e a eleição da Leirisport, EM para o cargo de Presidente da 

Direcção da Associação Portuguesa de Estádios. 

Em conclusão, o Dr. José Benzinho disse que no final do primeiro semestre de 

2007 a empresa continua a submeter à apreciação da Câmara as suas contas, em tempo e 

sem reservas, apresentou, pela primeira vez nos últimos anos, um EBITDA positivo e 

melhorou globalmente a performance, tudo isto acompanhado pelo reconhecimento 

crescente, por parte dos clientes, da «qualidade» dos serviços prestados. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho manifestou o reconhecimento do 

trabalho desenvolvido, dado que os resultados já são perfeitamente visíveis, devendo-se os 

mesmos à acção da Administração e também aos colaboradores da Leirisport, EM. 

Quis ainda deixar uma palavra de incentivo para continuarem o trabalho que têm 

vindo a desenvolver.  

A Senhora Presidente disse concordar com as palavras proferidas pelo Senhor 

Vereador Eng.º Fernando Carvalho e acrescentou que era visível o trabalho e o esforço 

desenvolvido por todos. Não era fácil uma empresa com aquelas características obter 

resultados com a rapidez que todos desejariam mas tem havido um grande esforço e era 

esse esforço que continuavam a esperar do Conselho de Administração e de todos os 

colaboradores. 

Mais disse não ser só um esforço na redução de custos mas também na criatividade 

de angariação de receitas 

 

Analisados os documentos apresentados, ao abrigo das disposições conjugadas da 

alínea d) do artigo 13.º dos Estatutos daquela Empresa e da alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, a Câmara deliberou por maioria, com os votos de abstenção dos Senhores 
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Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira e Dr. António 

Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, aprovar o Relatório e Contas da Leirisport, E.M. 

relativo ao 1.º semestre de 2007.  

 

8.2. Parecer do Fiscal Único sobre a Informação Financeira Semestral 
DLB N.º 1207/07 | Foi presente o Parecer do Fiscal Único sobre a informação Semestral, 

referente ao 1.º semestre do ano  de 2007, que se transcreve: 
«Parecer do Fiscal Único sobre a informação Financeira Semestral 

Introdução 
1. Para efeitos da alínea e) do artigo 28.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, apresentamos o 

nosso parecer sobre a informação financeira do período de seis meses findo em 30 de Junho de 

2007, da Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo, E.M., incluído  no Relatório de Gestão, no 

Balanço (que evidencia um total de activo líquido de 76.962.681 euros e um total de capital próprio 

negativo de 6.348.576 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 864.990 euros) e na 

Demonstração de Resultados  por natureza e funções e na Demonstração dos fluxos de caixa e 

nos correspondentes Anexos, bem como a informação adicional que a sociedade preparou e que 

foi objecto do nosso trabalho. 

2. As quantias das demonstrações financeiras, bem como as da informação financeira adicional, são 

as que constam dos registos contabilísticos posteriormente ajustados com as quantias, ainda sem 

registo contabilístico, que foram objecto do nosso trabalho. 

Responsabilidades  

3. É da responsabilidade do Conselho de Administração: 

a) a preparação de informação financeira histórica de acordo com os princípios contabilísticos 

geralmente aceites; 

b) a adopção de políticas  e critérios contabilísticos adequados; 

c) a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado; 

d) a informação de qualquer de facto relevante que tenha influenciado a actividade, posição 

financeira ou resultados da entidade; e 

4. A nossa responsabilidade consiste em verificar a informação financeira contida nos documentos 

acima referidos, competindo-nos emitir um relatório profissional e independente no nosso trabalho. 

Âmbito 
5. O trabalho a que procedemos teve como objectivo obter uma segurança moderada quanto a se a 

informação financeira anteriormente referida está isenta de distorções materialmente relevantes. O 

nosso trabalho foi efectuado com base nas Normas Técnicas e Directrizes de Revisão/ Auditoria 

emitidas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, planeado de acordo com aquele objectivo, 

e consistiu: 

a) principalmente, em indagações  e procedimentos analíticos destinados a rever: 

- a fiabilidade das asserções constantes da informação financeira; 

- a adequação das políticas contabilísticas adoptadas, tendo em conta as circunstâncias e a 

consistência da sua aplicação; 

- a aplicação, ou não, do princípio da continuidade; 

- a apresentação da informação financeira; e 

b) Em testes substantivos às transacções não usuais de grande significado e aquelas em que 

tenham sido obtidas informações contraditórias. 

6. O nosso trabalho abrangeu ainda a verificação: 

a) da concorrência da informação constante do relatório de gestão com os restantes  

documentos anteriormente referidos; e 
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b) das previsões constantes dos documentos em análise, com o objectivo de obter uma 

segurança moderada sobre os seus pressupostos, critérios e coerência. 

7. Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base aceitável para a emissão do 

presente parecer sobre a informação semestral. 

Parecer 
8. Com base no trabalho efectuado, o qual foi executado tendo em vista a obtenção de uma segurança 

moderada, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que a informação financeira 

do período de seis meses findo em 30 de Junho de 2007 não esteja isenta de distorções materialmente 

relevantes que afectem a sua conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites.» 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
 

 Processos de obras submetidos a despacho  
 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a Senhora 

Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta (ANEXO E). 

 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia  

Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara 

deliberou por unanimidade analisar ainda os seguintes assuntos: 

 
Ponto um 
Apoio à Juventude Vidigalense 
DLB N.º 1208/07 | Presente uma carta da Juventude Vidigalense (ENT n.º 2007/16807, de 

02/07/2007), a solicitar um apoio financeiro para ajudar às despesas de deslocação a 

Cottbus – Alemanha, para representar Portugal na Taça dos Campeões Europeus de 

Atletismo, no escalão de Juniores Masculinos. 

Considerando que, a presença dos atletas da Juventude Vidigalense marcou a 

história do Desporto e Atletismo Leiriense e que para além da divulgação do Concelho de 

Leiria, foram vencedores da respectiva Taça dos Campeões Europeus de Atletismo, propõe 

a Sra. Vereadora do Pelouro do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, um apoio pontual de 

€1.000,00 (mil euros), para fazer face às despesas. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 3537/07, 

de 25 de Setembro. 

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

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º ambas da Lei n.º 159/99 

de 14 de Setembro, e com a alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de mil euros, à 

Juventude Vidigalense.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto dois 
Voto de louvor à Juventude Vidigalense 
DLB N.º 1209/07 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.º Isabel Gonçalves foi 

proposto registar uma palavra de apreço e de felicitação à equipa da Juventude Vidigalense 

pela consagração de Campeões Europeus de Atletismo de Juniores Masculinos e, que 

abaixo se transcreve: 

«A presença e a participação, pela primeira vez, de um clube do concelho de Leiria 

numa competição como é a Taça dos Clubes Campeões Europeus, foi desde logo 

considerada por todos um feito histórico no atletismo da região. 

Sentimos então, uma grande honra ao termos como representante de Portugal na 

Taça dos Campeões Europeus de Atletismo de Juniores Masculinos, uma equipa de Leiria, a 

equipa da Juventude Vidigalense. 

Mas eu vi um sorriso nos olhos daqueles atletas, um sorriso de confiança, de 

determinação e de uma grande vontade de vencer. E o resultado está aí. 

Hoje podemos sentir uma honra ainda maior, uma enorme satisfação, porque essa 

equipa, aqueles jovens com um sorriso nos olhos, souberam marcar a diferença, souberam 

trazer para Leiria a Taça de Campeões Europeus. 

Partiram com motivação e uma grande vontade de vencer e conseguiram superar os 

seus objectivos.  

Por tudo isso uma palavra de muito apreço à Juventude Vidigalense, a cada um dos 

jovens atletas que integraram a equipa, ao seu treinador, dirigentes e a todos quantos 

contribuíram com muito empenho e dedicação, para a concretização deste feito notável. 

A Juventude Vidigalense vem uma vez mais provar que é uma referência nacional 

no Atletismo e merece o nosso reconhecimento pelo seu contributo para levar o nome de 

Leiria, cada vez mais além fronteiras e para a expansão do atletismo na nossa região. 

Leiria orgulha-se dos seus atletas, Leiria orgulha-se das prestações notáveis da 

Juventude Vidigalense, pois são estas vitórias e sucessos que nos fazem acreditar que vale 

a pena continuar a apoiar o desporto em Leiria.  

Valeu a pena manter a pista de atletismo no Estádio Dr. Magalhães Pessoa e 

apostar no Centro de Nacional de Lançamentos» 

A Câmara, depois de analisar ao assunto, deliberou por unanimidade registar uma 

palavra de apreço e de felicitação à equipa de Atletismo de Juniores Masculinos da 

Juventude Vidigalense. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

 

Ponto três  
Contrato-programa de Gestão e Exploração do Pavilhão Municipal de Pousos 
DLB N.º 1210/07 | Pela Sra. Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, foi proposto a 

celebração do Contrato – Programa sobre a Gestão e Exploração do Pavilhão Municipal de 

