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Acta n.º 20/2007 
 

 

Aos treze 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, Dr. António Manuel de Faria Ferreira, e a Dr.ª 

Lucinda Gaspar Antunes Caleira. 

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

Eng.º António Costa, Director de Departamento, e o Arq.º Paulo Ramos, Chefe de Divisão de 

Obras Particulares, Zona 1, para prestação de esclarecimentos sobre os processos, 

respectivamente, de obras particulares. 

 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 trinta e cinco minutos a Presidente deu início à reunião, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 4453/68 – Daniel Ribeiro 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1550/02 - A. Reis, Lda 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 240/03 - Luís Miguel Ferreira Raimundo 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1211/04 – Abílio dos Moinhos da Silva 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 295/05 – Terracor - Empreendimentos Imobiliários, 

Lda 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 305/05 - Construções M. Vieira & Oliveira, Lda 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1100/05 - José Lourenço Bajouco Felício 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 258/06 - Álvaro da Venda Sobreira 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 962/06 - Francisco de Jesus da Costa Jerónimo 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 1287/06 - Faustino das Neves Ferreira (e Outros) 
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1.1.12. Processo de obras particulares n.º 282/07 - Jaime Pereira Teotónio 

1.1.13.Processo de obras particulares n.º 334/07 - Manuel dos Santos Ferreira Pinto 

1.1.14. Processo de obras particulares n.º 393/07 - Luís Cândido 

1.1.15. Processo de obras particulares n.º 407/07 - Rui Lisboa da Fonseca, Unipessoal, Lda 

1.1.16. Processo de obras particulares n.º 428/07 - Pereira & Cardoso - Empreendimentos 

Imobiliários, Lda 

1.1.17. Processo de obras particulares n.º 444/07 - Homeinvest - Fundo Especial de 

Imobiliário Fechado 

1.1.18. Processo de obras particulares n.º 603/07 - João Pedro Oliveira Vaz 

1.1.19. Processo de obras particulares n.º 608/07 - Agostinho de Jesus Marques 

1.2. Análise do processo de licenciamento de combustíveis n.º 16/07 - Jofipronto - Betão 

Pronto, Lda 

1.3. Análise dos seguintes processos de vistoria 
1.3.1. Processo de vistoria n.º 82/00 - Maria Jesus Antunes Silva 

1.3.2. Processo de vistoria n.º 20/06 - Maurício dos Santos Sousa 

1.3.3. Processo de vistoria n.º 14/07 - Carolina Maria Cerqueira Amaral Fernandes Lisboa 

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

Agosto 

Ponto dois 
2.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Administrativa 
2.1.1. Relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais relativo ao mês de Agosto de 

2007 

2.1.2. Rectificação da intervenção do período «antes da ordem do dia» da reunião de 

Câmara do dia 5 de Julho de 2007 

2.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
2.2.1. Pagamentos 

2.2.2. SOCEM – Sociedade Construtora e Exportadora de Moldes, Lda. Rectificação  

2.2.3. Projecto Leiria - Região Digital. Transferência de verba 

2.2.4. Fixação das taxas do imposto municipal sobre imóveis (IMI) para o ano de 2008 

2.2.5. Lançamento de derrama e fixação da taxa para o ano de 2008 

2.2.6. XV Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

2.2.7. XVI Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. I Revisão 

2.2.8. Empréstimo de longo prazo para financiamento das obras do Estádio Municipal de 

Leiria até ao montante de €12.644.526,00, do Banco Dexia. Aditamento ao contrato de 

Mútuo. 

2.2.9. Empréstimo de longo prazo para financiamento das obras do Estádio Municipal de 

Leiria até ao montante de € 9.700.000,00, do Banco Dexia. Aditamento ao contrato de 

Mútuo. 

2.2.10. Nomeação do Auditor externo, de acordo com o artigo 48.º da Lei n.º 2/2007, de 15 

de Janeiro 
2.2.11. Resumos de Tesouraria 

Ponto três 
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3.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Jurídica 
3.1.1. Processo disciplinar 

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

Ld.ª», no âmbito da Consulta Prévia n.º 54B/2007( ENT. 21432, de 29/08/2007) 

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

Ld.ª», no âmbito da Consulta Prévia n.º 55B/2007 (ENT 21605, de 31/08/2007) 

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

Ld.ª», no âmbito da Consulta Prévia n.º 56B/2007 (ENT. 21607, de 31/08/2007) 

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

Ld.ª» , no âmbito da Consulta Prévia n.º 57B/2007 (ENT. 21608, de 31/08/2007) 

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

Ld.ª», no âmbito da Consulta Prévia n.º 58B/2007(ENT. 21526, de 30/08/2007) 

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

Ld.ª» no âmbito da Consulta Prévia n.º 59B/2007(ENT. 21606, de 31/08/2007) 

3.2. Análise do processo relacionado com a Divisão de Recursos Humanos 
3.2.1. Voto de Pesar 

Ponto quatro 
Direito de preferência na alienação de fracção em imóvel abrangido por servidão 

administrativa na área do património cultural. Ratificação 

Ponto cinco 
5.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
5.1.1. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.20786/07) 

5.1.2. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.21369/07) 

5.1.3. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.21135/07) 

5.1.4. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.21205/07) 

5.1.5. Licença especial de ruído (Ent.20704/07) 

5.1.6. Licença especial de ruído (Ent.20595/07) 

5.1.7. Anulação de certidão de dívida n.º 337/07, Carla Armindo da Silva Ribeiro 
5.1.8. Mercado do Levante da Praia do Pedrógão. Pedido de transferência de titularidade de 

autorização e do direito de ocupação do lugar de terrado n.º 3 
5.1.9. Mercado do Levante da Praia do Pedrógão. Pedido de transferência de titularidade de 

autorização e do direito de ocupação do lugar de terrado n.º 38 

5.1.10. Mercados do Levante de Leiria e da Praia do Pedrógão. Pedido de transferência 

temporária do direito de ocupação dos lugares de terrado, respectivamente, n.ºs 11 e 28 

Ponto seis 
6.1. Análise do processo relacionado com a Área da Cultura 
6.1.1. Cedência do Teatro José Lúcio Silva. Rectificação da deliberação 

6.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude 
6.2.1. Alteração da deliberação n.º 0800/07, de 06-06-2007, relativa ao Festival da 

Juventude. Acordo de Cooperação 
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Ponto sete 
7.1. Rectificação da aprovação de trabalhos a mais em delegação de competências  

7.2. Apoio para a realização da classificativa «Super Especial» do Rally Centro de Portugal - 

Clube Automóvel da Marinha Grande. Ratificação do despacho  

7.3. Semana Europeia da Mobilidade. Alterações ao trânsito 

Ponto oito 
8.1. Pedido de alteração ao Regulamento da Zona Industrial da Cova das Faias formulado 

pela sociedade «Equipamentos Industriais Poço, SA» (ENT. 15773, de 20.06.2007) 

8.2. Apoio a evento de interesse municipal «Espectáculo Final do Programa Novas 

Primaveras» 

 

*** 

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

Ponto um 
Toponímia da freguesia de Marrazes 

Ponto dois 
Protocolos de colaboração, relativos ao Centro de Interpretação Ambiental, entre: 

a) Município de Leiria e a Vertigem – Associação para a promoção do património 

b) Município de Leiria e o Instituto Politécnico de Leiria 

c) Município de Leiria e a OIKOS - Associação de defesa do ambiente e do património 

Ponto três 
Estudo Prévio do Centro Cívico do Centro Histórico de Leiria e Praça Pública 

Ponto quatro 
Processo de loteamento n.º 15/00 – Vitor Manuel do Nascimento Graveto – Praia do 

Pedrógão – Coimbrão 

Ponto cinco 
Processo de loteamento n.º 12/03 -  Maria do Carmo Alpendre e outra – S. Romão – Pousos 

Ponto seis 

Apoio Pontual à Associação Recreativa Andrinense – Pousos 

Ponto sete  
Cedência das instalações do Castelo ao Instituto Politécnico de Leiria. Conferência 

Internacional «Get-In» 

Ponto oito 
Atribuição de apoio a diversas entidades para ligações de ramais de água e saneamento 

Ponto nove 
Proposta de alteração da denominação do Conselho Municipal da Juventude e Desporto 

para Conselho Municipal da Actividade Física, Desporto e Juventude  

Ponto dez 
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Regimento do Conselho Municipal da Actividade Física, Desporto e Juventude  

Ponto onze 
Votos de Louvor 

 
 Período de antes da ordem do dia  

Intervenção da Senhora Presidente 
 

A Senhora Presidente informou os presentes que se iria proceder à assinatura dos 

protocolos do Compromisso Cívico, que envolve várias entidades, para manter o espaço 

público em devidas condições. Quando se realizou a cerimónia pública da outorga dos 

protocolos houve entidades e pessoas que não puderam estar presentes, tendo-se decidido, 

na altura, que a outorga desses protocolos se faria no início de uma reunião de Câmara. 

Disse ainda que queria agradecer a todos os que aderiram ao projecto e solicitou 

todo o empenho nas responsabilidades que cada um assumiu. Acrescentou que o espaço 

público é de todos e construído com o sacrifício de todos, por isso deveria ser utilizado como 

se estivessem na sua própria casa; esta é a lógica da campanha. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins 
 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins perguntou qual era evolução da Comissão 

Arbitral em relação ao problema do Aterro Sanitário da Valorlis. 

A Senhora Presidente informou que o ponto da situação era o seguinte: escolheu-

se e indicou-se um árbitro – um professor da Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra –, fez-se a comunicação aos restantes sócios da Valorlis e aguarda-se a resposta.  

Mais informou que se eles aceitarem se avançará com a Comissão Arbitral, mas se 

rejeitarem ter-se-á de escolher um novo árbitro. 

 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro 
 

I – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro disse que gostaria de ser esclarecido relativamente 

a uma notícia que saiu nos jornais por causa dos processos de concurso público de uma 

empreitada para o Estádio Municipal (a quarta) e da empreitada para a Ponte Euro 2004 

(nova ponte sobre o Rio Lis no Arrabalde), em que foi movido um processo por difamação ao   

Senhor Eng.º Filipe Bandeira, questionando se a Câmara foi a autora da acção e caso não 

tivesse sido quem tinha sido. 

A Senhora Presidente respondeu que os autores da acção foram os membros da 

Comissão de Análise e que a Câmara foi mera assistente. 

 

II – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro pediu para ter acesso à decisão do concurso de 

obras públicas por causa do diferendo entre a Leirisport, E. M. e a Construtora do Lena, ao 
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que a Senhora Presidente e a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves responderam 

afirmativamente. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira 
 

I – A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira informou que a Associação de Pais da 

Escola dos Andrinos estava preocupada com diversas situações, nomeadamente com as 

luzes de emergência e campainhas. 

O Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço respondeu que relativamente às luzes de 

emergência das escolas do 1.º ciclo estava a ser feito um trabalho na Divisão de Educação, 

com um técnico que trabalhava nas questões de segurança dos edifícios, na caracterização 

das necessidades das escolas do Concelho. Portanto esta questão estava para ser resolvida 

para o concelho todo, sobretudo para os edifícios que tinham dois pisos. 

Na escola dos Andrinos a situação era mais preocupante porque era onde faltava a 

luz com mais frequência. 

Mais informou que, quanto às campainhas, estavam sempre a aparecer problemas 

por mais que se resolvessem. Eram actos de vandalismo. 

 

II – A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira questionou como se processou a escolha 

dos professores no âmbito das actividades de enriquecimento curricular. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço respondeu que na última reunião de Câmara fora 

aprovada uma parte do Plano, isto é, tudo o que tinha a ver com protocolos feitos com 

entidades associativas especializadas em cada uma das áreas. Realizaram-se várias 

reuniões com as entidades das diferentes áreas, designadamente do desporto, da música e 

de outras expressões e para saber até que ponto tinham capacidade para fazer este 

trabalho. Acertou-se o preço e elaborou-se um acordo entre as partes. Portanto, foram 

realizados Acordos de Colaboração com as Associações e Clubes desportivos que 

disponibilizaram atempadamente os elementos para poderem fazer o trabalho. 

Mais informou que para a actividade do ensino de inglês, tal como todas as outras 

actividades que foram adjudicadas por concurso, foram convidadas todas as entidades que 

estavam disponíveis e cuja avaliação do ano transacto fora positiva. No caso do ensino do 

inglês fora tudo por concurso, tendo sido adjudicado ao preço mais baixo. 

A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira replicou questionando quais eram os 

outros critérios, pelos quais foram adjudicados os concursos para além do factor preço. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço disse que eram os critérios que o Ministério 

de Educação indicou, eram as habilitações que a lei obrigava. 

Informou também que as entidades tinham que fornecer os materiais necessários ao 

cumprimento dos currículos que estavam definidos pelo Ministério da Educação. 

Relativamente ao ano passado, a avaliação fora feita pelos agrupamentos e por nós, 

onde se expressou o que tinha corrido bem e mal e o que deveria continuar. Os 

agrupamentos ficaram satisfeitos com o trabalho das entidades e, perante isso, não se 

poderia abrir concurso sem serem convidadas as mesmas empresas que tinham trabalhado 

connosco o ano transacto.  
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Mais explicou que no ano transacto este programa tinha dado algum prejuízo ao 

Município, os valores recebidos do Ministério de Educação não chegaram para cobrir as 

despesas que o Município tinha tido com o mesmo. 

A Senhora Presidente explicou que se recebia a verba por aluno e que a mesma 

tinha de dar para pagar os transportes, aluguer de espaços, o aumento de custos com a 

energia, entre outras despesas. No nosso caso não fora dramático, mas houve concelhos do 

país em que foi muito complicado, por causa das distâncias, sobretudo no interior. 

Mais explicou que sendo o concurso por convite, só se convidavam aquelas 

entidades que considerámos que reuniam os requisitos. Assim, foi feita a avaliação pelos 

agrupamentos e quando estes informaram que alguma entidade não tinha trabalhado bem 

esta era logo excluída. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro questionou se não haveria alguma diferença de 

qualidade ou de dedicação quando uns professores de inglês recebem €12,5 ou €13 e 

outros €7,5, sugerindo que nos termos do concurso ficasse estipulado o valor a pagar. 

O Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço respondeu que não se poderia efectuar o 

sugerido devido ao princípio da concorrência. Não podiam obrigar determinada entidade a 

pagar a A, B, ou C. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  
 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho fez uma breve apresentação a informar que 

se iniciariam as obras na Rua Machado Santos, na Quarta-feira, dia 19 de Setembro. Esta 

obra irá implicar uma interrupção ao tráfego de 90 dias, tendo-se escolhido esta altura do 

ano porque é a que tem menor impacto, estando previsto que as obras se concluirão antes 

do Natal.  

Mais explicou que este projecto consiste na colocação de novas infra-estruturas e na 

aplicação de um novo desenho urbano, semelhante àquele que está subjacente em algumas 

ruas no Centro Histórico, nomeadamente na Av. dos Combatentes. Manter-se-á uma via no 

sentido ascendente, mas a faixa de rodagem será reduzida e aumentar-se-á a capacidade 

dos passeios. Serão criadas passadeiras que se nivelarão à altura dos passeios. 

Estão a ser contactados todos os residentes e comerciantes da área, para se 

minimizarem os inconvenientes da fase de intervenção. 
 

 Ordem do dia  

 

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

 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 4453/68 – Daniel Ribeiro 
DLB N.º 1166/07 | Retirado 
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DLB N.º 1167/07 | De A. REIS, LDA, com sede social na Rua Wenceslau de Morais, n.º 17, 

r/c, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para legalização de alterações 

do espaço comercial situado no local acima referido, com mudança de uso para 

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

Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais, Zona Consolidada. 

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

pela Divisão de Obras Particulares (Zona 1) do Departamento de Operações Urbanísticas 

em 2007/09/06, constante do respectivo processo (folha 118), e face ao disposto no Decreto-

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer da Autoridade de Saúde, cujo conteúdo já é do 

conhecimento da requerente; 

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

2.1. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura, face aos últimos 

elementos entregues (estimativa de custo e calendarização); 

2.2. projectos de especialidades, incluindo projecto de segurança contra incêndios, face ao 

parecer emitido pela Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, actualmente 

designado por Autoridade Nacional de Protecção Civil, cuja cópia deverá ser remetida à 

requerente (folha 65). 

Mais deliberou transmitir à titular do processo os conteúdos dos pareceres emitidos 

pela Sociedade Gestora do Programa Polis, pelo Governo Civil e pelo Instituto Português do 

Património Arquitectónico (folhas 68, 66, 115 e 116). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 240/03 - Luís Miguel Ferreira Raimundo 
DLB N.º 1168/07 | De LUÍS MIGUEL FERREIRA RAIMUNDO, com endereço postal no 

Centro Comercial Maringá, loja 13, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura 

para construção de edifício de habitação unifamiliar e muros de vedação em Casal dos 

Matos, freguesia de Pousos, acompanhado da informação prestada pela Divisão 

Administrativa e de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas comunicando 

que o requerente não se pronunciou, em fase de audiência prévia, quanto aos motivos que 

estiveram na origem da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2007/06/06, cujo 

conteúdo lhe foi transmitido através do oficio n.º 8230, datado de 2007/06/26. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que o requerente não se 

pronunciou dentro do prazo estipulado para o efeito quanto ao teor da notificação que lhe foi 

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

urbanística acima referida, ao abrigo do disposto na alínea c) 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 

2007/06/06, transmitidos através do ofício n.º 8230, datado de 2007/06/26. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1211/04 – Abílio dos Moinhos da Silva 
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DLB N.º 1169/07 | De ABÍLIO DOS MOINHOS DA SILVA, residente na Rua da Lameira, n.º 

92, na localidade de Bidoeira de Baixo, freguesia de Bidoeira de Cima, referente ao projecto 

de arquitectura para construção de edifício de habitação colectiva e muros de vedação na 

parcela destacada de uma propriedade situada na Rua das Amoreiras, Gândara dos Olivais, 

freguesia de Marrazes, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal 

como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

Para o local já havia sido aprovado um projecto de arquitectura por deliberação 

tomada em reunião de Câmara de 2005/03/07, caducado por falta de entrega dos elementos 

solicitados dentro do prazo estabelecido para o efeito, sendo o actual pedido na 

generalidade semelhante ao anterior. 

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

pela Divisão de Obras Particulares (Zona 1) do Departamento de Operações Urbanísticas 

em 2007/09/06, constante do respectivo processo (folha 370), e face ao disposto no artigo 

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

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

operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela EP – Estradas de Portugal, 

EPE, cujo conteúdo já é do conhecimento do requerente (condição que deverá constar do 

alvará de obras que eventualmente vier a ser emitido); 

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

elementos: 

2.1. documento comprovativo emitido pela EP – Estradas de Portugal, EPE, relativamente ao 

licenciamento, face ao indicado no parecer emitido pela mesma entidade; 

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

elementos entregues; 

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

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

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

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

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

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

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

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

incêndios junto à via; 

5.º as rampas de acesso às garagens não poderão interferir com o passeio exterior ao 

edifício; 

6.º durante a execução da obra deverá acautelar a eventual interferência com as infra-

estruturas existentes, devendo o mesmo ser solucionado com as entidades respectivas (a 

cargo do requerente); 

7.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

7.1. efectuar a pavimentação dos espaços cedidos ao domínio público, de acordo com o 

projecto apresentado, devendo para o efeito garantir a utilização de materiais idênticos 

aos existentes no local, e proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente 
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venham a ser danificadas durante a obra, devendo os trabalhos ser acompanhados 

pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras Municipais; 

7.2. apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada em relação à área 

cedida ao domínio público. 

Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folhas 330 e 83). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 295/05 – Terracôr - Empreendimentos 
Imobiliários, Lda 
DLB N.º 1170/07 | De TERRACÔR - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA, com sede 

social na Rua de S. Pedro de Moel, n.º 141, 1.º esquerdo, na localidade e freguesia de 

Marinha Grande, referente ao projecto de arquitectura para legalização de alteração e 

ampliação do edifício de habitação colectiva e muros em construção na Rua do Pinhalzinho.  

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

pela Divisão de Obras Particulares (Zona 1) do Departamento de Operações Urbanísticas 

em 2007/09/07, constante do respectivo processo (folha 468), 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, no prazo de seis meses, os 

seguintes elementos: 

1.º termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura rectificado, devendo 

fazer referência ao cumprimento do disposto no Regulamento do Plano Director Municipal e 

no Regulamento Geral de Edificações Urbanas; 

2.º projectos de especialidades compatíveis com o projecto de arquitectura apresentado, 

sendo que, no caso dos projectos de distribuição de água, drenagem de águas residuais e 

rede de gás, poderão ser entregues declarações emitidas pelas entidades que aprovaram os 

projectos iniciais (Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Totalinspe, 

respectivamente) atestando que as alterações propostas não alteram os pressupostos 

iniciais da aprovação; 

3.º projecto de estabilidade. Caso opte por apresentar um pedido de isenção da entrega do 

referido projecto, deverá apresentar declaração do respectivo técnico autor do projecto 

acompanhado de termo de responsabilidade e documento comprovativo da sua inscrição em 

Associação pública de natureza profissional. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 305/05 - Construções M. Vieira & Oliveira, Lda 
DLB N.º 1171/07 | De CONSTRUÇÕES M. VIEIRA & OLIVEIRA, LDA, com sede social na 

Travessa do Outeiro, n.º 30, Padrão, freguesia de Pousos, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de edifício de habitação colectiva (7 moradias) e muros de 

vedação na parcela a destacar de um terreno situado na Estrada dos Pinheiros, Valverde, 

freguesia de Marrazes, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal 

como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando o teor do parecer emitido 

pelo Departamento de Obras Municipais em 2007/07/21, e concordando com a informação 

prestada pela Divisão de Obras Particulares (Zona 1) do Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2007/09/06, constantes do respectivo processo (folhas 116 verso, 118 e 

119), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

seguinte: 

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

Energia, S.A., cuja cópia deverá ser remetida à requerente (folha 64); 

2.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público por forma a prever: 

2.1. no lado Norte, o alargamento do arruamento e execução de passeio, devendo prever 

uma plataforma de estrada livre com 6,00 m de largura, face ao previsto no artigo 26.º do 

Regulamento do Plano Director Municipal, acrescida de passeio com 1,80 m de largura; 

2.2. no lado Nascente, o alargamento do arruamento, lugares de estacionamento, gares para 

contentores de resíduos sólidos, conforme projecto apresentado, e prever passeios com 

1,80 m de largura, mantendo no entanto a largueza do «acesso às propriedades»; 

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

3.1. elementos rectificados relativamente ao indicado no ponto n.º 2; 

3.2. planta de localização à escala 1:1000 (a fornecer pelos serviços da Câmara) com a 

totalidade da parcela demarcada, face aos últimos elementos entregues; 

3.3. planta de implantação (datada de Junho 2007) rectificada relativamente à delimitação da 

parcela sobrante (lado Nascente/Sul), devendo esta estar compatível com o indicado na 

planta de implantação datada de Março 2007, constante da folha 79 do processo; 

3.4. elementos rectificados relativamente à área das parcelas, face ao indicado no ponto 

anterior; 

3.5. projecto de arquitectura rectificado de modo a prever sala de condomínio, nos termos do 

disposto no artigo 78.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

depósito bancário no valor de €10.000,00, 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.»; 
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5.º garantir em obra o cumprimento do previsto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 

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

incêndios junto à via; 

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

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

confinantes; 

8.º durante a execução da obra, acautelar a eventual interferência com as infra-estruturas 

existentes, devendo o mesmo ser solucionado com as entidades respectivas (a cargo da 

requerente); 

9.º previamente à emissão da autorização de utilização, efectuar a pavimentação dos 

espaços a ceder ao domínio público, conforme indicado no ponto n.º 2, devendo para o 

efeito garantir a utilização de materiais idênticos aos existentes no local, e proceder à 

reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra, 

devendo os trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento 

de Obras Municipais. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1100/05 - José Lourenço Bajouco Felício 
DLB N.º 1172/07 | De JOSÉ LOURENÇO BAJOUCO FELÍCIO, residente na Estrada dos 

Pinheiros, n.º 732, Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura 

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

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Baixa Densidade. 

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

pela Divisão de Obras Particulares (Zona 1) do Departamento de Operações Urbanísticas 

em 2007/09/05, constante do respectivo processo (folha 93), e face ao disposto no artigo 

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

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

operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

elementos: 

1.1. planta de localização à escala 1:1000 (a fornecer pelos serviços da Câmara) com a 

totalidade da parcela demarcada, face aos últimos elementos entregues; 

1.2. projectos de especialidades; 

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

Energia, S.A., cuja cópia deverá ser remetida ao requerente (folha 53); 

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

durante a obra e executar o passeio; 

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

confinantes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 258/06 - Álvaro da Venda Sobreira 
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DLB N.º 1173/07 | De ÁLVARO DA VENDA SOBREIRA, residente na Travessa Fonte da 

Carvalha, n.º 31 – Outeiros da Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao 

aditamento ao projecto de arquitectura para alteração e ampliação do edifício de habitação 

unifamiliar e muros situados na Rua da Testamenteira, na localidade e freguesia acima 

indicadas, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas 

Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

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

elementos que permitem obstar aos motivos que estiveram na origem da proposta de 

indeferimento tomada em reunião de 2007/03/01 e concordando com a informação prestada 

pela Divisão de Obras Particulares (Zona 1) do Departamento de Operações Urbanísticas 

em 2007/08/30, constante do respectivo processo (folha 112), face ao disposto no artigo 20.º 

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

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

operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder ao domínio público uma faixa de terreno entre a moradia (lado Nascente) e o 

arruamento, destinada a passeio, e apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial 

rectificada em relação à área; 

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

2.1. alçados laterais rectificados no que se refere à indicação da largura do passeio (1,60 m); 

2.2. elementos esclarecedores quanto ao sistema de ventilação da casa de banho interior, 

face ao disposto no artigo 87.º do Regulamento Geral de Edificações Urbanas, uma vez 

que não se considera de aceitar a janela para efeitos de ventilação tendo em conta que 

confronta com outro compartimento; 

2.3. projectos de especialidades; 

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

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

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

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

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

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

4.º efectuar a pavimentação da zona de passeio, devendo para o efeito garantir a utilização 

de materiais idênticos aos existentes no local, e proceder à reposição das infra-estruturas 

que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra, devendo os trabalhos ser 

acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras Municipais. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 962/06 - Francisco de Jesus da Costa 
Jerónimo 
DLB N.º 1174/07 | De FRANCISCO DE JESUS DA COSTA JERÓNIMO, residente na Rua 

da Sardoa, n.º 9, Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de edifício aberto (destinado a recolha de viaturas e descarga 

de embalagens) anexo a um armazém situado na Rua da Sardoa, Gândara dos Olivais e 

freguesia de Marrazes, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal 

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

pela Divisão de Obras Particulares (Zona 1) do Departamento de Operações Urbanísticas 

em 2007/08/30, constante do respectivo processo (folha 98), 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 disposto no parecer emitido pela Direcção Regional de Educação do 

Centro, cujo conteúdo deverá ser transmitido ao requerente (folha 69). 

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

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

Nacional de Protecção Civil, cuja cópia deverá ser remetida ao requerente (folha 92); 

2.2. projectos de especialidades; 

3.º garantir as devidas condições de ventilação das casas de banho, face ao disposto no 

artigo 87.º do Regulamento Geral de Edificações Urbanas; 

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

confinantes; 

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

durante a obra. 

Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 61). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 1287/06 - Faustino das Neves Ferreira (e 
Outros) 
DLB N.º 1175/07 | De FAUSTINO DAS NEVES FERREIRA (E OUTROS), residente na Rua 

da Moura, Lote 9, Vale Sepal, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura 

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

na Praceta Joaquim Ferreira dos Santos, Guimarota, freguesia de Leiria, numa zona definida 

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

Média Densidade. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pela Divisão de Obras 

Particulares (Zona 1) do Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/08/30, com o 

seguinte teor: 

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

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

1.º existe sobreposição de terreno entre o indicado em planta e o constante no processo de 

loteamento n.º 12/97; 

2.º o projecto de arquitectura não prevê o correcto enquadramento urbanístico relativamente 

à volumetria do edifício, não devendo exceder 4 pisos acima do perfil do arruamento, face à 

tipologia de ocupação prevista para os lotes n.ºs 37 a 40 do loteamento n.º 12/97, que se 

desenvolve no lado Norte da propriedade em causa; 
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3.º a pretensão não prevê o cumprimento do disposto Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de 

Maio, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada, 

nomeadamente no que se refere ao seguinte: 

3.1. instalação sanitária na loja com 463,10 m2, situada ao nível do piso 0; 

3.2. lugares de estacionamento; 

4.º não prevê lugares de estacionamento com 5,00 m de comprimento, face ao indicado no 

Anexo II do Regulamento do Plano Director Municipal; 

5.º não assegura o cumprimento do disposto no Regulamento de Segurança Contra 

Incêndios (Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril) relativamente aos seguintes aspectos: 

5.1. independência das escadas com saída directa para comunicações horizontais de uso 

comum, não devendo as escadas abaixo do piso 0 constituir o prolongamento directo 

das que servem outros pisos (n.º 2 e alínea b) do n.º 3 do artigo 14.º), nomeadamente no 

que se refere ao piso -1; 

5.2. controlo da poluição do ar e fumo das «Boxes» (artigo 32.º), devendo indicar as 

respectivas entradas e saídas de ar; 

6.º a pretensão não cumpre com o disposto no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 64/90, 

de 21 de Fevereiro, relativamente à distância (máximo 8,00 m) entre os compartimentos e a 

porta da saída de habitação;  

7.º os cortes apresentados deverão abranger os edifícios nos lados Nascente e Sul. 

No caso de eventual reformulação do projecto, deverá ter-se em conta os seguintes 

aspectos: 

a) caso pretenda a instalação de aparelhos de ar condicionado, sistemas de ventilação 

e/ou exaustão deverão os mesmos estar contemplados no projecto de arquitectura, não 

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

b) a pretensão carecerá de pareceres Divisão de Loteamentos quanto à alteração do 

arruamento e lugares de estacionamento previstos no loteamento n.º 12/97. 

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

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

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho.» 
A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação prestada 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/08/30, e face ao disposto no 

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

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

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

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

Mais deliberou transmitir ao requerente os conteúdos dos pareceres emitidos pela 

EDP - Distribuição de Energia, SA e pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (folhas 76 e 

81). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 182/07 - Manuel de Jesus Santos 
DLB N.º 1176/07 | De MANUEL DE JESUS SANTOS, residente em Sobreiro, freguesia de 

Barosa, referente ao projecto de arquitectura para legalização do estabelecimento de 
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bebidas com sala de dança, denominado «Galáxia 2000», situado na Rua Principal, 

freguesia de Parceiros. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pela Divisão de Obras 

Particulares (Zona 1) do Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/09/05, com o 

seguinte teor: 

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

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

1.º a pretensão obteve parecer desfavorável do Governo Civil, cuja cópia deverá ser 

remetida ao requerente (folhas 77 e 78); 

2.º o pedido carece de revisão nos termos do parecer emitido pela Autoridade de Saúde, 

cujo conteúdo deverá ser transmitido ao requerente (folha 76); 

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

Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

4.º não é esclarecida a delimitação de cada propriedade, face ao constante das certidões da 

Conservatória do Registo Predial, devendo as mesmas ser anexadas; 

5.º existem divergências entre o indicado como senhorio nos contratos de arrendamento e 

os proprietários dos imóveis, face ao indicado nas respectivas certidões da Conservatória.  

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

pedido ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) 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 

pela Divisão de Obras Particulares (Zona 1) do Departamento de Operações Urbanísticas 

em 2007/09/05, e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

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

indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou transmitir ao requerente os conteúdos dos pareceres emitidos pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil e pela EP – Estradas de Portugal, E.P.E. (folhas 75 e 

67). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 282/07 - Jaime Pereira Teotónio 
DLB N.º 1177/07 | De JAIME PEREIRA TEOTÓNIO, representado pelo procurador, Adriano 

Faria, residente na Rua Dr. José Gonçalves, n.º 61, 1.º andar, escritório 5, freguesia de 

Leiria, referente ao projecto de arquitectura para construção de edifício misto, destinado a 

habitação e comércio/serviços, na Travessa das Olhalvas, Olhalvas, freguesia de Pousos, 

numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Área Consolidada e 

Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média e Baixa Densidade. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pela Divisão de Obras 

Particulares (Zona 1) do Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/08/31, com o 

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

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

1.º o projecto apresentado não prevê o correcto enquadramento urbanístico, relativamente à 

volumetria do edifício, não devendo o mesmo exceder 3 pisos acima da cota do arruamento 

no lado Sul, conforme indicado na deliberação tomada em reunião de Câmara de 2000/05/31 

em sede do processo INF n.º 134/99; 

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

Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada, devendo 

ainda as fracções destinadas a comércio/serviços prever instalações sanitárias de acordo 

com a Secção 2.9 do referido diploma legal; 

3.º não apresenta plano de acessibilidades, nos termos do n.º 5 do artigo 3.º do Decreto-Lei 

referido no ponto anterior, devendo o termo de responsabilidade do autor do projecto de 

arquitectura fazer referência ao cumprimento das disposições previstas no mesmo; 

4.º o pedido não prevê o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, 

relativamente às medidas de segurança contra riscos de incêndio nas caves, nomeadamente 

no que se refere ao seguinte: 

4.1. antecâmaras entre as garagens e as escadas de ligação directa às fracções no piso do 

rés do chão (artigo 15.º); 

4.2. independência das escadas com saída directa para comunicações horizontais de uso 

comum, não devendo as escadas abaixo do piso 0 constituir o prolongamento directo 

das que servem outros pisos (n.º 2 e alínea b) do n.º 3 do artigo 14.º); 

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

5.º não é garantido o cumprimento do previsto no Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro 

relativamente ao seguinte: 

5.1. distância mínima de 3,00 m entre os vãos das paredes exteriores que formem diedro de 

abertura inferior a 35.º (n.º 6 do artigo 16.º); 

5.2. acesso à cobertura (n.º 4 do artigo 32.º); 

6.º deverá prever asseio com 1,80 m de largura entre o edifício e os lugares de 

estacionamento; 

7.º no caso de eventual reformulação do projecto, deverá apresentar fotocópia autenticada 

da procuração. 

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

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

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

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

pela Divisão de Obras Particulares (Zona 1) do Departamento de Operações Urbanísticas 

em 2007/08/31, e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

notificar o requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

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

indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 123). 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.13.Processo de obras particulares n.º 334/07 - Manuel dos Santos Ferreira Pinto 
DLB N.º 1178/07 | De MANUEL DOS SANTOS FERREIRA PINTO (e sua esposa), residente 

na Rua Arquitecto Santa Rita n.º 4, na localidade de Praia do Pedrógão, freguesia de 

Coimbrão, referente ao projecto de arquitectura para construção de edifício de habitação 

unifamiliar e muros na Travessa Arrais Luís Mira, na localidade e freguesia acima indicadas. 

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

pela Divisão de Obras Particulares (Zona 1) do Departamento de Operações Urbanísticas 

em 2007/08/30, constante do respectivo processo (folha 47), e face ao disposto no artigo 

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

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

operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público para execução de passeios e 

alargamento dos arruamentos, de acordo com o projecto apresentado; 

2.º apresentar, no prazo de seis meses, projectos de especialidades; 

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

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

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

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

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

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

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

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

incêndios junto à via; 

5.º a rampa de acesso às garagens não poderá interferir com o passeio; 

6.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

6.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio e alargamento da via, devendo para o 

efeito garantir a utilização de materiais idênticos aos existentes no local, proceder à 

reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a 

obra e assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma, devendo os 

trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras 

Municipais; 

6.2. apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada em relação à área a 

ceder ao domínio público. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.14. Processo de obras particulares n.º 393/07 - Luís Cândido 
DLB N.º 1179/07 | De LUÍS CÂNDIDO, residente na Av. Marquês de Pombal, lote 24, r/c 

esquerdo, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para construção de 

edifício de habitação colectiva e muros de vedação, com demolição do edificado existente, 

na Rua dos Vasos, n.º 16, Cruz da Areia, freguesia de Leiria, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

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

de 2004/10/18 em sede do processo n.º 998/05, tendo caducado por não ter sido requerida a 

emissão do competente alvará de obras dentro do prazo estabelecido para o efeito. 

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

pela Divisão de Obras Particulares (Zona 1) do Departamento de Operações Urbanísticas 

em 2007/09/05, constante do respectivo processo (folha 458), 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 e previamente ao licenciamento, os seguintes 

elementos: 

1.1. projecto de arquitectura rectificado por forma a prever o cumprimento do disposto no 

Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com 

mobilidade condicionada; 

1.2. plano de acessibilidades, nos termos do n.º 5 do artigo 3.º do Decreto-Lei indicado no 

ponto anterior; 

1.3. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura rectificado, devendo 

fazer referência à inscrição do Técnico em Associação Pública de natureza profissional, 

ao cumprimento do disposto no Regulamento do Plano Director Municipal, no 

Regulamento Geral de Edificações Urbanas, no Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de 

Fevereiro, no Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril e no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de 

Agosto; 

1.4. projectos de especialidades, caso se verifiquem alterações ao projecto de arquitectura, 

face ao indicado nos pontos anteriores; 

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

depósito bancário no valor de €8.000,00, 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.»; 

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

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

incêndios junto à via; 

4.º as rampas de acesso às garagens não poderão interferir com o passeio exterior ao 

edifício; 

5.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

5.1. executar as infra-estruturas públicas, devendo para o efeito garantir a utilização de 

materiais idênticos aos existentes no local, relativamente aos passeios, à pavimentação 

do estacionamento e alinhamento do arruamento; 

5.2. assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma; 

5.3. prever o reposicionamento do poste junto aos lugares de estacionamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.15. Processo de obras particulares n.º 407/07 - Rui Lisboa da Fonseca, Unipessoal, 
Lda 
DLB N.º 1180/07 | De RUI LISBOA DA FONSECA, UNIPESSOAL, LDA, com sede social na 

Rua da Bela Vista, Lote 39, Casais de S. Romão, freguesia de Pousos, referente ao projecto 

de arquitectura para construção de edifício de habitação colectiva na Travessa Senhora do 

Rosário, freguesia de Parceiros, numa zona definida no Regulamento do Plano Director 

Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

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

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

1.º as confrontações indicadas na certidão da Conservatória do Registo Predial não referem 

caminho público, sendo que a pretensão não é esclarecedora quanto à natureza do acesso 

indicado no lado Nascente (caminho público ou privado); 

2.º a parcela em causa não confronta com arruamento público devidamente infra-

estruturado; 

3.º o projecto apresentado prevê o acesso à cave através do caminho referido no ponto um, 

não havendo viabilidade para o mesmo caso se trate de um arruamento de natureza privada; 

4.º o pedido não prevê o correcto enquadramento urbanístico relativamente ao número de 

pisos, não devendo exceder dois andares; 

5.º o projecto não cumpre com o disposto no artigo 73.º do Regulamento Geral de 

Edificações Urbanas, relativamente ao afastamento entre a fachada e o limite da 

propriedade no lado Nascente, não devendo exceder metade da altura, com o mínimo de 

5,00 m. 

Caso o acesso no lado Nascente seja considerado caminho público deverá prever o 

afastamento mínimo de 8,00 m em relação ao eixo da via; 

6.º a pretensão não prevê o cumprimento do disposto no artigo 67.º do Regulamento do 

Plano Director Municipal, relativamente ao número de lugares de estacionamento (dentro da 

parcela e públicos); 

7.º a estrutura da cave não deverá interferir com os lugares de estacionamento, devendo 

prever a dimensão mínima de 2,30 m x 5,00 m para cada lugar; 

8.º não apresenta elementos esclarecedores quanto ao cumprimento do disposto no 

Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, relativamente às medidas de segurança contra riscos de 

incêndio na cave; 

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

relativamente ao seguinte: 

9.1. ventilação dos caminhos de evacuação (artigo 35.º); 

9.2. as portas das comunicações verticais deverão abrir no sentido de fuga (n.º 1 do artigo 

33.º); 

9.3. acesso à cobertura (n.º 4 do artigo 32.º), devendo ainda prever guarda periférica ao 

longo da cobertura (artigo 38.º); 

10.º a pretensão não é esclarecedora quanto ao previsto no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de 

Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

11.º o pedido não cumpre com o disposto no artigo 1360.º do Código Civil relativamente ao 

terraço no lado Poente; 
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12.º os cortes longitudinais e transversais deverão abranger a totalidade do terreno e o eixo 

do arruamento, para esclarecimento face à topografia do mesmo, com indicação dos perfis 

existente e proposto; 

13.º os alçados deverão indicar as cores e materiais dos elementos que constituem todas as 

fachadas e a cobertura; 

14.º o projecto não prevê receptáculos postais, de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 

8/90, de 6 de Abril, na redacção dada pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 4 de 

Setembro, devendo ter, nomeadamente, a possibilidade de acesso do exterior junto ao 

espaço público. 

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, na alínea b) do n.º 2 e nos n.ºs 4 e 5 do 

artigo 24.º Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, 

de 4 de Junho.» 

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

pela Divisão de Obras Particulares (Zona 1) do Departamento de Operações Urbanísticas 

em 2007/08/27, e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

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

indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pela Junta 

de Freguesia de Parceiros, cuja cópia deverá ser remetida ao titular do processo (folha 65). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.16. Processo de obras particulares n.º 428/07 - Pereira & Cardoso - 
Empreendimentos Imobiliários, Lda 
DLB N.º 1181/07 | De PEREIRA & CARDOSO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, 

LDA, com sede social na Rua de S. Vicente, n.º 9, freguesia de Caranguejeira, referente ao 

projecto de arquitectura para construção de edifício misto (destinado a habitação colectiva e 

comércio), com demolição do edificado existente, na Rua do Fundador, freguesia de 

Parceiros, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas 

Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pela Divisão de Obras 

Particulares (Zona 1) do Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/08/27, com o 

seguinte teor: 

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

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

1.º o projecto apresentado não prevê o correcto enquadramento urbanístico relativamente à 

volumetria do edifício, não devendo o mesmo exceder 2 pisos acima da cota do arruamento 

no lado Sul, conforme anteriormente indicado na deliberação de Câmara de 1999/10/20, 

tomada em sede do processo INF n.º 116/99, e o proposto no projecto de arquitectura 

aprovado por deliberação tomada em reunião de 2000/10/24 em sede do processo n.º 

949/00; 
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2.º a pretensão não cumpre com o disposto no artigo 67.º do Regulamento do Plano 

Director Municipal relativamente ao número de lugares de estacionamento; 

3.º o pedido não é esclarecedor quanto ao cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 

163/06, de 8 Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade 

condicionada; 

4.º não prevê o cumprimento das disposições constantes do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de 

Fevereiro, relativamente à distância mínima de 3,00 m entre os vãos das paredes exteriores 

que formem diedro de abertura inferior a 35.º, face ao disposto no n.º 6 do artigo 16.º; 

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

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

6.º não apresenta planta de localização à escala 1:1000, a fornecer pelos Serviços da 

Câmara, com a totalidade da parcela demarcada; 

7.º não esclarece quanto ao uso da fracção no piso do rés do chão referenciada com A1. 

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

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

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

No caso de eventual reformulação do projecto, o processo carecerá de pareceres da 

EP – Estradas de Portugal, E.P.E. e da Autoridade Nacional de Protecção Civil. 

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

pela Divisão de Obras Particulares (Zona 1) do Departamento de Operações Urbanísticas 

em 2007/08/27, e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

notificar a requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

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

indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou transmitir à titular do processo o conteúdo do parecer emitido pela 

Junta de Freguesia de Parceiros (folha 52). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.17. Processo de obras particulares n.º 444/07 - Homeinvest - Fundo Especial de 
Imobiliário Fechado 
DLB N.º 1182/07 | De HOMEINVEST - FUNDO ESPECIAL DE IMOBILIÁRIO FECHADO, 

gerido e representado por Millennium BCP – Gestão de Fundos de Investimento, SA, com 

sede social na Av. José Malhoa, Lote 1686, Campolide, Lisboa, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de edifício destinado a comércio e muros de suporte na Quinta 

do Pisão, freguesia de Parceiros, numa zona definida no Regulamento do Plano Director 

Municipal como parte em Zona de Terciário e o restante em Espaço Urbano Habitacional. 

Por deliberação tomada em reunião de Câmara de 2006/09/14, rectificada por 

deliberação de 2006/09/28, foi emitido parecer favorável quanto à localização do 

estabelecimento comercial que se pretende instalar no local acima referido, tendo sido 

emitida a respectiva autorização de instalação pela Direcção Regional de Economia do 

Centro para um estabelecimento de comércio a retalho não alimentar, da insígnia Média 
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Markt, com área de venda de 3211,10 m2, encontrando-se o pedido agora apresentado 

compatível com os elementos acima referidos. 

A pretensão encontra-se instruída com parecer favorável da EP – Estradas de 

Portugal, EPE, projecto de segurança contra incêndios, aprovado pela Autoridade Nacional 

de Protecção Civil, e licença de utilização do domínio hídrico emitida pela Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. 