Pousos, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, com 

a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., com vista à prossecução dos 
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objectivos que nortearam a sua construção e justificação do respectivo investimento, tendo 

em conta que a gestão e exploração do referido Pavilhão passará a ser feita pela 

LEIRISPORT, E.M., criada com o objectivo, entre outros, de gerir e explorar equipamentos 

desportivos, justifica-se que a gestão e exploração do Pavilhão Municipal de Pousos sejam 

atribuídas àquela empresa, mediante a celebração de um contrato-programa no qual se 

inscrevam todos os direitos e obrigações das partes, a partir de 1 de Outubro de 2007 

através de contrato-programa celebrado com a Câmara Municipal de Leira, e que abaixo de 

transcreve: 

«CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO 

DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE POUSOS 

CONSIDERANDO QUE: 

É inegável o peso e a importância que o Desporto, concebido nas suas amplas e 

diversificadas funções educativas, culturais, lúdicas, de melhoria de saúde e da qualidade de 

vida das populações, assume actualmente na sociedade portuguesa em geral e nos 

Leirienses em particular. 

Com efeito, o Desporto, desde que devidamente orientado, dá um enorme contributo 

à formação da criança e do jovem, promove a saúde dos indivíduos, colabora na integração 

social do jovem e na luta contra a sua marginalização, desempenha um importante papel 

cultural e constitui um factor insubstituível de desenvolvimento na educação, turismo e 

tempos livres. 

Neste quadro de valores, a Câmara Municipal de Leiria tem vindo a desempenhar 

um papel cada vez mais determinante no domínio da produção e do desenvolvimento da 

prática desportiva, sobretudo a nível da criação de crescentes infra-estruturas. 

Na verdade, os equipamentos desportivos constituem a base essencial para a 

prática desportiva, na medida em que procuram dar resposta às necessidades da população, 

seja através da actividade lúdica recreativa, seja da formação desportiva, seja em geral dos 

diferentes níveis do sector desportivo. 

Porém, tão ou mais importante que a concepção e construção dos equipamentos é a 

sua gestão e promoção, entendidas estas numa perspectiva de “serviço público” e não tanto 

numa visão demasiado economicista, sem por em causa, todavia, o princípio geral da boa 

administração. 

Importa, por isso, que a gestão, utilização e promoção dos equipamentos 

construídos correspondam às intenções e aos objectivos que conduziram à sua criação e ao 

investimento feito. 

É neste quadro que surge a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, 

E.M., empresa pública municipal que tem por objecto social a “criação, construção, gestão e 

exploração de equipamentos desportivos, de lazer e turismo e organização de actividades 

nestas áreas”. 

Na realidade, um dos objectivos que presidiu à criação daquela empresa municipal foi, 

justamente, a gestão e exploração dos equipamentos desportivos municipais, entre os quais 

se inclui o Pavilhão Municipal de Pousos. 

Assim, ENTRE:  
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O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da República 

em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª 

Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por Município, Câmara ou 1.º 

Outorgante; 

E 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 183 

692, com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada neste 

acto pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Manuel Seabra Benzinho da 

Silva, e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho Empadinhas e Eng. Isabel Maria de 

Sousa Gonçalves dos Santos adiante designado por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, é celebrado 

o contrato-programa que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

1. O presente contrato-programa tem por objecto a cedência à LEIRISPORT dos direitos de 

gestão e exploração do Pavilhão Municipal de Pousos, sito na freguesia de Pousos, 

concelho de Leiria, de ora em diante designado por Pavilhão. 

2. A presente cedência do Pavilhão inclui os equipamentos nele existentes e que constam de 

lista anexa ao presente contrato-programa. 

3. O presente contrato tem ainda por objecto a definição das situações que originam a 

atribuição à LEIRISPORT de indemnizações compensatórias, bem como o modo e termos 

do seu processamento.  

Cláusula Segunda 
(Utilização do Pavilhão) 

As normas de utilização e funcionamento do pavilhão constarão de Regulamento. 

Cláusula Terceira 
(Das receitas) 

1. Todas as receitas provenientes da gestão do Pavilhão são pertença da LEIRISPORT, 

EM. 

2. O destino das receitas obtidas pela gestão do Pavilhão será definido pela LEIRISPORT, 

EM, de acordo com o seu objecto social. 

Cláusula Quarta 
(Indemnizações compensatórias) 

1. A utilização do Pavilhão que, por iniciativa ou autorização da Câmara, implique a 

diminuição ou privação da LEIRISPORT da normal exploração do mesmo, confere a esta o 

direito a uma indemnização compensatória, calculada de acordo com os preços de utilização 

estabelecidos. 