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

pela Divisão de Obras Particulares (Zona 1) do Departamento de Operações Urbanísticas 

em 2007/09/05, constante do respectivo processo (folhas 279 e 280), e face ao disposto no 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o projecto aprovado pela EP – Estradas de Portugal, E.P.E., e respectivas 

condições de licenciamento, constantes do Diploma de Licença n.º 84/2007 emitido por esta 

entidade; 

2.º cumprir com as condições indicadas no Alvará de Licença do Domínio Hídrico, emitido 

pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro; 

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

3.1. estimativa orçamental da totalidade da obra rectificada, devendo incluir muros de suporte 

e arranjos exteriores (trabalhos referentes à linha de água e ajustamentos junto ao IC2); 

3.2. planta à escala 1:1000 elaborada sobre levantamento aerofotogramétrico actualizado, 

com a propriedade delimitada na sua totalidade e compatível com as restantes plantas 

apresentadas (escala 1:5000 e implantação à escala 1:500); 

3.3. alçados do conjunto (à escala 1:500 ou 1:200) correspondentes aos perfis apresentados 

e com representação dos muros exteriores; 

3.4. elementos com indicação do sistema de ventilação das instalações sanitárias e 

compartimentos interiores, de acordo com o previsto nos artigos 15.º e 87.º do 

Regulamento Geral de Edificações Urbanas, devendo apresentar pormenorização 

relativa ao mesmo e indicar as respectivas condutas na cobertura e/ou alçados; 

3.5. esclarecimentos quanto ao cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de 

Abril, relativamente à segurança contra incêndios nos espaços de estacionamento na 

cave, nomeadamente no que se refere ao seguinte: 

3.5.1. capítulo III - elementos de construção; 

3.5.2. capítulo IV, artigos 16.º a 18.º - controlo de fumo nas escadas e câmaras corta 

fogo e controlo de poluição de ar nas mesmas; 

3.5.3. capítulos VII e VIII - controlo da poluição de ar e fumo no piso, devendo indicar a 

localização das condutas de entrada e saída de fumos (planta e alçados); 

3.5.4. capítulo XII - drenagem de águas residuais; 

3.5.5. capítulo IX, n.º 1 do artigo 33.º- caixas de areia; 

3.6. projecto de segurança contra incêndios rectificado de acordo com os últimos 

elementos apresentados (piso 1); 
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3.7. esclarecer quanto à recolha, encaminhamento e destino final adequado dos resíduos 

gerados pelo público (condição a verificar posteriormente pela Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos); 

3.8. projectos de especialidade, nomeadamente: 

3.8.1. projecto de drenagem de águas pluviais relativo aos espaços a ceder ao domínio 

público e às áreas envolventes ao edifício, devendo prever a construção de colector para 

drenagem das referidas águas até um meio receptor adequado, com indicação da respectiva 

secção de vazão e caudais de ponta do empreendimento, de acordo com o disposto no 

artigo 194.º do Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto; 

3.8.2. plano de acessibilidades, nos termos do Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto, 

de modo a esclarecer quanto ao cumprimento da totalidade das disposições, nomeadamente 

as constantes do Anexo, Secção 2.12 (balcão de informações e uma das caixas de saída); 

4.º efectuar a cedência ao domínio público do espaço junto à via do lado Norte / Nascente 

de acordo com o indicado pela EP – Estradas de Portugal, EPE; 

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

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

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

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

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

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

6.º cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 243/86, de 20 de Agosto, e na Portaria n.º 

987/93, de 6 de Outubro, relativamente às condições do local de trabalho (áreas de serviço 

de funcionários); 

7.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

7.1. apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada tendo em conta o 

acima indicado no que se refere às áreas a ceder ao domínio público; 

7.2. executar as infra-estruturas de acordo com o indicado pelas entidades acima indicadas e 

efectuar a reposição das que eventualmente vierem a ser danificadas durante a 

execução da obra; 

8.º caso pretenda a colocação de publicidade deverá a mesma ser objecto de posterior 

licenciamento específico; 

9.º caso pretenda o licenciamento de trabalhos de escavação e contenção periférica deverá 

apresentar requerimento para o efeito, acompanhado de estimativa de custo e 

calendarização dos referidos trabalhos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.18. Processo de obras particulares n.º 603/07 - João Pedro Oliveira Vaz 
DLB N.º 1183/07 | De JOÃO PEDRO QUIAIOS VAZ, residente na Rua Professor Carvalho 

Santos, n.º 6, na localidade de Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, referente ao 

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

situado na Travessa Gastão Aires Neves, na localidade e freguesia acima indicadas. 

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

pela Divisão de Obras Particulares (Zona 1) do Departamento de Operações Urbanísticas 
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em 2007/09/06, constante do respectivo processo (folha 55), e face ao disposto no artigo 

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

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

operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de seis meses e previamente ao licenciamento, o seguinte: 

1.1. elementos gráficos rectificados de modo a que a casa de banho não tenha comunicação 

directa com a cozinha, face ao disposto no artigo 85.º do Regulamento Geral de 

Edificações Urbanas; 

1.2. elementos esclarecedores quanto à localização do sistema de ventilação da casa de 

banho interior, face ao disposto no artigo 87.º do referido Regulamento; 

1.3. elementos gráficos relativamente à dependência com 33,00 m2; 

1.4. alçado da totalidade do muro no lado Poente; 

1.5. projectos de especialidades; 

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

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

incêndios junto à via; 

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

confinantes; 

4.º previamente à emissão da autorização de utilização garantir a reposição das infra-

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

 

1.1.19. Processo de obras particulares n.º 608/07 - Agostinho de Jesus Marques 
DLB N.º 1184/07 | De AGOSTINHO DE JESUS MARQUES, residente na Rua dos Casais, 

n.º 23, na localidade de São Romão, freguesia de Pousos, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de edifício de habitação colectiva e muros na parcela 

destacada de uma propriedade situada na Quinta do Chorão, freguesia de Pousos, numa 

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

Residenciais de Baixa Densidade. 

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

de 2002/07/29, em sede do processo n.º 1313/01, tendo caducado por a obra não ter sido 

iniciada no prazo de nove meses, contados a partir da data de emissão do competente 

alvará de construção, conforme determina a alínea a) do n.º 3 do artigo 71.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 

pela Divisão de Obras Particulares (Zona 1) do Departamento de Operações Urbanísticas 

em 2007/09/05, constante do respectivo processo (folha 861), e face ao disposto no artigo 

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

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

operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

Energia, S.A., cujo conteúdo deverá ser transmitido ao requerente (folha 859); 
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2.º apresentar, no prazo de seis meses e previamente ao licenciamento, os seguintes 

elementos: 

2.1. projecto de arquitectura rectificado por forma a prever o cumprimento do disposto no 

Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com 

mobilidade condicionada; 

2.2. plano de acessibilidades, nos termos do n.º 5 do artigo 3.º do Decreto-Lei indicado no 

ponto anterior; 

2.3. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura rectificado, devendo 

fazer referência à inscrição do Técnico em Associação Pública de natureza profissional e 

ao cumprimento do disposto no Regulamento do Plano Director Municipal, no 

Regulamento Geral de Edificações Urbanas, no Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de 

Fevereiro, no Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, e no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de 

Agosto; 

2.4. projectos de especialidades, caso se verifiquem alterações, face ao indicado nos pontos 

anteriores; 

3.º 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.»; 

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

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

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

4.2. artigos 110.º e 112.º do Regulamento Geral de Edificações Urbanas, no que se refere à 

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

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

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

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

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

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

Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras Municipais. 

Mais deliberou remeter ao requerente fotocópia do parecer emitido pelo Ministério 

da Defesa Nacional – Força Aérea (folhas 858 e 95). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2. Análise do processo de licenciamento de combustíveis n.º 16/07 - Jofipronto - 
Betão Pronto, Lda 
DLB N.º 1185/07 | De JOFIPRONTO - BETÃO PRONTO, LDA, com sede social na Rua de 

S. Bento, na localidade de Cardosos, freguesia de Arrabal, referente ao pedido de 

licenciamento para legalização da  instalação de um posto de abastecimento de gasóleo 

para consumo próprio (com capacidade de 6,50 m3) no local acima referido. 
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Sobre este assunto foi presente a informação prestada pela Divisão de Obras 

Particulares (Zona 2) do Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/08/27 (Sector 

Técnico de Apoio aos Licenciamentos Especiais), considerando que a pretensão, inserida 

numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Espaço Florestal, 

não cumpre com o disposto no n.º 11 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 124/06, de 28 de 

Junho, pelo que se propõe o indeferimento do pedido. 

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

pela Divisão de Obras Particulares (Zona 2) do Departamento de Operações Urbanísticas 

em 2007/08/27 (Sector Técnico de Apoio aos Licenciamentos Especiais), deliberou por 
unanimidade notificar a requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do 

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

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

 

1.3. Análise dos seguintes processos de vistoria 
1.3.1. Processo de vistoria n.º 82/00 - Maria Jesus Antunes Silva 
DLB N.º 1186/07 | De MARIA JESUS ANTUNES SILVA, residente no Largo Paio Guterres, 

n.ºs 11 e 12, freguesia de Leiria, referente à vistoria para efeitos de beneficiação higiénica do 

prédio situado no local acima referido. 

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

efectuada em 2004/12/15, constante do respectivo processo (folha 43), deliberou por 
unanimidade o seguinte: 

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

Setembro, o despacho proferido pela Senhora Presidente em 2004/07/10, o qual ordenou a 

realização da vistoria ao edifício acima referido; 

2.º notificar o proprietário do imóvel (herdeiros), nos termos dos artigos 100.º e 101.º do 

Código do Procedimento Administrativo, da intenção da Câmara em notificá-lo(s), ao abrigo 

do disposto no artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e na alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, para no prazo de sessenta dias proceder(em) à realização das 

obras necessárias à reparação das deficiências constantes no auto de vistoria n.º 294/04, 

cujo o exemplar deverá ser remetido ao(s) proprietário(s); 

3.º notificar a inquilina para, no prazo de sessenta dias, proceder à limpeza dos materiais 

acumulados, de modo a baixar a carga térmica do edifício, face ao constatado na vistoria 

efectuada ao local, cujo o conteúdo do auto de vistoria lhe deverá ser transmitido. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.2. Processo de vistoria n.º 20/06 - Maurício dos Santos Sousa 
DLB N.º 1187/07 | De MAURÍCIO DOS SANTOS SOUSA, residente na Quinta do Paraíso, 

n.º 1, 2.º direito, freguesia de Leiria, referente à vistoria para efeitos de beneficiação 

higiénica do prédio situado no local acima referido, na sequência da deliberação tomada em 

reunião de 2006/11/23, na qual foi manifestada a intenção de notificar a proprietária do 

referido imóvel para proceder à realização de obras de conservação necessárias à 

reparação das deficiências constantes do auto de vistoria n.º 251/06. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que a proprietária do edifício 

em causa não se pronunciou, dentro do prazo estabelecido para o efeito, quanto ao 

conteúdo da notificação que lhe foi efectuada em fase de audiência prévia, deliberou por 
unanimidade notificá-la, nos termos previstos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

sessenta dias proceder à execução das deficiências apontadas no auto de vistoria n.º 

251/06, cujo conteúdo já é do seu conhecimento. 

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

 
1.3.3. Processo de vistoria n.º 14/07 - Carolina Maria Cerqueira Amaral Fernandes 
Lisboa 
DLB N.º 1188/07 | De CAROLINA MARIA CERQUEIRA AMARAL FERNANDES LISBOA, 

com endereço postal na Rua Lino António, Lote 1, Bloco B, R/C Esquerdo A, Cruz da Areia, 

freguesia de Leiria, referente à vistoria para efeitos de verificação das condições de 

salubridade, solidez ou segurança contra risco de incêndio do prédio situado nas Rua do 

Comércio, Rua Mestre de Aviz e Rua D. António Costa, freguesia de Leiria. 

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

efectuada em 2007/07/02, constante do respectivo processo (folha 12), deliberou por 
unanimidade o seguinte: 

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

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

2007/06/25, o qual ordenou a realização da vistoria ao edifício acima referido; 

2.º notificar a requerente, na qualidade de representante dos proprietários do referido 

imóvel, nos termos previstos no artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, para no prazo de  quinze dias 

adoptar as medidas referenciadas no auto de vistoria n.º 132/07, cujo exemplar lhe deverá 

ser remetido; 

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

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

tomada, uma vez que as deficiências descritas poderão colocar em causa as condições de 

segurança e de salubridade das pessoas que utilizam o edifício, bem como de transeuntes e 

bens que circulem nas imediações. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4. Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços de fiscalização durante o mês 
de Agosto 
DLB N.º 1189/07 | Presente o relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao 

serviço efectuado durante o mês de Agosto. 
Secção de Fiscalização 

Actividades do Mês de Agosto/2007 
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Departamento de Operações Urbanísticas 

Queixas 77 
Processos Fiscalizados 424 
Mandados de Notificação 5 
Embargos 21 
AUTOS DE TRANSGRESSÃO  
Obras sem licença 63 
Obras em desacordo com a licença 5 
Outras transgressões 12 

 

Serviço efectuado para o Departamento Jurídico 

Mandados de Notificação 3 
Processos de contra-ordenação 2 
Autos de Notícia 0 
Informações 0 
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A Câmara tomou conhecimento. 

N.º de 
embargo Data Nome do 

Proprietário Local Tipo de obra Razões do 
embargo Processo 

1719 02/08/07 Sondalis, Lda. Ortigosa Construção de 
muro 

Sem a respectiva 
licença Não existe 

1746 08/08/07 Carminda de Jesus 
Silva Santos Memória 

Construção de 
muro de 
vedação 

Sem a respectiva 
licença 55/06 

1751 09/08/07 
Maria Elisabete 
Rosário Ferreira 
Cruz 

Maceira Construção de 
armazém 

Em desacordo com 
o projecto 
aprovado. 

467/06 

1720 10/08/07 Carlos Manuel 
Ferreira Agostinho Marrazes Construção de 

edifício 
Sem a respectiva 
licença Não existe 

1747 10/08/07 Joaquim Gomes 
Marques Pereira 

Monte 
Redondo 

Construção de 
anexos 

Sem a respectiva 
licença Não existe 

1752 10/08/07 Hélder Humberto 
da Silva Gonçalves Marrazes 

Construção de 
moradia e 
muros 

Em desacordo com 
o projecto 
aprovado. 

820/06 

1748 20/08/07 Armando Anastácio 
Cardoso 

Santa 
Eufémia 

Construção de 
muro 

Sem a respectiva 
licença Não existe 

1749 20/08/07 Manuel Caetano Bidoeira 
de Cima 

Construção de  
vedação 

Sem a respectiva 
licença Não existe 

1755 21/08/07 Henrique Jesus 
Esperança Azoia Construção de  

vedação 
Sem a respectiva 
licença Não existe 

1754 21/08/07 Briticasa, Sa,. Barreira Construção de 
edifício 

Sem a respectiva 
licença 68/07 

1753 21/08/07 Brilhantino & Irmão, 
Lda. Parceiros Construção de 

edifício 
Sem a respectiva 
licença 636/07 

1761 22/08/07 Joaquim Duarte 
Pereira Neto 

Monte 
Redondo 

Construção de 
muro e anexo 

Sem a respectiva 
licença Não existe 

1750 27/08/07 Fernando Vieira 
Cardoso Ortigosa Construção de 

muro 
Sem a respectiva 
licença Não existe 

1756 27/08/07 Beatriz Nunes 
Duarte Antunes Arrabal Construção de 

muro e anexo 
Sem a respectiva 
licença 1252/06 

1762 27/08/07 Joaquim Manuel 
Gil Teodósio Carvide 

Construção de 
edifício p/ 
oficina 

Sem a respectiva 
licença 325/07 

1763 27/08/07 Maria Clemente 
Serra Amor 

Alterações 
num pavilhão 
e construção 
de muro 

Sem a respectiva 
licença 720/07 

1772 29/08/07 Paulo Aníbal Rito 
Gaspar Chainça 

Construção de 
muros de 
vedação 

Sem a respectiva 
licença 115/92 

1764 30/08/07 Laurinda de Jesus 
Raimundo 

Souto da 
Carpalhos
a 

Construção de 
vedação 

Sem a respectiva 
licença Não existe 

1773 30/08/07 Hélder António 
Rosário Santos Colmeias 

Construção de 
muros de 
vedação 

Sem a respectiva 
licença 825/06 

1774 31/08/07 Manuel Teixeira  
Rodrigues 

Sta. 
Eufémia 

Construção de 
muros de 
vedação e 
garagem. 

Sem a respectiva 
licença Não existe 
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Ponto dois 
 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  

 

2.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Administrativa 
2.1.1. Relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais relativo ao mês de 
Agosto de 2007 
DLB N.º 1190/07 | Presente o relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais 

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

ACTIVIDADE QUANTIDADE VARIAÇÃO  
(MÊS 

 ANTERIOR) 

VALOR VARIAÇÃO  
(MÊS 

ANTERIOR) 

Instauração de novos PEF’s  
40 

 
37,93% 

 
€2.110,50 

 
39,17% 

Mercados 38 46,15% €2.068,20 48,98% 
Ocupação da via pública             2 -33,33% €42,30 -67,03% 

Tramitação de PEF’s 146 -8,75% - -  

Citação de executados 56 -44,55% -  - 

PEF’s  activos 883 -11,96% €31.268,68 -7,78% 

SMAS 658 -12,03% €19.900,48 -11,40% 
Mercados 149 -17,22% €6.966,57 -1,35% 
Ocupação da via pública 52 1,96% €1.085,79 1,72% 
Publicidade 18 0% €2.473,72 0% 
Metrologia 1 0% €14,56 0% 
Diversos 5 0% €827,56 0% 

PEF’s extintos por 
pagamento 

 
100 

 
28,21% 

 
€3.705,31 

 
27,93% 

A Câmara tomou conhecimento. 
 

2.1.2. Rectificação da intervenção do período «antes da ordem do dia» da reunião de 
Câmara do dia 5 de Julho de 2007 
DLB N.º 1191/07 | A intervenção do período «antes da ordem do dia» da reunião de Câmara 

do dia 5 de Julho de 2007, do munícipe Senhor Eurico Marques da Costa tem incorrecções 

que importa rectificar. 

Assim, onde se lê: «Senhor Eurico Matos da Costa» deverá ler-se: «Senhor Eurico 

Marques da Costa». 

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

rectificação. 

 

2.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
2.2.1. Pagamentos 
DLB N.º 1192/07 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa à 

presente acta e que dela faz parte integrante (ANEXO A). 

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 

Presidente, no período de  30 de Agosto a 12 de Setembro de 2007 correspondente às 

Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 5756, 5757, 6104 a 6107, 6329 a 6331, 6350 a 6354, 

6357, 6382, 6458, 6460 a 6474, 6483 a 6487, 6490 a 6493, 6508, às Ordens de Pagamento 

de Tesouraria n.ºs: 494, 501 a 504, 506 a 513, 515 a 520, 522 a 549, e às Ordens de 
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Pagamento de Facturas n.ºs: 2152, 2332, 2407, 3054, 3059, 3096, 3730, 3762, 4142, 4589, 

4696, 4730, 4773, 4810, 4811, 4853, 4876, 4892, 5366, 5436, 5445, 5446, 5546, 5722, 

5787, 5788, 5798, 5832, 5839, 5875, 5889 a 5893, 5895, 5900 a 5910, 5912 a 5933, 5935 a 

6002, 6005 a 6024, 6027 a 6029, 6031 a 6033, 6043, 6044, 6066, 6069 a 6072, 6080, 6093, 

6095, 6108 a 6114, 6116 a 6118, 6120 a 6124, 6128 a 6141, 6143, 6146 a 6152, 6166, 6168 

a 6171, 6174 a 6188, 6192 a 6199, 6201 a 6213, 6215, 6303 a 6305, 6312 a 6315, 6318, 

6335, 6341, 6342, 6344, 6346 a 6349, 6355, 6356, 6371, 6372, 6375, 6396, 6400 a 6407, 

6436, 6440, 6442 a 6448, 6450 a 6452, 6477, 6496 a 6502, 6505, 6514 no valor total de 

€1.870.234,28. 

 
2.2.2. SOCEM – Sociedade Construtora e Exportadora de Moldes, Lda. Rectificação  
DLB N.º 1193/07 | Na deliberação n.º 647/07, da acta n.º 12, da reunião de 16 de Maio, 

foram, por lapso, consideradas facturas que já tinham sido pagas, designadamente a factura 

n.º I 15, de 05-10-2005, a factura n.º I 16, de 07-11-2005 e a factura n.º I 18, de 05-12-2005. 

Desta forma, propõe-se que o primeiro parágrafo da deliberação citada, seja 

considerado sem efeito. 

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

rectificação.  

 

2.2.3. Projecto Leiria - Região Digital. Transferência de verba 
DLB N.º 1194/07 | Considerando que o Município de Leiria celebrou um protocolo com a 

AMAE – Associação de Municípios da Alta Estremadura, com o objectivo de promover o 

projecto designado por Leiria – Região Digital (LRD); 

Considerando ainda que no âmbito do referido protocolo o Município de Leiria 

assumiu a sua quota-parte da responsabilidade financeira do projecto e que tal despesa se 

encontra dotada no Orçamento de 2007. 

Propõe-se, com vista à concretização de parte do referido projecto, e atendendo ao 

solicitado pela AMAE – Associação de Municípios da Alta Estremadura, através de ofício, a 

transferência para a referida entidade de uma verba no valor de € 2.878,71. 

Mais se informa que tem a Proposta de cabimento n.º 3268/2007. 

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

verba de €2.878,71 (dois mil oitocentos e setenta e oito euros e setenta e um cêntimos) para 

a AMAE – Associação de Municípios da Alta Estremadura, com vista à execução de parte do 

projecto Leiria - Região Digital, atento o disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei 

n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.2.4. Fixação das taxas do imposto municipal sobre imóveis (IMI) para o ano de 2008 
DLB N.º 1195/07 | Presente pela Senhora Presidente proposta de fixação das taxas do 

Imposto Municipal sobre Imóveis para aplicação no ano de 2008. 

A Senhora Presidente começou por informar que a sua proposta para o IMI para o 

ano de 2008 ia no sentido de se manterem as taxas em vigor, incluindo a minoração para o 
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Centro Histórico, considerando não haver ainda condições para se retirar a ressalva 

mencionada. 

Informou também, e forneceu documento preparado pelo Departamento 

Administrativo e Financeiro, acerca da receita do IMI nos primeiros oito meses do ano – até 

31 de Agosto –, que não tinha havido aumento significativo relativamente a 2006 (o 

acréscimo foi de 11,6%). Comentou também a notícia surgida hoje, 13 de Setembro, num 

semanário de Leiria, elaborada a partir de um trabalho do Semanário Económico da semana 

anterior, no qual se constata que Leiria foi em 2006 das capitais de distrito que menos 

impostos locais per capita arrecadou. Ficou em 11.º lugar, ex-aequo com Beja. 

Visto isto, não vislumbrava nenhuma razão para alterar as taxas do IMI a aplicar em 

2008, devendo ficar conforme tem sido prática nestes últimos anos. Faria sentido reduzir as 

taxas se tivesse ocorrido um aumento significativo da receita, como acontecera noutros 

concelhos do país.  

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro questionou o facto de Leiria ser das capitais de 

distrito que menos recebia de impostos locais per capita, quando é uma das que tem taxas 

mais altas. 

o Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço respondeu que os impostos eram cobrados 

com base nas avaliações das Finanças, as fórmulas de cálculo previstas na lei e as taxas 

lançadas anualmente pelos municípios. 

A Senhora Presidente ressalvou que Leiria não tinha as taxas máximas, havendo 

quem aplique taxas mais elevadas, e avançou que tal se poderia dever a várias razões, 

nomeadamente porque Leiria tem, para a sua dimensão e História, um parque habitacional 

recente que origina actualizações de menor valor monetário, ou haveria ineficácia da 

máquina fiscal ou avaliações ineficientes, o que não quer crer. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro disse que a leitura dos dados deveria ser 

repartida do seguinte modo: IMI, IMT, Imposto sobre Veículos e derrama. Dever-se-ia 

estratificar o que pertencia ao IMT e ao IMI. O índice de crescimento era o esperado pelas 

pessoas. Com os efeitos da avaliação dos imóveis por valores mais próximos da realidade 

embora beneficiem de isenção nos primeiros anos, o efeito da cláusula de salvaguarda e 

ainda o efeito da eficácia da Administração Fiscal, é óbvio que a receita teria que aumentar, 

independente das taxas aplicadas.  Só que aumentou no caso do IMI, muito acima do 

previsto, porque em Leiria se aplicam praticamente as taxas mais elevadas: 0,78%/ 0,8% e 

0,48%/ 0,5%. Portanto, se em Leiria as receitas do IMI cresceram, relativamente ao ano 

anterior, cerca de 500 mil euros (12%), há razões para as queixas que vamos ouvindo por 

parte da população. 

A Senhora Presidente respondeu que a população se queixava dos impostos 

elevados tanto em Leiria como noutros concelhos, referindo que os dados objectivos eram a 

receita arrecadada e aqueles que estavam presentes no estudo do Semanário Económico, 

porque, efectivamente, houve concelhos do país que aumentaram as receitas do IMI cerca 

de 30% a 40% e isto era devido a terem um parque habitacional antigo e, por isso, neles os 

efeitos das actualizações fazem-se sentir com mais intensidade. O nosso parque 

habitacional antigo é relativamente pequeno e, portanto, não fora alvo de actualizações tão 

relevantes, logo a receita do IMI não crescera de maneira significativa. 
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O Senhor Vereador Dr. Raul Castro mencionou que todos os impostos aumentaram 

designadamente o IMI, a derrama e o Imposto sobre Veículos. Quanto ao IMT tinha dúvidas, 

visto não ter os dados apurados, embora fosse de esperar um aumento, considerando o 

valor tributável dos imóveis transaccionados, apurado por novas regras. 

A Senhora Presidente retorquiu que o IMI tinha um aumento pouco significativo e a 

derrama um ligeiro decréscimo e recordou uma conversa tida com o Senhor Primeiro-

Ministro José Sócrates, aquando da sua recente visita a Leiria, em que este referiu que o 

IRC estava a aumentar cerca de 30% no país, o que iria implicar uma subida significativa da 

derrama nos vários Concelhos, tendo-lhe expressado estranheza porque não era o que 

estava a acontecer no Município de Leiria até ao momento. 

O aumento das receitas provenientes de impostos locais que se verificou foi devido, 

em grande parte ao IMT e não ao IMI, explicando que quando analisou os dados verificou 

que onde tinha havido uma subida significativa era no IMT (86%). A máquina fiscal tem 

actuado e aí se explicava a subida. 

Mencionou também o facto de ter falado na Associação Nacional de Municípios com 

os presidentes das câmaras municipais de Braga, Viseu, Guimarães, entre outras, que lhe 

disseram ter tido de facto grandes aumentos no IMI e que manifestaram espanto por Leiria 

ter tido apenas aumento de 12%. 
Os Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dr. António 

Ferreira e Dra. Lucinda Caleira, eleitos pelo Partido Socialista apresentaram uma proposta 

que se transcreve: 

«Considerando a evolução positiva da receita de impostos locais; 

Considerando a necessidade de provocar algum desafogo da carga tributária que 

tem incidido sobre os munícipes de Leiria; 

Considerando uma projecção de receita estimada para o próximo ano, derivado da 

avaliação de novos imóveis associada ao efeito de finalização de períodos de isenção no 

campo do IMI, PROPÕE-SE:  

IMI 

⎯ Prédios urbanos a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 112.º - 0,70% 

⎯ Prédios urbanos a que se refere a alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º - 0,40% 

DERRAMA 

Taxa 1,3% sobre o lucro tributável sujeito e não isento.» 

A Senhora Presidente disse não concordar face ao comportamento apresentado, 

atrás expresso e à necessidade de receitas como consequência da Lei das Finanças Locais, 

não havendo, na sua opinião, outra hipótese. 

Nestes termos, os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, votaram 

contra as propostas de taxas apresentadas pela maioria, no que respeita ao IMI e Derrama. 

Para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal 

Sobre Imóveis (CIMI), a Câmara Municipal de Leiria, nos termos do disposto na alínea a) do 

n.º 6 do artigo 64.º e para efeitos do disposto na alínea f) do n.º 2 do artigo 53.º, ambos da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por maioria, com os votos contra dos 

Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira e Dra. 
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Lucinda Caleira, eleitos pelo Partido Socialista propor à Assembleia Municipal que fixe as 

seguintes taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para aplicação no ano de 2008: 

1) prédios urbanos [alínea b) do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI] – 0,78% 

2) prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI [alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º 

do CIMI] – 0,48% 

3) para a área territorial definida pelo perímetro da zona declarada Área Crítica de 

Recuperação e Reconversão Urbanística do Centro Histórico da Cidade de Leiria, conforme 

delimitação estabelecida no Decreto n.º 15/2001, de 22 de Março (Diário da República I 

Série B, n.º 69, pág. 1613) minoração de: 

3.1) 23% para a taxa da alínea b) do n.º 1, do artigo 112.º do CIMI, sendo a taxa 

efectiva de 0,6%; 

 3.2) 20% para a taxa da alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI, sendo a taxa 

efectiva de 0,4%. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta  
 
 

2.2.5. Fixação da taxa da derrama para o ano de 2008 
DLB N.º 1196/07 | Presente pela Senhora Presidente proposta para o lançamento de 

Derrama e fixação da respectiva taxa para aplicação no ano de 2008. 

A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 6 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e tendo em conta o disposto no n.º 1 do 

artigo 14.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais), deliberou por 
maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos 

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

Assembleia Municipal o lançamento de uma derrama para o ano de 2008 de 1,5% sobre o 

lucro tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas 

(IRC), que corresponde à proporção do rendimento gerado na área geográfica do Município 

de Leiria por sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título 

principal, uma actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com 

estabelecimento estável nesse território, para reforço da capacidade financeira do Município. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

A Senhora Presidente explicou que relativamente à derrama houve uma alteração 

decorrente da Lei das Finanças Locais sobre a fórmula de cálculo incidente na derrama, não 

havendo certezas nem estimativas do que iria acontecer em termos práticos, 

comparativamente com a situação actual.  

Mais informou que as estimativas que existiam, mesmo fixando a taxa no valor 

máximo, era que haveria uma quebra na receita da derrama com base nesta nova fórmula 

de cálculo e a base de incidência. O que propunham estava de acordo com a Lei das 

Finanças Locais. Assim, propõem que se fixe a taxa no valor máximo e depois analisar-se-á 

o impacto face à actual fórmula de cálculo da derrama. 

 

2.2.6. XV Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
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DLB N.º 1197/07 | Presente a XV Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

para o presente ano de 2007 que se consubstancia na 15.ª Alteração ao Orçamento da 

Despesa, 13.ª Alteração ao Plano de Actividades, 15.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, Dr. António Ferreira e Dra. Lucinda Caleira, eleitos pelo Partido 

Socialista, autorizar a XV Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 

2007, com inscrições/reforços no montante de €66.000,00 e diminuições/anulações no 

montante de €64.000,00 e a XV alteração ao Orçamento da Despesa para o presente ano de 

2007, com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €43.000,00 cada tal 

como proposto.  
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2.7. XVI Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. I Revisão 
DLB N.º 1198/07 | Presente a XVI Modificação ao Orçamento para o presente ano de 2007 

que se consubstancia na 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita 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, deliberou por unanimidade autorizar a 

XVI Modificação ao Orçamento que se consubstancia na 1.ª Revisão ao Orçamento da 

Receita, com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €1.512.225,15 

cada, tal como proposto, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

a presente deliberação carece de aprovação por parte da Assembleia Municipal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2.8. Empréstimo de longo prazo para financiamento das obras do Estádio Municipal 
de Leiria até ao montante de €12.644.526,00, do Banco Déxia. Aditamento ao contrato 
de Mútuo. 
DLB N.º 1199/07 | Na sequência de processo negocial mantido para revisão em baixa do 

serviço anual da dívida, o Banco Dexia Crédit Local apresenta uma proposta de um novo 

produto financeiro para uma nova arbitragem do empréstimo em epígrafe e contratado com 

ele em 9 de Setembro de 2002, com o seguinte teor: 

ADITAMENTO N.º 2 AO CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO EM 9 DE SETEMBRO DE 
2002 

Entre os abaixo assinados: 

Dexia Crédit Local 

uma sociedade anónima com directório e conselho fiscal, com capital social de 

€1.327.004.846, com sede na Passerelle des Reflets, n.º 1, Tour Dexia La Défense 2, TSA 

92202, 92202 La Défense Cedex - França, registada no registo do comércio e das sociedades 

de Paris sob o número B 351 804 042,  
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representado pelo Dr. José Luís Castillo, 

doravante designado por: "O Mutuante" 

por um lado, 

e  

Município de Leiria 

com o número de identificação fiscal 505 181 266, representado pela Dr.ª Isabel Damasceno 

Campos, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal, devidamente habilitada para o 

efeito, nos termos do disposto no nº1 do art. 68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

doravante designada por: "A Mutuária" 

por outro lado. 

Foi convencionado o seguinte: 

PREÂMBULO 
Considerando que: 

A. Em 9 (nove) de Setembro de 2002 (dois mil e dois), o Mutuante e a Mutuária 

celebraram um Financiamento no valor de €12.644.526 (doravante designado por “Contrato 
de Mútuo”) para financiar a construção do Estádio Municipal/Euro 2004, o qual foi alterado 

pelo Aditamento n.º 1 em data de 20 de Dezembro de 2005. 

B. Em virtude das disposições previstas no artigo 38.º, alínea 5 da nova Lei das 

Finanças Locais (Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro), a Mutuária tendo desejada ajustar a 

duração do empréstimo a vida útil do investimento (i.e. estádio municipal de futebol), as 

partes acordaram a assinatura do presente aditamento (doravante denominado por 

Aditamento n.º2), modificando as condições financeiras aplicáveis ao Contrato de Mútuo. 

Uma cópia autenticada das deliberações dos órgãos do Município que autorizam a 

celebração do presente aditamento consta do anexo 1. 

CLÁUSULA 1  
Desde que a Mutuária aceite e confirme a arbitragem nos termos do artigo 11-bis do 

Contrato de Mútuo, as partes aceitam que os artigos abaixo passem a ter a redacção 

seguinte: 

1.1 No artigo 1 - Definições – do Contrato de Mútuo, as definições infra passam a ter a 

redacção seguinte: 

« Data de Vencimento Final designa a data que ocorrer 25 anos após a Data de 

Arbitragem. 

Data de Arbitragem: designa o dia 22 (vinte e dois) de Outubro de 2007 (dois mil e sete) ou 

em caso de não realização das condições suspensivas mencionadas na cláusula 6 do 

presente Aditamento nesta data, o dia que será definido por mútuo acordo entre ambas as 

partes. 
EONIA (Euro OverNight Index Average): designa a taxa diária correspondente à média 

aritmética das taxas verificadas para operações de empréstimos interbancárias oferecidas 

por um painel de bancos de referência, média essa ponderada pelo respectivo volume de 

transacções efectuadas. A EONIA é calculada pelo Banco Central Europeu e divulgada no 

ecrã REUTERS página EONIA pela Federação Bancária da União Europeia no mesmo Dia 

Útil que a das operações na base das quais foi calculada, entre as 18h45 (dezoito e 
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quarenta e cinco) e as 19 (dezanove) horas e, em todo o caso, o mais tardar às 7 (sete) 

horas (hora de Bruxelas) no Dia Útil seguinte. 
Euribor a 6 (seis) meses: designa a média aritmética das taxas oferecidas por um painel de 

bancos de referência para os depósitos em Euros num determinado período. É calculada 

pela Federação Bancária da União Europeia e divulgada no ecrã REUTERS página 

EURIBOR01, cada Dia Útil às 11 (onze) horas (hora de Bruxelas) pelo Banco Central 

Europeu. A EURIBOR é utilizada como uma taxa revisível pós fixada aplicável ao Período de 

Juros decorrido. 
Período de Amortização: designa o período que decorre da Data de Primeira Amortização 

até a data de Vencimento Final. 

Período de Juros: designa os períodos sucessivos de 6 (seis) meses com início a partir da 

Data de Arbitragem. 

Primeira Fase: designa o período de 24 (vinte e quatro) meses com início a partir da Data 

de Arbitragem. 

Empréstimo: designa o montante de capital na Data de Arbitragem. 
Segunda Fase: designa o período de 23 (vinte e três) anos com início a partir do fim da 

Primeira Fase.» 

1.2 No artigo 2 – Objecto, Duração e Montante – do Contrato de Mútuo, a frase “…com 

uma duração máxima de 20 anos …” é eliminada. 

1.3 O artigo 7 – Juros – do Contrato de Mútuo, passa a ter a seguinte redacção: 

«  

7.1. A taxa de juros é definida da seguinte forma :  

7.1.1. Durante a Primeira Fase, a taxa de juro aplicável à contagem de juros é igual a 

uma taxa fixa que venha a ser comunicada no Fax de Cotação e que, a título meramente 

indicativo, no dia 07/09/2007 era de 4,00% (quatro por cento). A taxa de juro efectivamente 

aplicável no âmbito da presente alínea deverá em todo o caso ser sempre inferior ou igual a 

4,20% (quatro virgula vinte por cento). A taxa de juro aplica-se ao Período de Juros seguinte. 

7.1.2. Durante a Segunda Fase, para cada Período de Juros decorrido, se o Strike 

CMS verificado no 8.º (oitavo) Dia Útil anterior a cada Data de Vencimento de Juros, for 

superior ou igual a 0,20% (zero virgula vinte por cento), a taxa de juro aplicada à contagem 

dos juros será igual à EURIBOR a 6 (seis) meses, conforme constatada no 8.º (oitavo) Dia 

Útil anterior a cada Data de Vencimento de Juros, acrescida de uma margem a comunicar no 

Fax de Cotação e que, a título meramente indicativo, no dia 07/09/2007 era de menos 0,15% 

(zero virgula quinze por cento). A margem efectivamente aplicável no âmbito da presente 

alínea deverá em todo o caso ser sempre inferior ou igual a 0,00% (zero por cento). A taxa 

de juro assim obtida aplica-se ao Período de Juros decorrido. 

7.1.3. Durante a Segunda Fase, para cada Período de Juros decorrido, se o Strike 

CMS verificado no 8.º (oitavo) Dia Útil anterior a cada Data de Vencimento de Juros, for 

inferior a 0,20% (zero virgula vinte por cento), a taxa de juro aplicada à contagem dos juros 

será igual à EURIBOR a 6 (seis) meses, conforme constatada no 8.º (oitavo) Dia Útil anterior 

a cada Data de Vencimento de Juros, acrescida de uma margem a comunicar no Fax de 

Cotação e que, a título meramente indicativo, no dia 07/09/2007 era de 0,20% (zero virgula 

vinte por cento), à qual deduzimos 5 (cinco) vezes o Strike CMS. A margem efectivamente 
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aplicável no âmbito da presente alínea deverá em todo o caso ser sempre inferior ou igual a 

0,20% (zero virgula vinte por cento). A taxa de juro assim obtida aplica-se ao Período de 

Juros decorrido. 

7.2. Os juros serão calculados com base no número exacto de dias decorridos durante o 

Período de Juros correspondente, com base num ano de 360 (trezentos e sessenta) dias. A 

primeira Data de Vencimento de Juros será fixada no Fax de Cotação. As datas de 

vencimento seguintes sucedem-se com intervalos regulares de 6 (seis) meses. A última Data 

de Vencimento de Juros é o dia que ocorrer na Data de Vencimento Final. 

7.3. No caso de um Período de Juros terminar numa data que não seja um Dia Útil, o mesmo 

será prorrogado até ao Dia Útil seguinte, a não ser que este dia calhe no mês civil seguinte, 

caso em que o período terminará no Dia Útil anterior. Sem prejuízo do anterior, o último 

Período de Juros terminará na Data de Vencimento Final. 

7.4. Para cada Data de Vencimento de Juros, o Mutuante comunicará à Mutuária o montante 

dos juros calculados de acordo com o disposto no artigo 7.1, com pelo menos 4 (quatro) dias 

de antecedência, devendo o pagamento dos juros ser efectuado em cada Data de 

Vencimento de Juros.» 

1.4 O artigo 8 – Amortização do Capital – do Contrato de Mútuo, passa a ter a seguinte 

redacção: 

«A partir da Data de Primeira Amortização e até à Data de Arbitragem inclusive, o 

Empréstimo será reembolsado por vencimentos semestrais pagos a cada Data de 

Vencimento de Juros de um montante de €341.743,95 (trezentos e quarenta e um mil 

setecentos e quarenta e três euros e noventa e cinco cêntimos), e a contar da Data de 

Arbitragem, em 50 (cinquenta) vencimentos semestrais, cujo montante será definido no Fax 

de Cotação.» 

1.5 O artigo 9 – Reembolso Antecipado – do Contrato de Mútuo, passa a ter a seguinte 

redacção: 

«  

9.1. A Mutuária pode proceder, nas condições a seguir fixadas, ao reembolso total ou parcial 

do Empréstimo numa Data de Vencimento de Juros, desde que para o efeito notifique o 

Mutuante com, pelo menos, 35 (trinta e cinco) dias de antecedência, por carta registada com 

aviso de recepção. 

9.2. O reembolso antecipado implica o pagamento de uma indemnização, a pagar ou a 

receber pela Mutuária, destinada a assegurar o equilíbrio financeiro do Contrato entre as 

duas partes. 

A indemnização de reembolso antecipado é fixada pelo Mutuante, tendo em conta as 

condições verificadas nos mercados financeiros, no 10.º (décimo) Dia Útil antes da data do 

reembolso antecipado (i.e. da Data de Vencimento em que é efectuado o reembolso 

antecipado), se a data assim determinada não coincidir com um Dia Útil, a data considerada 

será o anterior Dia Útil (o “Dia da Fixação”). 

No Dia de Fixação, o Mutuante fará um pedido prévio a duas instituições de referência 

nesses mercados para calcularem o montante da indemnização a liquidar pela parte 

devedora no momento do reembolso antecipado do Empréstimo. O montante da 
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indemnização de reembolso antecipado resultará da média aritmética das indemnizações 

apresentadas pelas duas instituições de referência 

9.3. O montante da indemnização de reembolso antecipado assim fixado é comunicado à 

Mutuária no Dia de Fixação, até às 11H00 (onze), hora de Paris. Na mesma data, a Mutuária 

comunica a sua decisão por escrito ao Mutuante até às 11h 30 minutos (onze horas e trinta 

minutos), hora de Paris. Em caso de resposta negativa ou na falta de resposta no prazo 

fixado, o reembolso não é efectuado. 

Em caso de acordo por parte da Mutuária, a indemnização de reembolso antecipado torna-

se imediatamente exigível, devendo ser paga pelo Mutuante ou pela Mutuária na Data de 

Vencimento de Juros em que ocorrer o reembolso antecipado do Empréstimo. 

9.4. A Mutuária pode até à Data de Vencimento Final, pedir ao Mutuante a modificação das 

condições financeiras definidas no artigo 11-bis do Contrato de Mútuo e no Fax de Cotação. 

A modificação das condições financeiras, se for aceite pelo Mutuante, implicará o cálculo 

imediato da penalização fixada no artigo 9.2, a qual poderá ser integrada nas novas 

condições financeiras propostas pelo Mutuante e aceites pela Mutuária.” 

1.6 O artigo 11-bis – Concretização da Arbitragem – do Contrato de Mútuo, passa a ter a 

seguinte redacção: 

« A partir da data em que a Mutuária receber o visto do Tribunal de Contas e o mais tardar 5 

(cinco) Dias Úteis antes da Data de Arbitragem, o Mutuante comunicará a Mutuária, através 

do Fax de Cotação, as condições aplicáveis ao Empréstimo, tendo em conta as condições 

financeiras prevalecentes nos mercados financeiros, para efeitos do disposto nos artigos do 

Contrato de Mútuo, bem como as respectivas definições. 

Após a recepção do Fax de Cotação, a Mutuária dispõe de um prazo de 30 (trinta) minutos 

para confirmar o seu acordo relativo às condições de arbitragem propostas, devolvendo por 

fax ao Mutuante o Fax de Cotação com a menção «De acordo e totalmente aceite.” 

Em caso de aceitação pela Mutuária do Fax de Cotação, as novas condições financeiras 

aplicam-se ao Empréstimo a contar da Data de Arbitragem.” 

Na falta de aceitação pela Mutuária das condições propostas pelo Mutuante, os artigos do 

Contrato de Mútuo, bem como as respectivas definições modificadas pelo presente 

aditamento, não se aplicarão, mantendo-se inalteradas as condições financeiras do 

Empréstimo. 

1.7 No artigo 15 – Exigibilidade Antecipada – do Contrato de Mútuo, o artigo 15.2. passa a 

ter a seguinte redacção: 

« 15.2 Se se verificar um Caso de Exigibilidade Antecipada, o Mutuante pode exigir de 

pleno direito o pagamento de todas as quantias em dívida a título de capital, juros 

remuneratórios, penalizações, juros de mora, despesas e custos acessórios, depois de 

notificar a Mutuária para cumprir as suas obrigações nos termos do artigo 21.º sem que a 

Mutuária tenha sanado tal situação num prazo de 15 (quinze) Dias Úteis.  

Os pagamentos ou regularizações posteriores ao termo deste prazo de 15 (quinze) dias não 

impedem a exigibilidade antecipada. 

No caso de se verificar a exigibilidade, procede-se também de pleno direito ao cálculo, pelo 

Mutuante, e ao pagamento, pela parte devedora, eventualmente por compensação, da 
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indemnização definida no artigo 9.2., sendo que o Dia de Fixação passa então a ser o quinto 

dia útil seguinte ao termo do prazo de 15 (quinze) dias acima fixado. 

Os pagamentos ou regularizações posteriores ao termo deste prazo de 15 (quinze) dias não 

impedem a exigibilidade antecipada. 

1.8 O artigo 16 – Taxa ou Índice de Substituição – do Contrato de Mútuo, passa a ter a 

seguinte redacção: 

« Se um dos índices de referência no presente contrato desaparecer ou deixar de ser 

cotado, calculado ou publicado e não for substituído por um outro índice publicado pelas 

autoridades competentes, a taxa aplicável será igual à média aritmética das taxas oferecidas 

na data de fixação do índice de referência cerca das 11 (onze) horas (hora de Paris), por 2 

(dois) estabelecimentos financeiros de referência, escolhidos pelo Mutuante, em Paris, no 

mercado interbancário em euros, para um depósito com uma duração de 6 (seis) meses e 

um montante pelo menos igual ao do capital do Empréstimo em dívida nessa data. 

Se forem obtidas menos de 2 (duas) cotações, a taxa aplicável será a média aritmética das 

taxas oferecidas na data de fixação do índice de referência, cerca das 11 (onze) horas (hora 

de Paris), pelo menos por 2 (dois) intervenientes de primeira linha, escolhidos pelo 

Mutuante, no mercado monetário da moeda com curso legal em Portugal, para um depósito 

com uma duração de 6 (seis) meses e um montante pelo menos igual ao do capital do 

Empréstimo em dívida nessa data, salvo se algum deles não escolher no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, caso em que será o outro a escolher ambos.» 

1.9 A alínea 21.1 do artigo 21 – Comunicação – do Contrato de Mútuo, passa a ter a 

seguinte redacção: 

« 21.1 Todas as comunicações, pedidos ou notificações que devam ser efectuados em 

virtude do presente Contrato serão validamente realizados se forem enviados por uma parte 

à outra por correio registado com aviso de recepção, ou por telecópia confirmada por carta, 

para os endereços e números seguintes: 
MUNICÍPIO DE LEIRIA DEXIA CRÉDIT LOCAL 

Departamento Administrativo e Financeiro 
Largo da República 

2414-006 Leiria 

Portugal 

 

Centre de Gestion de Paris 
1, passerelle des Reflets 

Tour Dexia La Défense 2 

TSA 92202 

92919 La Défense Cedex 

France 

Telefone : (+351) 244.839.500 Telefone : (+33) 1 58 58 77 11 

Telecópia: (+351) 244.839.556 Telecópia: (+33) 1 58 58 70 00 

 » 

1.10 A alínea 24.1 do artigo 24.º – Pagamento – do Contrato de Mútuo, passa a ter a 

seguinte redacção: 

« 24.1 Quaisquer quantias devidas pelo Mutuário ao Mutuante serão pagas em Euros e 

depositadas na conta aberta em Paris no NATIONALE DES CEP-PARIS, agence: 19505, 

guichet: 99000 sob o número 55761J, a favor de: DEXIA CRÉDIT LOCAL, IBAN : FR59 1950 

5990 0000 0005 5761 J66, SWIFT : CEPA FR PP, ou em qualquer conta que seja 

previamente comunicada pelo Mutuante ao Mutuário.» 
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1.11 No artigo 25 – Taxa Anual Efectivo – do Contrato de Mútuo, o penúltimo paragrafo 

passa a ter a seguinte redacção: 

« A título informativo, as partes declaram que, na presente data, a Taxa Anual Efectiva é de 

… % ao ano, com base na taxa fixa definida no artigo 7.1.1 do Contrato de Mútuo.» 