2. Para efeitos do número anterior, consideram-se designadamente os seguintes casos: 

a. Utilização do Pavilhão pela Câmara para o desenvolvimento de actividades por 

 si directamente organizadas; 

b. Realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara; 

c. Adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores do 

Pavilhão;  
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d. Cobertura do défice de exploração. 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à LEIRISPORT, EM nos termos 

dos números anteriores, é no máximo, de €25 000,00 (Vinte e cinco mil euros) em 2007, com 

IVA incluído à taxa legal em vigor.  

4. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mensalmente 

acompanhado de indicadores mensais de utilização do Pavilhão. 

5. Anualmente será apresentado o relatório de gestão do Pavilhão.  

Cláusula Quinta 
(Obras de conservação e beneficiação) 

1. A LEIRISPORT fica desde já autorizada pela Câmara a realizar quaisquer obras de 

conservação ou de beneficiação no Pavilhão, destinadas a manter ou aumentar o seu grau 

de utilização, rentabilidade e exploração, bem como os níveis de conforto dos seus 

utilizadores. 

2. O regime de comparticipação financeira da Câmara nas obras referidas no número 

anterior será definido caso a caso e objecto de contratos-programa a celebrar entre as 

partes. 

Cláusula Sexta 
(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria) 

A Câmara Municipal de Leiria obriga-se a: 

a. Atribuir à LEIRISPORT as indemnizações compensatórias referidas na Cláusula 

 Quarta do presente contrato-programa; 

b. Garantir que o Pavilhão à data da sua entrega possui todos os licenciamentos 

obrigatórios para dar início ao seu funcionamento; 

c. Entregar à LEIRISPORT, toda a documentação técnica dos equipamentos instalados, 

contactos dos fornecedores e cópia de todas as plantas do Pavilhão; 

d. Entregar à LEIRISPORT, cópias dos documentos que representam as garantias 

obrigatórias da obra do Pavilhão; 

e. Entregar à LEIRISPORT o Pavilhão, de forma a garantir a sua plena utilização e 

exploração para os fins a que se destina; 

f. Transferir para a LEIRISPORT a gestão e exploração do Pavilhão.  

Cláusula Sétima 
(Obrigações da LEIRISPORT) 

A LEIRISPORT obriga-se a: 

a. Salvaguardar a boa gestão das instalações e a manutenção geral dos mesmos; 

b. Manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos munícipes de 

Leiria, e a plena utilização do Pavilhão por aquele; 

c. Fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no município de Leiria; 

d. Realizar todas as obras necessárias ao bom funcionamento do Pavilhão; 

Cláusula Oitava 
(Alterações) 

Qualquer alteração ao presente contrato-programa deverá revestir a forma de documento 

escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Nona 
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(Princípio de boa fé) 
Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Décima 
(Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa 

serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Décima Primeira 
(Imposto do Selo) 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

alínea a) do Artigo 6.º, conjugado com o disposto no n.º 1 e na alínea s) do n.º 3 do Artigo 

3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Décima Segunda 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Outubro de 2007 a 31 de Dezembro de 2007.» 

Leiria, ___ de Agosto de 2007  

Pelo Município de Leiria  

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa  

Pela LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM  

O Presidente do Conselho de Administração | José Manuel Seabra Benzinho da Silva  

O Administrador | João Paulo Baixinho Empadinhas  

A Administradora | Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos  

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 3536/07, 

25 de Setembro.  

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

contrato de mandato acima transcrito e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua 

assinatura.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

 

Ponto quatro 
Toponímia das freguesias de: 
4.1. Leiria 
DLB N.º 1211/07 | Retirado 

 
4.2. Barreira 
DLB N.º 1212/07 | Retirado 
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Ponto cinco 
Processo de loteamento n.º 82/78 
DLB N.º 1213/07 | De LUÍS VICENTE PEREIRA DONATÁRIOS, acompanhado de um 

requerimento de Good Bowling, Lda, com sede na Praça Manuel Henriques Júnior, 24, 1.º 

Esq, em Pombal e de Luís Confraria Vicente Pereira residente em Azinhaga da Cidade, Lote 

A4, 4.º E, em Lisboa a solicitar alterações aos lotes 1D e 1E referente ao loteamento situado 

em Sismaria, Rego de Água, freguesia de Marrazes, consistindo as mesmas na mudança de 

uso e no aumento do número de pisos em cada lote. 

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

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

n.º 177/01, de 4 de Junho, sem oposição. 

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

Divisão de Loteamentos datada de 25 de Setembro de 2007, constante do respectivo 

processo, (folha 204), deliberou por unanimidade aprovar as alterações requeridas, nos 

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

Lei n.º 177/01, de 4 de Junho. 

Para o efeito devem os requerentes solicitarem a emissão do aditamento ao Alvará 

no prazo de um ano. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Encerramento da reunião  

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezasseis horas e dez 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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