CLÁUSULA 2  
Desde que a Mutuária aceite e confirme a arbitragem nos termos do artigo 11-bis do 

Contrato de Mútuo, as partes aceitam que o clausulado infra do Contrato de Mútuo é 

modificado da seguinte forma. 

2.1 No artigo – Definições – do Contrato de Mútuo, são inseridas as seguintes definições: 

«CMS EUR 1 (um) ano designa a taxa SWAP (Constant Maturity Swap) a 1 (um) ano 

conforme publicada no ecrã da REUTERS, página ISDAFIX2, coluna Frankfurt, às 11 

(onze) horas (hora de Frankfurt). 

CMS EUR 30 (trinta) anos designa a taxa SWAP (Constant Maturity Swap) a 30 (trinta) 

anos conforme publicada no ecrã da REUTERS, página ISDAFIX2, coluna Frankfurt, às 

11 (onze) horas (hora de Frankfurt). 

Strike CMS designa a diferença entre o índice CMS Eur 30 anos e o índice CMS Eur 1 

ano» 

2.2 No artigo 1.º – Definições – do Contrato de Mútuo, são eliminadas as definições 

seguintes : 

«  
- Data de Conversão;  

- Empréstimo a Taxa Fixa; 

- Empréstimo a Taxa Variável; 

- CMS EUR 10 anos, 

- Coeficiente CMS ; » 

2.3 O artigo 6.º – Opção de Conversão a Taxa Fixa – do Contrato de Mútuo é eliminado. 

2.4 O artigo 6.º-bis do Contrato de Mútuo é eliminado. 

2.5 O artigo 7.º-bis do Contrato de Mútuo é eliminado. 

2.6 O artigo 8.º-bis do Contrato de Mútuo é eliminado. 

2.7 O artigo 10.º – Indemnização por Reembolso Antecipado do Empréstimo a Taxa 
Fixa - do Contrato de Mútuo é eliminado. 

2.8 O artigo 26.º – Bonificação de Juros – do Contrato de Mútuo é eliminado. 

CLÁUSULA 3  
O presente aditamento será regido e interpretado de acordo com o Direito português. 

Em caso de litígio relativo à interpretação ou execução do presente aditamento, as partes 

devem envidar os seus melhores esforços para chegar a acordo de boa fé. Na falta de 

acordo, os litígios ficam sujeitos à jurisdição dos tribunais portugueses, sendo atribuída 

competência exclusiva aos tribunais da comarca de Lisboa. 

CLÁUSULA 4  
O Contrato de Mútuo, com as alterações introduzidas pelo Aditamento n.º 2, é republicado 

em anexo 3 do presente Aditamento, do qual faz parte integrante, incorporando as 

correcções materiais necessárias na numeração do clausulado, para que esta seja coerente 

e para que as referências cruzadas de artigos concretos estejam correctas. Os anexos do 
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Contrato de Mútuo permanecem em vigor apesar de não serem republicados, podendo a sua 

numeração diferir da inicial em razão das alterações introduzidas pelo Aditamento n.º 2. A 

partir da Data de Arbitragem e desde que a Mutuária aceite e confirme a arbitragem nos 

termos do n.º 11-bis. do Contrato de Mútuo, o Contrato republicado em anexo 3 será o único 

que regerá entre as partes. 

CLÁUSULA 5  
O presente aditamento entra em vigor a contar da data da sua assinatura, sujeito ao 

preenchimento, o mais tardar 5 (cinco) dias úteis antes Data de Arbitragem, das seguintes 

condições suspensivas: 

- entrega pela Mutuária de uma cópia autenticada do visto do Tribunal de Contas relativo ao 

presente aditamento; 

- entrega pela Mutuária de uma cópia autenticada das procurações das pessoas autorizadas 

a assinar o presente aditamento e o Fax de Cotação em representação da Mutuária. 

As disposições do Contrato de Mútuo não alteradas pelo presente aditamento mantêm-se 

em vigor sem alterações. 
Feito em 4 originais, sendo um destinado ao Tribunal de Contas. 

Lisbonne,  […] 2007 

  
MUNICÍPIO DE LEIRIA 

Dra. Isabel Damasceno Campos Costa 

DEXIA CRÉDIT LOCAL 

XXXXXX 

Anexo 1 
Deliberações: 

Da Câmara Municipal de Leiria: 

• De 13 de Setembro de 2007 

Da Assembleia Municipal de Leiria: 

• De 28 de Setembro de 2007 

Anexo 2 
 

MINUTA 
Este documento é só indicativo e não vincula o Dexia Crédit Local 

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

Exma. Senhora Presidente 

Dr.ª Isabel Damasceno Campos 
Nº Fax : (+351) [●].[●] 
Paris, [●]/[●]/2007 

Fax de Cotação 
Exma. Sr.ª Presidente, 

Em cumprimento do estabelecido na alínea 1.6 da Cláusula Primeira do Aditamento n.º 2 ao 

Contrato de Mútuo celebrado em 9 de Setembro de 2002, subscrito entre o Dexia Crédit 

Local e o MUNICÍPIO DE LEIRIA, no dia […] de […] de 2007, (o “Mútuo”), temos o grato 

prazer de lhe comunicar as condições financeiras seguintes que completam e se integram 

nos termos do Empréstimo. 
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Data da Arbitragem: […]. 

Data de Vencimento Final: […]. 

Montante: […] EUROS 

Datas de vencimento: Primeiro vencimento em […], com vencimentos semestrais em […] e 

[…] de cada ano. 

Amortização do Capital: O reembolso do capital deverá ser efectuado em 50 prestações devidas 

em cada Data de Vencimento de Juros, sendo as […] primeiras 

prestações de um montante de […] euros ([…]) cada, e a última de um 

montante de […] euros ([…]).  

Data de Primeira Amortização: […]. 

Taxa de Juro aplicável durante os dois 
primeiros anos (Primeira Fase): 

 

Taxa Fixa de […]% ([…] por cento) - ([…] – […]). 

Taxa de Juro aplicável até à Data de 
Vencimento Final (Segunda Fase): 

Euribor 6 (seis) meses […] ([…] por cento), excepto se a diferença 

entre o índice CMS 30 (trinta) anos e o índice CMS 1 (um) ano for 

inferior a 0,20% (zero virgula vinte por cento). Nesse caso, a taxa de 

juro aplicável será igual a Euribor 6 meses […] ([…] por cento) menos 5 

(cinco) x (CMS 30 (trinta) anos menos CMS 1 (um) ano) - ([…] – […]). 

Base de cálculo de Juros: Actual/360 

Outras indemnizações: Produzida a Aceitação da Cotação, se o Mútuo vencer 

antecipadamente por qualquer motivo antes da Data de Arbitragem, a 

Mutuária deverá pagar ao Mutuante a indemnização calculada segundo 

o disposto na alínea 9.2 do Contrato de Mútuo, considerando-se para 

este efeito o “Dia da Fixação”, respectivamente, o dia seguinte ao da 

data de vencimento antecipado ou a Data de Utilização, se a data 

assim determinada não coincidir com um Dia Útil, a data considerada 

será o anterior Dia Útil. 

Nos termos do artigo 11.º-bis do Contrato de Mútuo, agradecíamos que nos confirmassem o 

vosso acordo para estas condições, rubricando cada uma das páginas do presente 

documento e devolvendo-nos o mesmo, assinado e devidamente completado com a menção 

"De acordo e totalmente aceite" pela pessoa autorizada a vincular a Mutuária, para o seguinte 

número de fax: […], até o mais tardar às […], hora de […]. 
Aguardando por uma resposta de V. Exa., subscrevemo-nos com elevada consideração e 

estima, apresentando os nossos melhores cumprimentos 
DEXIA CRÉDIT LOCAL 

 

 

 
O MUNICÍPIO DE LEIRIA 

“De acordo e totalmente aceite” 

 

Dr.ª Isabel Damasceno Campos Costa 

Presidente da Câmara Municipal 

 

Anexo 3 
REPUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE MÚTUO COM AS NECESSÁRIAS CORRECÇÕES 
MATERIAIS 

ARTIGO 1 : DEFINIÇÕES 
No presente contrato, as expressões seguintes terão os significados a seguir indicados: 
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Aviso de utilização: designa um pedido de utilização emitido em conformidade com o 

disposto no artigo 4.º e cujo modelo figura como anexo 3. 
Caso de Exigibilidade Antecipada designa um dos casos enumerados no artigo 15.º. 

CMS EUR 1 (um) ano designa a taxa SWAP (Constant Maturity Swap) a 1 (um) ano 

conforme publicada no ecrã da REUTERS, página ISDAFIX2, coluna Frankfurt, às 11 (onze) 

horas (hora de Frankfurt). 

CMS EUR 30 (trinta) anos designa a taxa SWAP (Constant Maturity Swap) a 30 (trinta) 

anos conforme publicada no ecrã da REUTERS, página ISDAFIX2, coluna Frankfurt, às 11 

(onze) horas (hora de Frankfurt). 

Data de Arbitragem designa o dia 22 (vinte e dois) de Outubro de 2007 (dois mil e sete) ou 

em caso de não realização das condições suspensivas mencionadas na cláusula 6 do 

presente Aditamento nesta data, o dia que será definido por mútuo acordo entre ambas as 

partes. 

Data da Primeira Amortização: designa o dia 20 (vinte) do 24.º mês após a data do 

primeiro Saque, ou seja, dois anos após a data do primeiro Saque. 

Data de Vencimento de Juros: designa o último dia de cada Período de Juros, ou o 

primeiro Dia Útil seguinte, caso aquele não o seja. 

Data Limite de Utilização: designa o dia 20 do 24º mês após a data do primeiro Saque. 

Data de Vencimento Final designa a data que ocorrer 25 anos após a Data de Arbitragem. 

Dia Útil: designa qualquer dia completo em que o sistema TARGET esteja em 

funcionamento. 

Empréstimo designa o montante de capital na Data de Arbitragem. 

EONIA (Euro OverNight Index Average): designa a taxa diária correspondente à média 

aritmética das taxas verificadas para operações de empréstimos interbancárias oferecidas 

por um painel de bancos de referência, média essa ponderada pelo respectivo volume de 

transacções efectuadas. A EONIA é calculada pelo Banco Central Europeu e divulgada no 

ecrã REUTERS página EONIA pela Federação Bancária da União Europeia no mesmo Dia 

Útil que a das operações na base das quais foi calculada, entre as 18h45 (dezoito e 

quarenta e cinco) e as 19 (dezanove) horas e, em todo o caso, o mais tardar às 7 (sete) 

horas (hora de Bruxelas) no Dia Útil seguinte. 

EURIBOR 6 meses (Euro Interbank Offered Rate): designa a média aritmética das taxas 

oferecidas por um painel de bancos de referência para os depósitos em Euros num 

determinado período. É calculada pela Federação Bancária da União Europeia e divulgada 

no ecrã REUTERS página EURIBOR01, cada Dia Útil às 11 (onze) horas (hora de Bruxelas) 

pelo Banco Central Europeu. A EURIBOR é utilizada como uma taxa revisível pós fixada 

aplicável ao Período de Juros decorrido. 

Fax de Cotação designa o documento elaborado segundo o modelo que consta do anexo 2, 

com as condições financeiras a aplicar ao Empréstimo, tendo em conta as condições 

prevalecentes nos mercados financeiros, o qual será enviado pela Mutuária ao Mutuante por 

fax, nos termos do artigo 11-bis do Contrato de Mútuo. 

Período de Amortização: designa o período que decorre entre a Data da Primeira 

Amortização e a Data de Vencimento Final. 
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Período de Juros designa os períodos sucessivos de 6 (seis) meses com início a partir da 

Data de Arbitragem. 

Período de Utilização: designa o período que decorre entre a Data de Assinatura  e a Data 

Limite de Utilização. 

Primeira Fase designa o período de 24 (vinte e quatro) meses com início a partir da Data de 

Arbitragem. 

Saques designa cada um dos montantes de capital disponibilizados ao Mutuário nos termos 

do presente contrato, sendo o primeiro Saque fixado para o dia 20 do mês que será indicado 

pelo Mutuário no Aviso de Utilização, ou no primeiro Dia Útil seguinte, caso esse dia não 

seja um Dia Útil, devendo cada um dos Saques subsequentes ocorrer no dia 20 do sexto 

mês seguinte ao Saque anterior, ou no primeiro Dia Útil seguinte, caso esse dia não seja um 

Dia Útil. 

Segunda Fase designa o período de 23 (vinte e três) anos com início a partir do fim da 

Primeira Fase. 

Strike CMS designa a diferença entre o índice CMS Eur 30 (trinta) anos e o índice CMS Eur 

1 (um) ano. 

Projecto: designa o projecto definido no artigo 2 do presente contrato. 

ARTIGO 2 :OBJECTO, DURAÇÃO E MONTANTE DO CONTRATO 
Sujeito às condições suspensivas constantes do artigo 3 infra, o Mutuante concede ao 

Mutuário, o qual aceita nas condições adiante estipuladas, um crédito no montante de 

€12.644.526 (Doze milhões seiscentos e quarenta e quatro mil quinhentos e vinte seis 

euros), para financiamento da construção do Estádio Municipal/Euro 2004.  

A utilização dos fundos pelo Mutuário, para um fim que não seja o acima descrito, não 

responsabilizará em caso algum o Mutuante. 

ARTIGO 3: CONDIÇÕES SUSPENSIVAS 
3.1. A obrigação do Mutuante de disponibilizar ao Mutuário o montante do primeiro Saque 

fica subordinada ao preenchimento das condições suspensivas seguintes, o mais tardar 10 

Dias Úteis antes da data de disponibilização do primeiro Saque: 

3.1.1. O Mutuante deverá ter recebido do Mutuário uma cópia certificada conforme 

da comunicação do "visto" favorável do Tribunal de Contas, relativo ao presente Contrato; 

3.1.2. O Mutuário deverá ter demonstrado ao Mutuante o envio ao Ministério das 

Finanças de Portugal (com confirmação da sua recepção pelo destinatário) da carta cujo 

modelo figura no anexo 4, com vista à obtenção de isenção de retenção na fonte de imposto 

sobre os juros do presente contrato, conforme previsto no artigo 27.º do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n°215/89, de 1 de Julho; 

3.1.3. O Mutuante deverá ter recebido do Mutuário cópia da carta, com carimbo de 

recepção pelo destinatário, endereçada ao banco onde são depositadas pelo Estado 

Português as receitas consignadas nos termos do artigo 23.º, cujo modelo consta como 

anexo 5 ao presente contrato; 

3.1.4. O Mutuante deverá ter recebido do Mutuário um exemplar certificado conforme 

das pessoas que estão habilitadas a assinar os Avisos de Utilização, juntamente com um 

espécime das respectivas assinaturas. 
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3.2. A obrigação do Mutuante de disponibilizar ao Mutuário o montante de cada Saque está 

sujeita ao preenchimento das condições seguintes: 

3.2.1. as declarações do Mutuário, previstas no artigo 10º, manterem-se exactas; 

3.2.2. não ter ocorrido nem perdurar nenhum acontecimento susceptível de constituir 

um Caso de Exigibilidade Antecipada. 

ARTIGO 4: DISPONIBILIZAÇÃO DOS FUNDOS 
4.1 O Mutuário solicitará ao Mutuante a disponibilização de Saques mediante a entrega de 

um Aviso de Utilização. 

4.1.1 O Aviso de Utilização deverá ser entregue ao Mutuante o mais tardar até às 9 

horas (hora de Paris) do 4.º Dia Útil antes da data proposta para o Saque. 

4.1.2 O Aviso de Utilização deverá indicar o montante do Saque, ficando 

estabelecido que: 

4.1.2.1. o montante mínimo de cada Saque é fixado em €100.000, com 

excepção do último Saque, que será do montante necessário para, somado aos Saques já 

efectuados, perfazer o montante global do Empréstimo fixado no artigo 2; 

4.1.2.2. o montante do Saque, acrescido do montante dos Saques já 

efectuados ou solicitados, não poderá exceder o montante global do Empréstimo fixado no 

artigo 2.  

4.2. Qualquer Aviso de Utilização recebido pelo Mutuante constitui compromisso irrevogável 

do Mutuário de proceder à utilização considerada, na data indicada no Aviso de Utilização. 

4.3. A disponibilização do primeiro Saque deverá ocorrer o mais tardar no prazo de 6 meses 

após a assinatura do presente contrato. Caso não ocorra qualquer Saque até ao final dos 

seis meses, o presente contrato será rescindido e o Mutuante ficará liberto dos seus 

compromissos emergentes do mesmo, ficando o Mutuário obrigado a indemnizar o Mutuante 

em quantia que desde já se fixa em 0,10% do montante total do empréstimo indicado no 

artigo 2. 

4.4. O montante total do Empréstimo deverá ser utilizado o mais tardar na Data Limite de 

Utilização. Em caso de não utilização integral dos fundos na Data Limite de Utilização, o 

Mutuário indemnizará o Mutuante em quantia igual a 0,10 % do montante não utilizado do 

Empréstimo.  

4.5. Em caso de saque intervindo na Data Limite de Utilização, o montante devido pelo 

Mutuante à Mutuária será compensado com o montante da Primeira Amortização de capital 

devido pelo Mutuário. 

ARTIGO 5: CONSOLIDAÇÃO DOS SAQUES 
5.1. Na Data Limite de Utilização os Saques serão automaticamente consolidados num 

Empréstimo à Taxa Variável, com uma duração que se estende até à Data de Vencimento 

Final, salvo em caso de redução dessa duração, nos termos do artigo 9.º, ou em caso de 

conversão, nos termos do artigo 6.º. 

5.2. A consolidação dos Saques num Empréstimo a Taxa Variável será efectuada sem 

movimentação de fundos. 

ARTIGO 6: OPÇÃO DE CONVERSÃO DO EMPRÉSTIMO A TAXA VARIÁVEL EM 
EMPRÉSTIMO A TAXA FIXA 
 (eliminado) 
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ARTIGO 6-bis: 
 (eliminado) 

ARTIGO 7: JUROS 
7.1. A taxa de juros é definida da seguinte forma :  

7.1.1. Durante a Primeira Fase, a taxa de juro aplicável à contagem de juros é 

igual a uma taxa fixa que venha a ser comunicada no Fax de Cotação e que, a título 

meramente indicativo, no dia 07/09/2007 era de 4,00% (quatro por cento). A taxa de juro 

efectivamente aplicável no âmbito da presente alínea deverá em todo o caso ser sempre 

inferior ou igual a 4,20% (quatro vírgula vinte por cento). A taxa de juro aplica-se ao Período 

de Juros seguinte. 

7.1.2. Durante a Segunda Fase, para cada Período de Juros decorrido, se o 

Strike CMS verificado no 8.º (oitavo) Dia Útil anterior a cada Data de Vencimento de Juros, 

for superior ou igual a 0,20% (zero vírgula vinte por cento), a taxa de juro aplicada à 

contagem dos juros será igual à EURIBOR a 6 (seis) meses, conforme constatada no 8.º 

(oitavo) Dia Útil anterior a cada Data de Vencimento de Juros, acrescida de uma margem a 

comunicar no Fax de Cotação e que, a título meramente indicativo, no dia 07/09/2007 era de 

menos 0,15% (zero vírgula quinze por cento). A margem efectivamente aplicável no âmbito 

da presente alínea deverá em todo o caso ser sempre inferior ou igual a 0,00% (zero por 

cento). A taxa de juro assim obtida aplica-se ao Período de Juros decorrido. 

7.1.3. Durante a Segunda Fase, para cada Período de Juros decorrido, se o 

Strike CMS verificado no 8.º (oitavo) Dia Útil anterior a cada Data de Vencimento de Juros, 

for inferior a 0,20% (zero vírgula vinte por cento), a taxa de juro aplicada à contagem dos 

juros será igual à EURIBOR a 6 (seis) meses, conforme constatada no 8.º (oitavo) Dia Útil 

anterior a cada Data de Vencimento de Juros, acrescida de uma margem a comunicar no 

Fax de Cotação e que, a título meramente indicativo, no dia 07/09/2007 era de 0,20% (zero 

vírgula vinte por cento), à qual deduzimos 5 (cinco) vezes o Strike CMS. A margem 

efectivamente aplicável no âmbito da presente alínea deverá em todo o caso ser sempre 

inferior ou igual a 0,20% (zero vírgula vinte por cento). A taxa de juro assim obtida aplica-se 

ao Período de Juros decorrido. 

7.2. Os juros serão calculados com base no número exacto de dias decorridos durante o 

Período de Juros correspondente, com base num ano de 360 (trezentos e sessenta) dias. A 

primeira Data de Vencimento de Juros será fixada no Fax de Cotação. As datas de 

vencimento seguintes sucedem-se com intervalos regulares de 6 (seis) meses. A última Data 

de Vencimento de Juros é o dia que ocorrer na Data de Vencimento Final. 

7.3. No caso de um Período de Juros terminar numa data que não seja um Dia Útil, o mesmo 

será prorrogado até ao Dia Útil seguinte, a não ser que este dia calhe no mês civil seguinte, 

caso em que o período terminará no Dia Útil anterior. Sem prejuízo do anterior, o último 

Período de Juros terminará na Data de Vencimento Final. 

7.4. Para cada Data de Vencimento de Juros, o Mutuante comunicará à Mutuária o montante 

dos juros calculados de acordo com o disposto no artigo 7.1, com pelo menos 4 (quatro) dias 

de antecedência, devendo o pagamento dos juros ser efectuado em cada Data de 

Vencimento de Juros.» 

ARTIGO 7-bis: 
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 (eliminado) 

ARTIGO 8: AMORTIZAÇÃO DO CAPITAL 
A partir da Data de Primeira Amortização e até a Data de Arbitragem inclusive, o Empréstimo 

será reembolsado por vencimentos semestrais pagos a cada Data de Vencimento de Juros 

de um montante de €341.743,95 (trezentos e quarenta e um mil setecentos e quarenta e três 

euros e noventa e cinco cêntimos), e a contar da Data de Arbitragem, em 50 (cinquenta) 

vencimentos semestrais, cujo montante será definido no Fax de Cotação. 

ARTIGO 9: REEMBOLSO ANTECIPADO 
9.1. A Mutuária pode proceder, nas condições a seguir fixadas, ao reembolso total ou parcial 

do Empréstimo numa Data de Vencimento de Juros, desde que para o efeito notifique o 

Mutuante com, pelo menos, 35 (trinta e cinco) dias de antecedência, por carta registada com 

aviso de recepção. 

9.2. O reembolso antecipado implica o pagamento de uma indemnização, a pagar ou a 

receber pela Mutuária, destinada a assegurar o equilíbrio financeiro do Contrato entre as 

duas partes. 

A indemnização de reembolso antecipado é fixada pelo Mutuante, tendo em conta as 

condições verificadas nos mercados financeiros, no 10.º (décimo) Dia Útil antes da data do 

reembolso antecipado (i.e. da Data de Vencimento em que é efectuado o reembolso 

antecipado), se a data assim determinada não coincidir com um Dia Útil, a data considerada 

será o anterior Dia Útil (o “Dia da Fixação”). 

No Dia de Fixação, o Mutuante fará um pedido prévio a duas instituições de referência 

nesses mercados para calcularem o montante da indemnização a liquidar pela parte 

devedora no momento do reembolso antecipado do Empréstimo. O montante da 

indemnização de reembolso anticipado resultará da média aritmética das indemnizações 

apresentadas pelas duas instituições de referência 

9.3. O montante da indemnização de reembolso antecipado assim fixado é comunicado à 

Mutuária no Dia de Fixação, até às 11 (onze) horas, hora de Paris. Na mesma data, a 

Mutuária comunica a sua decisão por escrito ao Mutuante até às 11h 30m (onze horas e 

trinta minutos), hora de Paris. Em caso de resposta negativa ou na falta de resposta no 

prazo fixado, o reembolso não é efectuado. 

Em caso de acordo por parte da Mutuária, a indemnização de reembolso antecipado torna-

se imediatamente exigível, devendo ser paga pelo Mutuante ou pela Mutuária na Data de 

Vencimento de Juros em que ocorrer o reembolso antecipado do Empréstimo. 

9.4. A Mutuária pode até à Data de Vencimento Final, pedir ao Mutuante a modificação das 

condições financeiras definidas no artigo 11-bis do Contrato de Mútuo e no Fax de Cotação. 

A modificação das condições financeiras, se for aceite pelo Mutuante, implicará o cálculo 

imediato da penalização fixada no artigo 9.2, a qual poderá ser integrada nas novas 

condições financeiras propostas pelo Mutuante e aceites pela Mutuária. 

ARTIGO 10: INDEMNIZAÇÃO POR REEMBOLSO ANTECIPADO DO EMPRÉSTIMO A 
TAXA FIXA 
 (eliminado) 
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ARTIGO 11: JUROS DE MORA 
Todas as quantias devidas e não pagas na sua data de vencimento vencerão juros à taxa 

EONIA, acrescida de uma margem de 3%. 

ARTIGO 11-bis: CONCRETIZAÇÂO DA ARBITRAGEM 
A partir da data em que a Mutuária receber o visto do Tribunal de Contas e o mais tardar 5 

Dias Úteis antes da Data de Arbitragem, o Mutuante comunicará à Mutuária, através do Fax 

de Cotação, as condições aplicáveis ao Empréstimo, tendo em conta as condições 

financeiras prevalecentes nos mercados financeiros, para efeitos do disposto nos artigos do 

Contrato de Mútuo, bem como as respectivas definições. 

Após a recepção do Fax de Cotação, a Mutuária dispõe de um prazo de 30 minutos para 

confirmar o seu acordo relativo às condições de arbitragem propostas, devolvendo por fax ao 

Mutuante o Fax de Cotação com a menção «De acordo e totalmente aceite». 

Em caso de aceitação pela Mutuária do Fax de Cotação, as novas condições financeiras 

aplicam-se ao Empréstimo a contar da Data de Arbitragem. 

ARTIGO 12: DECLARAÇÕES 
12.1 O Mutuário declara: 

12.1.1. que tem todos os poderes e capacidade necessários para assinar o presente 

contrato e que todas as autorizações e aprovações exigidas para a assinatura e 

cumprimento do presente contrato foram obtidas e se mantêm em vigor, à excepção do visto 

do Tribunal de Contas mencionado no artigo 3.1.1 supra, visto esse que deverá ser obtido 

antes da data de disponibilização do primeiro Saque; 

12.1.2. que todas as obrigações para si resultantes do presente contrato o vinculam 

validamente; em especial, todas as condições de forma exigidas para assegurar a sua 

validade e o seu carácter vinculativo, bem como todas as formalidades que possam revelar-

se necessárias para os mesmos fins (registos, depósitos e outras) foram respeitadas ou 

cumpridas; 

12.1.3. que nem a assinatura do presente contrato, nem a execução de qualquer 

uma das suas disposições é incompatível com as leis e regulamentos a que se encontra 

sujeito ou com qualquer contrato ou acto de qualquer natureza que o vincule; 

12.1.4. que não existe qualquer facto susceptível de constituir um Caso de 

Exigibilidade Antecipada ou um caso de exigibilidade antecipada relativo a outro empréstimo 

ou crédito subscrito pelo Mutuário; 

12.1.5. que não existe qualquer litígio no qual esteja envolvido, susceptível de pôr 

em causa a sua capacidade para cumprir as obrigações para si decorrentes do presente 

contrato, nem, tanto quanto é do seu conhecimento, existe ameaça de tal litígio; 

12.1.6. que o presente empréstimo tem por objecto financiar o Projecto e que o 

respectivo montante, acrescido dos co-financiamentos atribuídos por subsídios FEDER, não 

poderá exceder 90% do custo total do investimento elegível; 

12.1.7. que o montante de cada Saque disponibilizado pelo Mutuante ao Mutuário 

será afecto ao pagamento das quantias devidas pelo Mutuário para a realização do Projecto 

e será solicitado ao Mutuante de acordo com o ritmo de execução das respectivas obras. 

12. 2. O Mutuário tem obrigação de reiterar cada uma das declarações expressas no 

artigo 12.1. supra, antes de cada data de disponibilização de um Saque. 
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ARTIGO 13: COMPROMISSOS 
O Mutuário compromete-se irrevogavelmente, a contar da data do presente contrato e 

enquanto forem devidas quaisquer quantias em capital, juros ou outras, no âmbito do 

presente contrato, a respeitar as disposições seguintes: 

13.1. o Mutuário disponibilizará ao Mutuante: 

 (i) todas as informações sobre qualquer litígio, arbitragem ou processo relativo a 

montantes susceptíveis de, no seu conjunto ou isoladamente, afectar gravemente a 

importância ou o valor do património do Mutuário, logo que tal litígio, arbitragem e/ou 

processo seja conhecido ou levado ao conhecimento do Mutuário; e 

(ii) o relatório anual e as contas do Município de Leiria, assim como todas as 

informações, financeiras ou de outra natureza, relativas ao Mutuário, que o Mutuante possa 

razoavelmente solicitar; 

 (iii) a pedido do Mutuante, quaisquer informações relativas ao Projecto. 

13.2. O Mutuário deverá obter todas as autorizações que eventualmente se tornem 

necessárias após a assinatura do presente contrato para poder cumprir as suas obrigações 

nos termos do mesmo. 

13.3. O Mutuário deverá imediatamente prevenir o Mutuante logo que tome conhecimento de 

qualquer acontecimento que possa eventualmente constituir um Caso de Exigibilidade 

Antecipada nos termos do presente contrato, bem como de todos os factos relativos ao 

mesmo. 

13.3. O Mutuário praticará todos os actos necessários para que lhe seja concedida isenção 

da retenção na fonte do imposto relativo aos juros pagos nos termos do presente contrato, 

nos termos do artigo 27.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

215/89, de 1 de Julho. 

ARTIGO 14: ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS 
14.1. Circunstâncias novas 

As condições de remuneração do Mutuante ao abrigo do presente contrato foram fixadas em 

função da regulamentação creditícia, fiscal, monetária e profissional a que se encontra 

sujeito na data do presente contrato e, em geral, do enquadramento jurídico, fiscal e 

monetário em vigor. Por conseguinte, se a adopção, a entrada em vigor ou a alteração de 

uma disposição legislativa ou regulamentar ou qualquer interpretação destas por parte das 

autoridades competentes levar a um encargo significativo de qualquer natureza, tal como, 

por exemplo (mas sem restrições) reservas obrigatórias ou rácios prudenciais mais 

exigentes, e que tenha como efeito um aumento do custo de refinanciamento do Mutuante 

ou uma redução da sua remuneração líquida: 

a) o Mutuante deverá comunicar ao Mutuário, por escrito, o montante de tal aumento 

de custos ou de redução de receitas; 

b) as Partes acordarão de boa fé entre si, no prazo máximo de um mês, qual a 

solução a tomar para resolver o assunto de uma forma satisfatória para ambas; 

c) caso não seja obtido acordo no final deste período de negociação, o Mutuário 

procederá ao reembolso antecipado do Empréstimo até à segunda Data de Vencimento de 

Juros seguinte, bem como o pagamento da totalidade das quantias devidas ao abrigo do 

presente contrato. 
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14.2. Ilegalidade 
Se, em virtude da adopção, da entrada em vigor ou da alteração de uma disposição 

legislativa ou regulamentar, ou de qualquer interpretação das mesmas por parte das 

autoridades competentes, o cumprimento das obrigações para o Mutuante emergentes do 

presente contrato se tornar impossível ou ilegal, 

a) o Mutuante deverá notificar por escrito o Mutuário da ocorrência de tal facto; 

b) as Partes deverão estabelecer um acordo num prazo máximo de oito dias; 

c) caso não seja estabelecido qualquer acordo no final do período de negociação, o 

Mutuário procederá ao reembolso antecipado do Empréstimo até à segunda Data de 

Vencimento de Juros seguinte, bem como ao pagamento da totalidade das quantias devidas 

ao abrigo do presente contrato. 

ARTIGO 15: EXIGIBILIDADE ANTECIPADA 
15.1 Cada um dos factos seguintes constituirá um Caso de Exigibilidade Antecipada: 

a) o Mutuário não pagar, na data de vencimento prevista, uma qualquer 

quantia devida nos termos do presente contrato, quer se trate do reembolso do capital, do 

pagamento de juros ou do pagamento de qualquer quantia devida a qualquer outro título ao 

abrigo do presente contrato, salvo se tal falta de pagamento for devida exclusivamente a um 

atraso puramente técnico na transferência dos fundos e desde que o montante em questão 

seja efectivamente pago nos 2 (dois) Dias Úteis seguintes à Data de Vencimento; 

b) o Mutuário não cumprir integral e atempadamente qualquer uma das suas 

obrigações e/ou compromissos emergentes do presente contrato; 

c) qualquer uma das declarações feitas pelo Mutuário no presente contrato ou 

posteriormente se vier a revelar falsa ou inexacta; 

d) ocorrência dum facto que implique a exigibilidade antecipada de outro 

crédito ou empréstimo, subscrito ou a subscrever pelo Mutuário, ou dum facto susceptível de 

implicar tal exigibilidade antecipada no termo dum prazo de pré-aviso ou de um período de 

carência, ou falta de pagamento na data de vencimento de qualquer quantia devida em 

razão de qualquer endividamento de natureza financeira; 

e) os montantes consignados nos termos do artigo 23.º não forem totalmente 

depositados na conta bancária mencionada na carta emitida nos termos do artigo 3.1.3, 

salvo se passarem a ser em outra conta e o Mutuário tiver entregue ao Mutuante cópia, com 

carimbo de recepção pelo destinatário, de nova carta elaborada nos termos do modelo que 

figura como anexo 5. 

15.2 Se se verificar um Caso de Exigibilidade Antecipada, o Mutuante pode exigir de pleno 

direito o pagamento de todas as quantias em dívida a título de capital, juros remuneratórios, 

penalizações, juros de mora, despesas e custos acessórios, depois de notificar a Mutuária 

para cumprir as suas obrigações nos termos do artigo 21.º sem que a Mutuária tenha sanado 

tal situação num prazo de 15 (quinze) Dias Úteis.  

Os pagamentos ou regularizações posteriores ao termo deste prazo de 15 (quinze) dias não 

impedem a exigibilidade antecipada. 

No caso de se verificar a exigibilidade, procede-se também de pleno direito ao cálculo, pelo 

Mutuante, e ao pagamento, pela parte devedora, eventualmente por compensação, da 
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indemnização definida no artigo 9.2., sendo que o Dia de Fixação passa então a ser o quinto 

dia útil seguinte ao termo do prazo de 15 (quinze) dias acima fixado. 

Os pagamentos ou regularizações posteriores ao termo deste prazo de 15 (quinze) dias não 

impedem a exigibilidade antecipada. 

ARTIGO 16: TAXA OU ÍNDICE DE SUBSTITUIÇÃO 
Se um dos índices de referência no presente contrato desaparecer ou deixar de ser cotado, 

calculado ou publicado e não for substituído por um outro índice publicado pelas autoridades 

competentes, a taxa aplicável será igual à média aritmética das taxas oferecidas na data de 

fixação do índice de referência cerca das 11 (onze) horas (hora de Paris), por 2 (dois) 

estabelecimentos financeiros de referência, escolhidos pelo Mutuante, em Paris, no mercado 

interbancário em euros, para um depósito com uma duração de 6 (seis) meses e um 

montante pelo menos igual ao do capital do Empréstimo em dívida nessa data. 

Se forem obtidas menos de 2 (duas) cotações, a taxa aplicável será a média aritmética das 

taxas oferecidas na data de fixação do índice de referência, cerca das 11 (onze) horas (hora 

de Paris), pelo menos por 2 (dois) intervenientes de primeira linha, escolhidos pelo 

Mutuante, no mercado monetário da moeda com curso legal em Portugal, para um depósito 

com uma duração de 6 (seis) meses e um montante pelo menos igual ao do capital do 

Empréstimo em dívida nessa data, salvo se algum deles não escolher no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, caso em que será o outro a escolher ambos. 

ARTIGO 17: CESSÃO 
17.1. O Mutuário compromete-se a não ceder os direitos e obrigações para si emergentes do 

presente contrato. 

17.2. O Mutuante poderá ceder os seus direitos a qualquer outro estabelecimento de crédito, 

sujeito ao consentimento prévio do Mutuário. 

17.3. Sem necessidade de consentimento do Mutuário, o presente contrato poderá ser 

cedido à sociedade de crédito predial filial do Mutuante, criada nos termos dos artigos 93 e 

seguintes da lei francesa n° 99-532, de 25 de Junho de 1999, especificando-se que esta 

eventual cessão, realizada nos termos do artigo 105 da referida lei, não modificará a 

entidade jurídica encarregada de gerir ou proceder à cobrança das quantias devidas ao 

abrigo deste contrato. O Mutuante continuará a gerir e a cobrar todas as quantias devidas 

em virtude do presente contrato. 

ARTIGO 18: AUSÊNCIA DE RENÚNCIA - EXERCÍCIO DE DIREITOS 
O facto do Mutuante não exercer ou não exercer de forma atempada qualquer direito que lhe 

seja conferido pelo presente contrato não constitui nem será interpretado como uma 

renúncia ao direito em causa. 

Os direitos estipulados no presente contrato não excluem quaisquer outros direitos previstos 

na lei, com os quais se acumulam. 

ARTIGO 19: IMPOSTOS E TAXAS 
19.1. Todos os direitos, impostos e taxas, presentes ou futuros, de qualquer natureza e, em 

geral, todas as despesas inerentes ao presente acto ou dele decorrentes, são por conta do 

Mutuário e, por conseguinte, por ele liquidados ou deduzidos dos fundos pagos ou 

reembolsados por ele ao Mutuante, em caso de desembolso por este último, e suportados 

pelo Mutuário em termos finais. 
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19.2. Caso o Mutuário deva efectuar uma dedução ou retenção na fonte de natureza fiscal, a 

quantia devida pelo Mutuário será acrescida, de pleno direito, do montante necessário para 

que, após tal dedução ou retenção, o Mutuante receba uma quantia líquida igual à que teria 

recebido caso tal dedução ou retenção não tivesse sido efectuada. 

ARTIGO 20: INDEMNIZAÇÃO EM CASO DE FALTA DE PAGAMENTO 
Sem prejuízo de outras indemnizações eventualmente aplicáveis nos termos do presente 

contrato, o Mutuário compromete-se a indemnizar o Mutuante por qualquer perda, despesa 

ou falta de ganho (danos emergentes e lucros cessantes), designadamente com a liquidação 

ou reutilização de depósitos obtidos de terceiros, sofridos pelo Mutuante em consequência 

do não pagamento atempado pelo Mutuário de qualquer quantia devida ao abrigo do 

presente contrato, ou em consequência de um Caso de Exigibilidade Antecipada. 

ARTIGO 21: COMUNICAÇÕES 
21.1 Todas as comunicações, pedidos ou notificações que devam ser efectuados em virtude 

do presente Contrato serão validamente realizados se forem enviados por uma parte à outra 

por correio registado com aviso de recepção, ou por telecópia confirmada por carta, para os 

endereços e números seguintes: 

MUNICÍPIO DE LEIRIA DEXIA CRÉDIT LOCAL 

Departamento Administrativo e Financeiro 

Largo da República 

2414-006 Leiria 

Portugal 

 

Centre de Gestion de Paris 

1, passerelle des Reflets 

Tour Dexia La Défense 2 

TSA 92202 

92919 La Défense Cedex 

France 

Telefone : (+351) 244.839.500 Telefone : (+33) 1 58 58 77 11 

Telecópia: (+351) 244.839.556 Telecópia: (+33) 1 58 58 70 00 

 

Qualquer modificação dos dados supra só será oponível depois de ser comunicada, nos 

termos aqui previstos. 

21.2. Todos os prazos previstos no presente contrato começam a correr no dia seguinte ao 

da recepção da telecópia de notificação ou, caso não seja enviada telecópia, no dia do aviso 

de recepção do correio registado.  

ARTIGO 22: DESPESAS 
O Mutuário reembolsará prontamente o Mutuante de todas as despesas e custos suportados 

por este, designadamente honorários e despesas de advogados e consultores, para a 

tomada das medidas necessárias ao cumprimento pelo Mutuário das suas obrigações e à 

preservação dos direitos do Mutuante. 

ARTIGO 23: GARANTIA 
O Mutuário consigna a favor do Mutuante as receitas provenientes do Estado, à excepção 

dos subsídios, comparticipações e receitas consignadas, como garantia das quantias 

devidas no âmbito do presente contrato, e autoriza o Mutuante a receber directamente do 

Estado as quantias consignadas até ao valor da sua dívida. 

ARTIGO 24: PAGAMENTO 
24.1 Quaisquer quantias devidas pelo Mutuário ao Mutuante serão pagas em Euros e 

depositadas na conta aberta em Paris no NATIONALE DES CEP-PARIS, agence: 19505, 
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guichet: 99000 sob o número 55761J, a favor de: DEXIA CRÉDIT LOCAL, IBAN : FR59 1950 

5990 0000 0005 5761 J66, SWIFT : CEPA FR PP, ou em qualquer conta que seja 

previamente comunicada pelo Mutuante ao Mutuário. 

24.2. Quaisquer quantias devidas pelo Mutuante ao Mutuário serão pagas em Euros e 

depositadas na conta aberta em nome do Mutuário em Leiria na Caixa Geral de Depósitos 

sob o número: 2333/632 NIB 003503930000233363233, IBAN PT 

50003503930000233363233, SWIFT CGDIPTPL ou em qualquer outra conta que seja 

comunicada pelo Mutuário ao Mutuante com pelo menos 10 Dias Úteis de antecedência. 

24.3. Qualquer pagamento devido em virtude do presente contrato numa data que não seja 

um Dia Útil será efectuado no Dia Útil seguinte, salvo se esse dia recair no mês civil 

seguinte, caso em que deverá ser efectuado no Dia Útil imediatamente anterior. 

ARTIGO 25: TAXA ANUAL EFECTIVA 
De acordo com as disposições do Decreto-Lei n.º 220/94, de 23 de Agosto, a taxa anual 

efectiva compreende, para além dos juros, as despesas, comissões, ou remunerações de 

qualquer natureza, quer directas, quer indirectas. Trata-se duma taxa anual proporcional à 

taxa do período, postecipada e expressa para cem unidades monetárias. A taxa do período é 

calculada em termo actuariais, garantindo, segundo o método dos juros compostos, a 

igualdade entre, por um lado, as somas mutuadas e, por outro lado, todos os pagamentos 

devidos pelo Mutuário ao abrigo deste crédito a título de capital, juros e despesas diversas. 

O Mutuário reconhece ter procedido pessoalmente a todas as estimativas que considera 

necessárias para avaliar o custo efectivo global do Empréstimo. 

A título informativo, as partes declaram que a Taxa Anual Efectiva é de 3,817% ao 

ano, com base na última EURIBOR a 6 meses publicada à data de assinatura do contrato, 

acrescida de uma margem de 0,50% ao ano. 

Fica expressamente entendido que esta taxa é meramente indicativa e não vincula nem o 

Mutuante nem o Mutuário. 

ARTIGO 26: BONIFICAÇÃO DE JUROS 
 (eliminado) 

ARTIGO 27: LEI APLICÁVEL 
O presente contrato rege-se e será interpretado em conformidade com o direito português. 

ARTIGO 28: FORO 
Em caso de diferendo sobre a interpretação ou execução do presente contrato, as partes 

desenvolverão esforços de boa fé para encontrar uma solução. Na falta de acordo, 

quaisquer litígios serão submetidos a arbitragem pela Câmara de Comércio Internacional, 

aplicando-se o seu regulamento de arbitragem.  

 

Feito em 4 originais, um dos quais é destinado ao Tribunal de Contas e outro ao Ministério 

das Finanças. 

Mais se apresenta mapa de simulação do serviço da dívida com o empréstimo sem 

arbitragem (às condições já contratadas) e com a presente proposta de arbitragem.  

Analisado o assunto e tendo em conta o objectivo de aliviar o montante da despesa 

anual com o serviço da dívida, que se agravou bastante devido à alta, até agora incessante, 

da taxa de juro, e o disposto no n.º 5 do artigo 38.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei 
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das Finanças Locais), a Câmara deliberou por maioria, com os votos de abstenção dos 

Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira e Dra. 

Lucinda Caleira, eleitos pelo Partido Socialista, aprovar a presente proposta de arbitragem 

apresentada pelo Banco Dexia Crédit Local.   

Mais deliberou, nos termos da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, remeter o assunto à Assembleia Municipal para autorização. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2.9. Empréstimo de longo prazo para financiamento das obras do Estádio Municipal 
de Leiria até ao montante de €9.700.000,00, do Banco Déxia. Aditamento ao contrato 
de Mútuo. 
DLB N.º 1200/07 | Na sequência de processo negocial mantido para revisão em baixa do 

serviço anual da dívida, o Banco Dexia Sabadell Banco Local, SA apresenta uma proposta 

de um novo produto financeiro para arbitragem do empréstimo em epígrafe e contratado com 

ele em 17 de Dezembro de 2003, com o seguinte teor: 

«ADITAMENTO N.º 1 AO CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO EM 17 DE DEZEMBRO DE 
2003 

Entre os abaixo assinados: 

DEXIA SABADELL BANCO LOCAL, S.A. – SUCURSAL EM PORTUGAL 
com sede na Rua Domingos Sequeira, 27 – 5.º G, 1350-119, Lisboa, matriculado na 1.ª 

Secção do Registo Comercial de Lisboa sob o N.º/NIPC 980366631. 

representada por Dr. Luc Seguin com passaporte n.º 04RE31688, devidamente autorizado 

para o acto em virtude da procuração emitida no dia 28 de Março de 2007, em Madrid, pelo 

Notário Dr. Manuel Richi Alberti com o n.º 934 do seu protocolo. 

doravante designado por: "Mutuante" 

por um lado, 

e  

MUNICÍPIO DE LEIRIA 
com o número de identificação de pessoa colectiva 505 181 266, representado pela Dr.ª Isabel 

Damasceno Campos Costa, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal, devidamente 

habilitada para o efeito, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

doravante designada por: "Mutuária" 

por outro lado. 

Foi convencionado o seguinte: 

CONSIDERANDO QUE: 

A. Em 17 (dezassete) de Dezembro de 2003 (dois mil e três), o Dexia Crédit Local 

(doravante designado por “DCL”) e a Mutuária celebraram um Financiamento no valor de 

€9.700.000 (doravante designado por “Contrato de Mútuo”) para financiar a construção 

do Estádio Municipal/Euro 2004. 

B. Em 24 (vinte e quatro) de Julho de 2007 (dois mil e sete), a Mutuária autorizou o DCL a 

ceder e a transferir a sua posição contratual para o Mutuante, no Contrato de Mútuo 
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(doravante designado por “Cessão”), com data de efeito de 13 (treze) de Agosto de 

2007 (dois mil e sete); 

C. Em virtude das disposições previstas no artigo 38.º, alínea 5 da nova Lei das Finanças 

Locais (Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro), a Mutuária deseja adequar o prazo de 

vencimento do empréstimo à vida útil do respectivo investimento (i.e.: Estádio Municipal) 

e consequentemente ajustar as condições financeiras aplicáveis ao Contrato de Mútuo, 

conforme os termos do Fax de Cotação da Arbitragem, cujo modelo com dados 

indicativos, consta do anexo 1, tendo as partes convencionado celebrar o presente 

Aditamento. 

Uma cópia autenticada das deliberações dos órgãos do Município que autorizam a 

celebração do presente aditamento consta do anexo 2. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
1.1 A partir da assinatura do presente Aditamento, é inserido um artigo 28. - Concretização 
da arbitragem - com a seguinte redacção: 

 “Artigo 28 Concretização da arbitragem 
A partir da data em que a Mutuária receber o visto do Tribunal de Contas, o Mutuante 

comunicará à Mutuária, através do Fax de Cotação, as condições aplicáveis ao mútuo, tendo 

em conta as condições financeiras prevalecentes nos mercados financeiros, para efeitos do 

disposto nos artigos do presente aditamento, bem como as respectivas definições. 

Após a recepção do Fax de Cotação, a Mutuária dispõe de um prazo de 30 (trinta) minutos 

para confirmar o seu acordo relativo às condições de arbitragem propostas, devolvendo por 

fax ao Mutuante o Fax de Cotação com a menção «De acordo e totalmente aceite”. 

Em caso de aceitação pela Mutuária do Fax de Cotação, as novas condições financeiras 

aplicam-se ao mútuo a contar da Data de Arbitragem definida no Fax de Cotação.” 

Na falta de aceitação pela Mutuária das condições propostas pelo Mutuante, os artigos bem 

como as respectivas definições do Contrato de Mútuo, alterados nas cláusulas Segunda, 

Terceira e Quarta, do presente aditamento, não se aplicarão, mantendo-se inalteradas as 

condições financeiras do Contrato de Mútuo. 

1.2 Todas as referências a “Dexia Crédit Local” são substituídas no contrato por “Mutuante”. 

1.3 No artigo 16. – Cessão – do Contrato de Mútuo, a alínea 16.3. passa a ter a seguinte 

redacção: 

"Sem necessidade de consentimento da Mutuária, o presente Contrato poderá ser cedido a 

qualquer sociedade que integre directa ou indirectamente o grupo Dexia, especificando-se 

que esta eventual cessão poderá não modificar a entidade jurídica encarregada de gerir ou 

proceder à cobrança das quantias devidas ao abrigo deste Contrato. O Mutuante poderá 

continuar, neste caso, a gerir e a cobrar todas as quantias devidas em virtude do presente 

Contrato.” 

1.4 No artigo 20. – Comunicações – do Contrato de Mútuo, a alínea 20.1. passa a ter a 

seguinte redacção: 

“ 

Todas as comunicações, pedidos ou notificações que devam ser efectuados em virtude do 

presente Contrato serão validamente realizados se forem enviados por uma parte à outra por 
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correio registado com aviso de recepção, ou por telecópia confirmada por carta, para os 

endereços e números seguintes: 
MUNICÍPIO DE LEIRIA Dexia Sabadell Banco Local, S.A. 

Sucursal em Portugal 

Departamento Administrativo e Financeiro 

Largo da República 

2414-006 LEIRIA 

Por tuga l  

Carlos Martín Borregón 

Administración de Préstamos 

Paseo de las Doce Estrellas n.º 4 

28042 Madrid 

Telefone : (+351) 244 839 500 Telefone : (+ 34) 91 721 33 10 

Telecópia: (+351) 244 839 556 Telecópia: (+ 34) 91 721 33 40 

Qualquer modificação dos dados supra só será oponível depois de ser comunicada, nos 

termos aqui previstos.” 

1.5 No artigo 23 - Pagamento - do Contrato de Mútuo, a alínea 23.1 passa a ter a seguinte 

redacção: 

“ 

Todas as quantias devidas pela Mutuária ao Mutuante serão pagas em euros na conta 

aberta em XXXX no XXXX, com o número XXX a favor de: Dexia Sabadell Banco Local, S.A. 

– Sucursal em Portugal, ou noutra conta que seja previamente comunicada pelo Mutuante à 

Mutuária.” 

1.6 O artigo 27 – Foro - do Contrato de Mútuo, passa a ter a seguinte redacção: 

 “Em caso de litígio relativo à interpretação ou execução do presente contrato, as partes 

devem envidar os seus melhores esforços para chegar a acordo de boa fé. Na falta de 

acordo, os litígios ficam sujeitos à jurisdição dos tribunais portugueses, sendo atribuída 

competência exclusiva aos tribunais da comarca de Lisboa.” 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Desde que a Mutuária aceite e confirme a arbitragem nos termos do artigo 28.º do Contrato 

de Mútuo, as cláusulas infra do Contrato de Mútuo passam a ter a redacção seguinte: 

2.1 No artigo 1.º - Definições – do Contrato de Mútuo: 

2.1.1 As definições infra passam a ter a redacção seguinte: 

 “Data de Primeira Amortização designa a data que constar no Fax de Cotação. 

Data de Vencimento Final designa a data que constar no Fax de Cotação. 

Data de Vencimento de Juros designa os dias que constarem no Fax de Cotação. 
EONIA (Euro OverNight Index Average) designa a taxa diária correspondente à média 

aritmética das taxas verificadas para operações de empréstimos interbancárias oferecidas 

por um painel de bancos de referência, média essa ponderada pelo respectivo volume de 

transacções efectuadas. A EONIA é calculada pelo Banco Central Europeu e divulgada no 

ecrã REUTERS página EONIA pela Federação Bancária da União Europeia no mesmo Dia 

Útil que a das operações na base das quais foi calculada, entre as 18h 45m (dezoito horas e 

quarenta e cinco minutos) e as 19 (dezanove) horas e, em todo o caso, o mais tardar às 7 

(sete) horas (hora de Bruxelas) no Dia Útil seguinte. 

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) designa a média aritmética das taxas oferecidas 

por um painel de bancos de referência para os depósitos em Euros num determinado 

período. É calculada pela Federação Bancária da União Europeia e divulgada no ecrã 

REUTERS página EURIBOR01, cada Dia Útil às 11 (onze) horas (hora de Bruxelas) pelo 
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Banco Central Europeu. A EURIBOR é utilizada como uma taxa revisível pós fixada aplicável 

ao Período de Juros decorrido. 

Período de Juros designa os períodos sucessivos de 6 (seis) meses com início em cada 

Data de Vencimento de Juros. Caso um Período de Juros termine numa data que não seja 

um Dia Útil, tal Período de Juros passará a terminar no Dia Útil seguinte desse mês (caso 

haja algum) ou no Dia Útil anterior (caso não haja). Se um Período de Juros terminar em 

data posterior à Data de Vencimento Final, o respectivo Período de Juros terminará na Data 

de Vencimento Final.” 

2.1.2 O termo “Empréstimo” passa a denominar-se “Mútuo” e passa a ter a seguinte 

definição: 

 “Mútuo designa o montante de capital na Data de Arbitragem.” 

2.2 No artigo 2.º - Objecto, Duração e Montante do Contrato – do Contrato de Mútuo, o 

último paragrafo passa a ter a seguinte redacção: 

« A partir da Data de Arbitragem, o Mútuo destinado ao financiamento da construção do 

Estádio Municipal / EURO 2004 terá uma duração de 25 (vinte cinco) anos. O Mútuo será 

amortizado segundo as modalidades que constam do artigo 7.º.” 

2.3 O artigo 6.º - Juros – do Contrato de Mútuo, passa a ter a seguinte redacção: 

“ A taxa de juro será determinada postecipadamente e sucessivamente, para cada Período 

de Juros de 6 (seis) meses anterior a cada Data de Vencimento de Juros, de acordo e nos 

termos fixados no Fax de Cotação e descritas infra. 

Durante a primeira fase, a taxa de juro aplicável à contagem de juros é igual a uma 

taxa fixa que venha a ser comunicada no Fax de Cotação e que, a título meramente 

indicativo, no dia 07/09/2007 era de 4,00% (quatro por cento). A taxa de juro efectivamente 

aplicável no âmbito da presente alínea deverá em todo o caso ser sempre inferior ou igual a 

4,20% (quatro virgula vinte por cento). A taxa de juro aplica-se ao período de juros seguinte. 

Durante a segunda fase, se o Strike CMS verificado no 8.º (oitavo) Dia Útil anterior a 

cada Data de Vencimento de Juros, for superior ou igual a 0,20% (zero vírgula vinte por 

cento), a taxa de juro aplicada à contagem dos juros será igual à EURIBOR a 6 (seis) 

meses, conforme constatada no 8.º (oitavo) Dia Útil anterior a cada Data de Vencimento de 

Juros, acrescida de uma margem a comunicar no Fax de Cotação e que, a título meramente 

indicativo, no dia 07/09/2007 era de menos 0,15% (zero vírgula quinze por cento). A margem 

efectivamente aplicável no âmbito da presente alínea deverá em todo o caso ser sempre 

inferior ou igual a 0,00% (zero vírgula zero por cento). A taxa de juro assim obtida aplica-se 

ao período de juros decorrido. 

Durante a segunda fase, se o Strike CMS verificado no 8.º (oitavo) Dia Útil anterior a 

cada Data de Vencimento de Juros, for inferior a 0,20% (zero vírgula vinte por cento), a taxa 

de juro aplicada à contagem dos juros será igual à EURIBOR a 6 (seis) meses, conforme 

constatada no 8.º (oitavo) Dia Útil anterior a cada Data de Vencimento de Juros, acrescida 

de uma margem a comunicar no Fax de Cotação e que, a título meramente indicativo, no dia 

07/09/2007 era de 0,20% (zero vírgula vinte por cento), à qual deduzimos 5 (cinco) vezes o 

Strike CMS. A margem efectivamente aplicável no âmbito da presente alínea deverá em todo 

o caso ser sempre inferior ou igual a 0,20% (zero vírgula vinte por cento). A taxa de juro 

assim obtida aplica-se ao período de juros decorrido. 
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Os juros serão calculados com base no número exacto de dias decorridos durante o 

Período de Juros correspondente, com base num ano de 360 (trezentos e sessenta) dias. A 

primeira Data de Vencimento de Juros será indicada no Fax de Cotação, as datas de 

vencimento seguintes sucedem-se com intervalos regulares de 6 (seis) meses. Por 

conseguinte, a última Data de Vencimento de Juros terá lugar na Data de Vencimento Final. 

No caso de um Período de Juros terminar numa data que não seja um Dia Útil, o 

mesmo será prorrogado até ao Dia Útil seguinte, a não ser que este dia calhe no mês civil 

seguinte, caso em que o período terminará no Dia Útil anterior. Sem prejuízo do anterior, o 

último Período de Juros terminará na Data de Vencimento Final. 

Para cada Data de Vencimento de Juros, o Mutuante comunicará à Mutuária o 

montante dos juros calculados de acordo com o disposto no artigo 0., com pelo menos 4 

(quatro) dias de antecedência, devendo o pagamento dos juros ser efectuado em cada Data 

de Vencimento de Juros.” 

2.4 O artigo 7.º - Amortização do Capital – do Contrato de Mútuo, passa a ter a seguinte 

redacção: 

 “O reembolso do capital deverá ser efectuado em 50 prestações devidas em cada Data de 

Vencimento de Juros. O montante de cada prestação constará do Fax de Cotação. A 

Primeira Amortização terá lugar na Data de Primeira Amortização e a última na Data de 

Vencimento final.” 

2.5 O artigo 8.º - Reembolso antecipado – do Contrato de Mútuo, passa a ter a seguinte 

redacção: 

“A Mutuária pode proceder, nas condições a seguir fixadas, ao reembolso total ou parcial do 

Mútuo numa Data de Vencimento de Juros, desde que para o efeito notifique o Mutuante 

com pelo menos 35 (trinta e cinco) dias de antecedência, por carta registada com aviso de 

recepção. 

O reembolso antecipado implica, à margem de qualquer outro pagamento que derive 

do presente contrato, o pagamento de uma indemnização, a pagar ou a receber pela 

Mutuária, destinada a assegurar o equilíbrio financeiro do Contrato entre as duas partes. 

A indemnização de reembolso antecipado é fixada pelo Mutuante, tendo em conta 

as condições verificadas nos mercados financeiros, no 10.º (décimo) Dia Útil antes da data 

do reembolso antecipado (i.e. da Data de Vencimento em que é efectuado o reembolso 

antecipado), se a data assim determinada não coincidir com um Dia Útil, a data considerada 

será o anterior Dia Útil (o “Dia da Fixação”). 

No Dia de Fixação, o Mutuante pede previamente a 3 (três) instituições de referência 

naqueles mercados financeiros, para calcularem o montante da indemnização a pagar pela 

parte devedora no momento do reembolso antecipado do Mútuo. 

A indemnização de reembolso antecipado aplicável será a que resultar da média 

aritmética das indemnizações apresentadas pelas instituições de referência.  

O montante da indemnização de reembolso antecipado assim fixado é comunicado à 

Mutuária no Dia de Fixação, até às 11(onze)horas, hora de Madrid. Na mesma data, a 

Mutuária comunica a sua decisão por escrito ao Mutuante até às 11h 30m (onze horas e 

trintaminutos), hora de Madrid. Em caso de resposta negativa ou na falta de resposta no 

prazo fixado, o reembolso não é efectuado.  
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Em caso de acordo por parte da Mutuária, a indemnização de reembolso antecipado 

torna-se imediatamente exigível, devendo ser paga pelo Mutuante ou pela Mutuária na Data 

de Vencimento de Juros em que ocorrer o reembolso antecipado do Mútuo. 

A Mutuária pode até à Data de Vencimento Final, pedir ao Mutuante a modificação 

das condições financeiras definidas no artigo 6.º do Contrato de Mútuo e no Fax de Cotação. 

A modificação das condições financeiras, se for aceite pelo Mutuante, implicará o cálculo 

imediato da penalização fixada no artigo 8.2, a qual poderá ser integrada nas novas 

condições financeiras propostas pelo Mutuante e aceites pela Mutuária.” 

2.6 No artigo 14. – Exigibilidade Antecipada – do Contrato de Mútuo, a alínea 14.2 passa a 

ter a seguinte redacção: 

Se se verificar um Caso de Exigibilidade Antecipada, o Mutuante pode exigir de 

pleno direito o pagamento de todas as quantias em dívida a título de capital, juros 

remuneratórios, penalizações, juros de mora, despesas e custos acessórios, depois de 

notificar a Mutuária para cumprir as suas obrigações nos termos do artigo 20.º sem que a 

Mutuária tenha sanado tal situação num prazo de 15 (quinze) Dias Úteis.  

As quantias que se tornem devidas desta forma vencerão juros até ao seu integral 

pagamento à taxa definida no artigo 10.º. 

No caso de se verificar a exigibilidade, procede-se também de pleno direito ao 

cálculo, pelo Mutuante, e ao pagamento, pela parte devedora, eventualmente por 

compensação, da indemnização definida no artigo 8.2., sendo que o Dia de Fixação passa 

então a ser o quinto dia útil seguinte ao termo do prazo de 15 (quinze) dias acima fixado. 

Os pagamentos ou regularizações posteriores ao termo deste prazo de 15 (quinze) 

dias não impedem a exigibilidade antecipada. 

2.7 O artigo 15.º – Taxa ou Índice de Substituição – do Contrato de Mútuo, passa a ter a 

seguinte redacção: 

 “Se um dos índices de referência no presente contrato desaparecer ou deixar de ser 

cotado, calculado ou publicado e não for substituído por um outro índice publicado pelas 

autoridades competentes, a taxa aplicável será igual à média aritmética das taxas oferecidas 

na data de fixação do índice de referência (artigo 6.º) cerca das 11 (onze) horas (hora de 

Madrid), por 2 (dois) estabelecimentos financeiros de referência, escolhidos pelo Mutuante, 

em Madrid, no mercado interbancário em euros, para um depósito com uma duração de 6 

(seis) meses e um montante pelo menos igual ao do capital do Mútuo em dívida nessa data. 

Se forem obtidas menos de 2 (duas) cotações, a taxa aplicável será a média 

aritmética das taxas oferecidas na data de fixação do índice de referência (artigo 6.º), cerca 

das 11 (onze) horas (hora de Madrid), pelo menos por 2 (dois) intervenientes de primeira 

linha, escolhidos pelo Mutuante, no mercado monetário da moeda com curso legal em 

Portugal, para um depósito com uma duração de 6 (seis) meses e um montante pelo menos 

igual ao do capital do Mútuo em dívida nessa data, salvo se algum deles não escolher no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso em que será o outro a escolher ambos.” 

2.8 O artigo 24 - Taxa Anual Efectiva - do Contrato de Mútuo, passa a ter a seguinte 

redacção: 

 “De acordo com as disposições do Decreto-Lei n.º 220/94, de 23 de Agosto, a taxa 

anual efectiva compreende, para além dos juros, as despesas, comissões, ou remunerações 
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de qualquer natureza, quer directas, quer indirectas. Trata-se duma taxa anual proporcional 

à taxa do período, postecipada e expressa para cem unidades monetárias. A taxa do período 

é calculada em termo actuariais, garantindo, segundo o método dos juros compostos, a 

igualdade entre, por um lado, as somas mutuadas e, por outro lado, todos os pagamentos 

devidos pela Mutuária ao abrigo deste crédito a título de capital, juros e despesas diversas. 

A Mutuária reconhece ter procedido pessoalmente a todas as estimativas que 

considera necessárias para avaliar o custo efectivo global do Mútuo.  

A título informativo, as partes declaram que, na presente data, a Taxa Anual Efectiva é de 

[●]% ([●]) ao ano, com base na taxa fixa definida no n.º 6.1.1 do artigo 6.º do Contrato. 

Fica expressamente entendido que esta taxa é meramente indicativa e não vincula nem o 

Mutuante nem a Mutuária.” 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Desde que a Mutuária aceite e confirme a arbitragem nos termos do artigo 28º do Contrato 

de Mútuo, as cláusulas infra são inseridas no Contrato de Mútuo. 

No artigo 1.º - Definições – do Contrato de Mútuo, são inseridas as seguintes definições: 

 “Fax de Cotação designa o documento elaborado, com as condições financeiras a aplicar 

ao mútuo, tendo em conta as condições prevalecentes nos mercados financeiros, o qual 

será enviado pela Mutuária ao Mutuante por fax, nos termos do artigo 28.º do Contrato de 

Mútuo. 

CMS EUR 1 (UM) ANO designa a taxa SWAP (Constant Maturity Swap) a 1 (um) ano 

conforme publicada no ecrã da REUTERS, página ISDAFIX2, coluna Frankfurt, às 11 (onze) 

horas (hora de Frankfurt). 

CMS EUR 30 (TRINTA) ANOS designa a taxa SWAP (Constant Maturity Swap) a 30 (trinta) 

anos conforme publicada no ecrã da REUTERS, página ISDAFIX2, coluna Frankfurt, às 11 

(onze) horas (hora de Frankfurt). 
Data de Cotação designa o dia em que a Mutuária enviará ao Mutuante o Fax de Cotação 

com as condições financeiras a aplicar ao Mútuo. 

Data de Arbitragem designa o dia 22 (vinte e dois) de Outubro de 2007 (dois mil e sete). 

Caso as condições suspensivas não estejam preenchidas até essa data, as partes 

acordarão de uma nova Data de Arbitragem para que as condições suspensivas possam 

estar preenchidas. 
Primeira Fase designa o período que constará no Fax de Cotação. As datas de efectividade 

da Primeira Fase constarão no Fax de Cotação. 

Segunda Fase designa o período que constará no Fax de Cotação. As datas de efectividade 

da Primeira Fase constarão no Fax de Cotação. 

Strike CMS designa a diferença entre o índice CMS Eur 30 (trinta) anos e o índice CMS Eur 

1 (um) ano.” 

CLÁUSULA QUARTA 
Desde que a Mutuária aceite e confirme a arbitragem nos termos do artigo 28.º do Contrato 

de Mútuo, as cláusulas infra são eliminadas. 

No artigo 1.º - Definições – do Contrato de Mútuo, são eliminadas as seguintes definições: 

Data de Conversão – eliminada 

Empréstimo à Taxa Variável – eliminada 
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Empréstimo à Taxa Fixa – eliminada 

O artigo 5.º - Opção de Conversão do Empréstimo à Taxa Variável em Empréstimo à 
Taxa Fixa – do Contrato de Mútuo, é eliminado. 

O artigo 9.º - Indemnização por Reembolso Antecipado do Empréstimo à Taxa Fixa – do 

Contrato de Mútuo, é eliminado. 

CLÁUSULA QUINTA 
O Aditamento n.º 1 será regido e interpretado de acordo com o Direito português. 

Em caso de litígio relativo à interpretação ou execução do presente aditamento, as partes 

devem envidar os seus melhores esforços para chegar a acordo de boa fé. Na falta de 

acordo, os litígios ficam sujeitos à jurisdição dos tribunais portugueses, sendo atribuída 

competência exclusiva aos tribunais da comarca de Lisboa. 

CLÁUSULA SEXTA 
O Contrato de Mútuo, com as alterações introduzidas pelo Aditamento n.º 1, é republicado 

em anexo 3 do presente aditamento, do qual faz parte integrante, incorporando as 

correcções materiais necessárias na numeração do clausulado, para que este seja coerente 

e para que as referências cruzadas de artigos concretos estejam correctas. Os anexos do 

Contrato de Mútuo permanecem em vigor apesar de não serem republicados, podendo a sua 

numeração diferir da inicial em razão das alterações introduzidas pelo Aditamento n.º 1. 

Desde que a Mutuária aceite e confirme a arbitragem nos termos do n.º 28.º do Contrato de 

Mútuo, este será o único clausulado que regerá entre as partes. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
O presente aditamento entra em vigor a contar da data da sua assinatura e em particular : 

7.1 A Cláusula Primeira entrará em vigor a partir de data de assinatura do presente 

Aditamento. 

7.2 As Cláusulas Segunda, Terceira e Quarta produzirão efeitos desde que a Mutuária aceite 

e confirme a arbitragem nos termos do n.º 28.º do Contrato de Mútuo. sujeito ao 

preenchimento, o mais tardar 5 dias úteis antes da Data de Arbitragem, da seguinte 

condição suspensiva: 

- entrega pela Mutuária de uma cópia autenticada do visto do Tribunal de Contas relativo ao 

presente aditamento; 

Feito em 4 originais, sendo um destinado ao Tribunal de Contas.  

LEIRIA, […] de […] de 2007 
O MUNICÍPIO DE LEIRIA 

Dr.ª Isabel Damasceno Campos 

Presidente da Câmara Municipal 

DEXIA SABADELL BANCO LOCAL, S.A. 

Sucursal em Portugal 

Dr. Luc Seguin 

ANEXO 1 

MINUTA 
Este documento é só indicativo e não vincula o Dexia Sabadell Banco Local, S.A. – Sucursal 

em Portugal 

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

Exma. Senhora Presidente 

Dr.ª Isabel Damasceno Campos 
Nº Fax : (+351) [●].[●] 
Lisboa, [●]/[●]/2007 
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Fax de cotação 
Exma. Sr.ª Presidente, 

Em cumprimento do estabelecido na alínea 1.1 da Cláusula Primeira do Aditamento n.º 1 ao 

Contrato de Mútuo celebrado em 17 de Dezembro de 2003, subscrito entre o Dexia Sabadell 

Banco Local, S.A. – sucursal em Portugal e o MUNICÍPIO DE LEIRIA, no dia […] de […] de 

2007, (o “Mútuo”), e no seguimento da aceitação em 04/08/2007 pela Mutuária da cessão do 

Mútuo entre o Dexia Crédit Local e o Dexia Sabadell Banco Local, S.A. – sucursal em 

Portugal, temos o grato prazer de lhe comunicar as condições financeiras seguintes que 

completam e se integram nos termos do Mútuo. 
Data para Produção de Efeitos da 
Arbitragem: 

:  

[…]. 

Data de Vencimento Final:  […]. 

Montante:  […] EUROS 

Datas de vencimento: : Primeiro vencimento em […], com vencimentos semestrais em 

[…] e […] de cada ano. 

Amortização do Capital:  O reembolso do capital deverá ser efectuado em 50 prestações 

devidas em cada Data de Vencimento de Juros, sendo as […] 

primeiras prestações de um montante de […] euros ([…]) cada, e 

a última de um montante de […] euros ([…]).  

Data de Primeira Amortização:  […]. 

Taxa de Juro aplicável durante os dois 
primeiros anos (Primeira Fase): 

  

Taxa Fixa de […]% ([…] por cento) - ([…] – […]). 

Taxa de Juro aplicável até à Data de 
Vencimento Final (Segunda Fase): 

 Euribor 6 (seis) meses […] ([…] por cento), excepto se a 

diferença entre o índice CMS 30 (trinta) anos e o índice CMS 1 

(um) ano for inferior a 0,20% (zero virgula vinte por cento). Nesse 

caso, a taxa de juro aplicável será igual a Euribor 6 meses […] 

([…] por cento) menos 5 (cinco) x (CMS 30 (trinta) anos menos 

CMS 1 (um) ano) - ([…] – […]). 

Base de cálculo de Juros:  Actual/360 

Outras indemnizações:  Produzida a Aceitação da Cotação, se o Mútuo vencer 

antecipadamente por qualquer motivo antes da Data para 

Produção de Efeitos da Arbitragem, a Mutuária deverá pagar ao 

Mutuante a indemnização calculada segundo o disposto na alínea 

7.2 do Mútuo, considerando-se para este efeito o “Dia da 

Fixação”, respectivamente, o dia seguinte ao da data de 

vencimento antecipado ou a Data de Utilização, se a data assim 

determinada não coincidir com um Dia Útil, a data considerada 

será o anterior Dia Útil. 

Nos termos do artigo 26.º do Mútuo, agradecíamos que nos confirmassem o vosso acordo 

para estas condições, rubricando cada uma das páginas do presente documento e 

devolvendo-nos o mesmo, assinado e devidamente completado com a menção "De acordo e 

totalmente aceite" pela pessoa autorizada a vincular a Mutuária, para o seguinte número de 

fax: 21 397 77 33, até o mais tardar às […], hora de Lisboa. 
Aguardando por uma resposta de V. Exa., subscrevemo-nos com elevada consideração e 

estima, apresentando os nossos melhores cumprimentos. 
DEXIA SABADELL BANCO LOCAL, S.A. 

Sucursal em Portugal 

 
O MUNICÍPIO DE LEIRIA 
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“De acordo e totalmente aceite” 

Dr.ª Isabel Damasceno Campos Costa 

Presidente da Câmara Municipal 

ANEXO 2 

Deliberações: 

Da Câmara Municipal de Leiria: 

De 13 de Setembro de 2007 

Da Assembleia Municipal de Leiria: 

De 28 de Setembro de 2007 

ANEXO 3 

REPUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE MÚTUO COM AS NECESSÁRIAS CORREÇÕES 
MATERIAIS 

ARTIGO 1 DEFINIÇÕES 
No presente contrato, as expressões seguintes terão os significados a seguir indicados: 

Aviso de utilização: designa um pedido de utilização emitido em conformidade com o 

disposto no artigo 4 e cujo modelo figura como anexo 1 
Caso de Exigibilidade Antecipada designa um dos casos enumerados no artigo 12. 

CMS EUR 1 (UM) ANO designa a taxa SWAP (Constant Maturity Swap) a 1 (um) ano 

conforme publicada no ecrã da REUTERS, página ISDAFIX2, coluna Frankfurt, às 11 (onze) 

horas (hora de Frankfurt). 

CMS EUR 30 (TRINTA) ANOS designa a taxa SWAP (Constant Maturity Swap) a 30 (trinta) 

anos conforme publicada no ecrã da REUTERS, página ISDAFIX2, coluna Frankfurt, às 11 

(onze) horas (hora de Frankfurt). 
Data de Arbitragem designa o dia 22 (vinte e dois) de Outubro de 2007 (dois mil e sete). 

Caso as condições suspensivas não estejam preenchidas até essa data, as partes 

acordarão de uma nova Data de Arbitragem para que as condições suspensivas possam 

estar preenchidas. 

Data de Cotação designa o dia em que a Mutuária enviará ao Mutuante o Fax de Cotação 

com as condições financeiras a aplicar ao Mútuo. 

Data de Disponibilização: designa o dia em que o montante do Mútuo é colocado à 

disposição do Mutuário. 

Data de Primeira Amortização designa a data que constar no Fax de Cotação. 

Data de Vencimento de Juros designa os dias que constarem no Fax de Cotação. 

Data Limite de Utilização: designa o dia que ocorrer três meses após a assinatura do 

presente contrato. 

Data de Vencimento Final designa a data que constar no Fax de Cotação. 

Dia Útil: designa qualquer dia completo em que o sistema TARGET esteja em 

funcionamento. 

EONIA (Euro OverNight Index Average): designa a taxa diária correspondente à média 

aritmética das taxas verificadas para operações de empréstimos interbancárias oferecidas 

por um painel de bancos de referência, média essa ponderada pelo respectivo volume de 

transacções efectuadas. A EONIA é calculada pelo Banco Central Europeu e divulgada no 

ecrã REUTERS página EONIA pela Federação Bancária da União Europeia no mesmo Dia 

Útil que a das operações na base das quais foi calculada, entre as 18h 45m (dezoito horas e 
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quarenta e cinco minutos) e as 19 (dezanove) horas e, em todo o caso, o mais tardar às 7 

(sete) horas (hora de Bruxelas) no Dia Útil seguinte. 

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate): designa a média aritmética das taxas oferecidas 

por um painel de bancos de referência para os depósitos em Euros num determinado 

período. É calculada pela Federação Bancária da União Europeia e divulgada no ecrã 

REUTERS página EURIBOR01, cada Dia Útil às 11 (onze) horas (hora de Bruxelas) pelo 

Banco Central Europeu. A EURIBOR é utilizada como uma taxa revisível pós fixada aplicável 

ao Período de Juros decorrido. 

Fax de Cotação designa o documento elaborado segundo o modelo que consta do anexo 2, 

com as condições financeiras a aplicar ao mútuo, tendo em conta as condições 

prevalecentes nos mercados financeiros, o qual será enviado pela Mutuária ao Mutuante por 

fax, nos termos do artigo 26.º do Contrato de Mútuo. 

Mútuo designa o montante de capital na Data de Arbitragem. 

Período de Amortização: designa o período que decorre entre a Data da Primeira 

Amortização e a Data de Vencimento Final. 

Período de Juros designa os períodos sucessivos de 6 (seis) meses com início em cada 

Data de Vencimento de Juros. Caso um Período de Juros termine numa data que não seja 

um Dia Útil, tal Período de Juros passará a terminar no Dia Útil seguinte desse mês (caso 

haja algum) ou no Dia Útil anterior (caso não haja). Se um Período de Juros terminar em 

data posterior à Data de Vencimento Final, o respectivo Período de Juros terminará na Data 

de Vencimento Final. 

Período de Utilização: designa o período que decorre entre a Data de Assinatura  e a Data 

Limite de Utilização. 

Primeira Fase designa as datas que constarem no Fax de Cotação. As datas de 

efectividade da Primeira Fase constarão no Fax de Cotação. 

Segunda Fase designa as datas que constarem no Fax de Cotação. As datas de 

efectividade da Primeira Fase constarão no Fax de Cotação. 

Strike CMS designa a diferença entre o índice CMS Eur 30 (trinta) anos e o índice CMS Eur 

1 (um) ano. 

ARTIGO 2 OBJECTO, DURAÇÃO E MONTANTE DO CONTRATO 
A partir da Data de Arbitragem, o Mútuo destinado ao financiamento da construção do 

Estádio Municipal / EURO 2004 terá uma duração de 25 anos. O Mútuo será amortizado 

segundo as modalidades que constam do artigo 6.º. 

ARTIGO 3 CONDIÇÕES SUSPENSIVAS 
3.1. A obrigação do Mutuante de disponibilizar à Mutuária o montante do Mútuo fica 

subordinada ao preenchimento das condições suspensivas seguintes, o mais tardar 10 Dias 

Úteis antes da Data de Disponibilização: 

3.1.1. O Mutuante deverá ter recebido da Mutuária uma cópia certificada conforme da 

comunicação do "visto" favorável do Tribunal de Contas, relativo ao presente Contrato; 

3.1.2. A Mutuária deverá ter demonstrado ao Mutuante o envio ao Ministério das Finanças 

de Portugal (com confirmação da sua recepção pelo destinatário) da carta cujo modelo figura 

no anexo 3, com vista à obtenção de isenção de retenção na fonte de imposto sobre os juros 
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do presente contrato, conforme previsto no artigo 27 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de Julho; 

3.1.3. O Mutuante deverá ter recebido da Mutuária cópia da carta, com carimbo de recepção 

pelo destinatário, endereçada ao banco onde são depositadas pelo Estado Português as 

receitas consignadas nos termos do artigo 20.º, cujo modelo consta como anexo 4 ao 

presente contrato; 

3.1.4. O Mutuante deverá ter recebido da Mutuária um exemplar certificado  conforme das 

pessoas que estão habilitadas a assinar o Aviso de Utilização, juntamente com um espécime 

das respectivas assinaturas. 

3.1.5. As declarações da Mutuária, previstas no artigo 9º, manterem-se exactas; 

3.1.6. Não ter ocorrido nem perdurar nenhum acontecimento susceptível de constituir um 

Caso de Exigibilidade Antecipada. 

ARTIGO 4 DISPONIBILIZAÇÃO DOS FUNDOS 
4.1. O empréstimo será colocado à disposição numa só vez mediante a entrega de um Aviso 

de Utilização ao Mutuante. 

4.1.1. O Aviso de Utilização deverá ser entregue ao Mutuante o mais tardar até às 9 horas 

(hora de Paris) do 4.º Dia Útil antes da Data Limite de Utilização. 

4.2. O Aviso de Utilização recebido pelo Mutuante constitui compromisso irrevogável da 

Mutuária de proceder à utilização considerada, na data indicada no Aviso de Utilização. 

4.3.Caso não ocorra a Data de Disponibilização até à Data Limite de Utilização, o presente 

contrato será rescindido e o Mutuante ficará liberto dos seus compromissos emergentes do 

mesmo.  

ARTIGO 5 JUROS 
5.1. A taxa de juro será determinada postecipadamente e sucessivamente, para cada 

Período de Juros de 6 (seis) meses anterior a cada Data de Vencimento de Juros, de acordo 

e nos termos fixados no Fax de Cotação e descritas infra. 

5.1.1. Durante a primeira fase, a taxa de juro aplicável à contagem de juros é igual a 

uma taxa fixa que venha a ser comunicada no Fax de Cotação e que, a título meramente 

indicativo, no dia 07/09/2007 era de 4,00% (quatro por cento). A taxa de juro efectivamente 

aplicável no âmbito da presente alínea deverá em todo o caso ser sempre inferior ou igual a 

4,20% (quatro vírgula vinte por cento). A taxa de juro aplica-se ao período de juros seguinte. 

5.1.2. Durante a segunda fase, se o Strike CMS verificado no 8.º (oitavo) Dia Útil 

anterior a cada Data de Vencimento de Juros, for superior ou igual a 0,20% (zero vírgula 

vinte por cento), a taxa de juro aplicada à contagem dos juros será igual à EURIBOR a 6 

(seis) meses, conforme constatada no 8.º (oitavo) Dia Útil anterior a cada Data de 

Vencimento de Juros, acrescida de uma margem a comunicar no Fax de Cotação e que, a 

título meramente indicativo, no dia 07/09/2007 era de menos 0,15% (zero vírgula quinze por 

cento). A margem efectivamente aplicável no âmbito da presente alínea deverá em todo o 

caso ser sempre inferior ou igual a 0,00% (zero virgula zero por cento). A taxa de juro assim 

obtida aplica-se ao período de juros decorrido. 

5.1.3. Durante a segunda fase, se o Strike CMS verificado no 8.º (oitavo) Dia Útil 

anterior a cada Data de Vencimento de Juros, for inferior a 0,20% (zero virgula vinte por 

cento), a taxa de juro aplicada à contagem dos juros será igual à EURIBOR a 6 (seis) 
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meses, conforme constatada no 8.º (oitavo) Dia Útil anterior a cada Data de Vencimento de 

Juros, acrescida de uma margem a comunicar no Fax de Cotação e que, a título meramente 

indicativo, no dia 07/09/2007 era de 0,20% (zero virgula vinte por cento), à qual deduzimos 5 

(cinco) vezes o Strike CMS. A margem efectivamente aplicável no âmbito da presente alínea 

deverá em todo o caso ser sempre inferior ou igual a 0,20% (zero vírgula vinte por cento). A 

taxa de juro assim obtida aplica-se ao período de juros decorrido. 

5.2. Os juros serão calculados com base no número exacto de dias decorridos durante o 

Período de Juros correspondente, com base num ano de 360 (trezentos e sessenta) dias. A 

primeira Data de Vencimento de Juros será indicada no Fax de Cotação, as datas de 

vencimento seguintes sucedem-se com intervalos regulares de 6 (seis) meses. Por 

conseguinte, a última Data de Vencimento de Juros terá lugar na Data de Vencimento Final. 

5.3. No caso de um Período de Juros terminar numa data que não seja um Dia Útil, o mesmo 

será prorrogado até ao Dia Útil seguinte, a não ser que este dia calhe no mês civil seguinte, 

caso em que o período terminará no Dia Útil anterior. Sem prejuízo do anterior, o último 

Período de Juros terminará na Data de Vencimento Final. 

5.4. Para cada Data de Vencimento de Juros, o Mutuante comunicará à Mutuária o montante 

dos juros calculados de acordo com o disposto no artigo 0., com pelo menos 4 (quatro) dias 

de antecedência, devendo o pagamento dos juros ser efectuado em cada Data de 

Vencimento de Juros. 

ARTIGO 6 AMORTIZAÇÃO DO CAPITAL 
O reembolso do capital deverá ser efectuado em 50 (cinquenta) prestações devidas em cada 

Data de Vencimento de Juros. O montante de cada prestação constará do Fax de Cotação. 

A Primeira Amortização terá lugar na Data de Primeira Amortização e a última na Data de 

Vencimento final. 

ARTIGO 7 REEMBOLSO ANTECIPADO 
7.1. A Mutuária pode proceder, nas condições a seguir fixadas, ao reembolso total ou parcial 

do Mútuo numa Data de Vencimento de Juros, desde que para o efeito notifique o Mutuante 

com pelo menos 35 (trinta e cinco) dias de antecedência, por carta registada com aviso de 

recepção. 

7.2. O reembolso antecipado implica, à margem de qualquer outro pagamento que derive do 

presente contrato, o pagamento de uma indemnização, a pagar ou a receber pela Mutuária, 

destinada a assegurar o equilíbrio financeiro do Contrato entre as duas partes. 

A indemnização de reembolso antecipado é fixada pelo Mutuante, tendo em conta 

as condições verificadas nos mercados financeiros, no 10.º (décimo) Dia Útil antes da data 

do reembolso antecipado (i.e. da Data de Vencimento em que é efectuado o reembolso 

antecipado), se a data assim determinada não coincidir com um Dia Útil, a data considerada 

será o anterior Dia Útil (o “Dia da Fixação”). 

No Dia de Fixação, o Mutuante pede previamente a 3 (três) instituições de referência 

naqueles mercados financeiros, para calcularem o montante da indemnização a pagar pela 

parte devedora no momento do reembolso antecipado do Mútuo. 

A indemnização de reembolso antecipado aplicável será a que resultar da média 

aritmética das indemnizações apresentadas pelas instituições de referência.  
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7.3. O montante da indemnização de reembolso antecipado assim fixado é comunicado à 

Mutuária no Dia de Fixação, até às 11 (onze) horas, hora de Madrid. Na mesma data, a 

Mutuária comunica a sua decisão por escrito ao Mutuante até às 11h 30m (onze horas e 

trinta minutos), hora de Madrid. Em caso de resposta negativa ou na falta de resposta no 

prazo fixado, o reembolso não é efectuado.  

Em caso de acordo por parte da Mutuária, a indemnização de reembolso antecipado 

torna-se imediatamente exigível, devendo ser paga pelo Mutuante ou pela Mutuária na Data 

de Vencimento de Juros em que ocorrer o reembolso antecipado do Mútuo. 

7.4. A Mutuária pode até à Data de Vencimento Final, pedir ao Mutuante a modificação das 

condições financeiras definidas no artigo 5.º do Contrato de Mútuo e no Fax de Cotação. A 

modificação das condições financeiras, se for aceite pelo Mutuante, implicará o cálculo 

imediato da penalização fixada no artigo 7.2, a qual poderá ser integrada nas novas 

condições financeiras propostas pelo Mutuante e aceites pela Mutuária.” 
ARTIGO 8 JUROS DE MORA 

Todas as quantias devidas e não pagas na sua data de vencimento vencerão juros à taxa 

EONIA, acrescida de uma margem de 3%. 

ARTIGO 9 DECLARAÇÕES 
9.1. A Mutuária declara: 

9.1.1. que tem todos os poderes e capacidade necessários para assinar o presente contrato 

e que todas as autorizações e aprovações exigidas para a assinatura e cumprimento do 

presente contrato foram obtidas e se mantêm em vigor, à excepção do visto do Tribunal de 

Contas mencionado no artigo 3.1.1 supra, visto esse que deverá ser obtido antes da Data de 

Disponibilização; 

9.1.2. que todas as obrigações para si resultantes do presente contrato o vinculam 

validamente; em especial, todas as condições de forma exigidas para assegurar a sua 

validade e o seu carácter vinculativo, bem como todas as formalidades que possam revelar-

se necessárias para os mesmos fins (registos, depósitos e outras) foram respeitadas ou 

cumpridas; 

9.1.3. que nem a assinatura do presente contrato, nem a execução de qualquer uma das 

suas disposições é incompatível com as leis e regulamentos a que se encontra sujeito ou 

com qualquer contrato ou acto de qualquer natureza que o vincule; 

9.1.4. que não existe qualquer facto susceptível de constituir um Caso de Exigibilidade 

Antecipada ou um caso de exigibilidade antecipada relativo a outro empréstimo ou crédito 

subscrito pela Mutuária; 

9.1.5. ue não existe qualquer litígio no qual esteja envolvido, susceptível de pôr em causa a 

sua capacidade para cumprir as obrigações para si decorrentes do presente contrato, nem, 

tanto quanto é do seu conhecimento, existe ameaça de tal litígio; 

9.2. A Mutuária tem obrigação de reiterar cada uma das declarações expressas no artigo 

9.1. supra, antes da Data de Disponibilização. 
ARTIGO 10 COMPROMISSOS 

A Mutuária compromete-se irrevogavelmente, a contar da data do presente contrato e 

enquanto forem devidas quaisquer quantias em capital, juros ou outras, no âmbito do 

presente contrato, a respeitar as disposições seguintes: 
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10.1. A Mutuária disponibilizará ao Mutuante: 

 (i) todas as informações sobre qualquer litígio, arbitragem ou processo relativo a 

montantes susceptíveis de, no seu conjunto ou isoladamente, afectar gravemente a 

importância ou o valor do património da Mutuária, logo que tal litígio, arbitragem e/ou 

processo seja conhecido ou levado ao conhecimento da Mutuária; e 

(ii) o relatório anual e as contas do Município de Leiria, assim como todas as 

informações, financeiras ou de outra natureza, relativas à Mutuária, que o Mutuante possa 

razoavelmente solicitar. 

10.2. A Mutuária deverá obter todas as autorizações que eventualmente se tornem 

necessárias após a assinatura do presente contrato para poder cumprir as suas obrigações 

nos termos do mesmo. 

10.3. A Mutuária deverá imediatamente prevenir o Mutuante logo que tome conhecimento de 

qualquer acontecimento que possa eventualmente constituir um Caso de Exigibilidade 

Antecipada nos termos do presente contrato, bem como de todos os factos relativos ao 

mesmo. 

10.4. A Mutuária praticará todos os actos necessários para que lhe seja concedida isenção 

da retenção na fonte do imposto relativo aos juros pagos nos termos do presente contrato, 

nos termos do artigo 27.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

215/89, de 1 de Julho. 
ARTIGO 11 ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS 

11.1. Circunstâncias novas 

As condições de remuneração do Mutuante ao abrigo do presente contrato foram fixadas em 

função da regulamentação creditícia, fiscal, monetária e profissional a que se encontra 

sujeito na data do presente contrato e, em geral, do enquadramento jurídico, fiscal e 

monetário em vigor. Por conseguinte, se a adopção, a entrada em vigor ou a alteração de 

uma disposição legislativa ou regulamentar ou qualquer interpretação destas por parte das 

autoridades competentes levar a um encargo significativo de qualquer natureza, tal como, 

por exemplo (mas sem restrições) reservas obrigatórias ou rácios prudenciais mais 

exigentes, e que tenha como efeito um aumento do custo de refinanciamento do Mutuante 

ou uma redução da sua remuneração líquida: 

a) o Mutuante deverá comunicar à Mutuária, por escrito, o montante de tal aumento 

de custos ou de redução de receitas; 

b) as Partes acordarão de boa fé entre si, no prazo máximo de um mês, qual a 

solução a tomar para resolver o assunto de uma forma satisfatória para ambas; 

c) caso não seja obtido acordo no final deste período de negociação, a Mutuária 

procederá ao reembolso antecipado do Mútuo até à segunda Data de Vencimento de Juros 

seguinte, bem como o pagamento da totalidade das quantias devidas ao abrigo do presente 

contrato. 

11.2. Ilegalidade 

Se, em virtude da adopção, da entrada em vigor ou da alteração de uma disposição 

legislativa ou regulamentar, ou de qualquer interpretação das mesmas por parte das 

autoridades competentes, o cumprimento das obrigações para o Mutuante emergentes do 

presente contrato se tornar impossível ou ilegal: 
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a) o Mutuante deverá notificar por escrito à Mutuária da ocorrência de tal facto; 

b) as Partes deverão estabelecer um acordo num prazo máximo de 8 (oito) dias; 

c) caso não seja estabelecido qualquer acordo no final do período de negociação, a 

Mutuária procederá ao reembolso antecipado do Mútuo até à segunda Data de Vencimento 

de Juros seguinte, bem como ao pagamento da totalidade das quantias devidas ao abrigo do 

presente contrato. 

ARTIGO 12 EXIGIBILIDADE ANTECIPADA 
12.1. Cada um dos factos seguintes constituirá um Caso de Exigibilidade Antecipada: 

a) a Mutuária não pagar, na data de vencimento prevista, uma qualquer quantia 

devida nos termos do presente contrato, quer se trate do reembolso do capital, do 

pagamento de juros ou do pagamento de qualquer quantia devida a qualquer outro título ao 

abrigo do presente contrato, salvo se tal falta de pagamento for devida exclusivamente a um 

atraso puramente técnico na transferência dos fundos e desde que o montante em questão 

seja efectivamente pago nos 2 (dois) Dias Úteis seguintes à Data de Vencimento; 

b) a Mutuária não cumprir integral e atempadamente qualquer uma das suas 

obrigações e/ou compromissos emergentes do presente contrato; 

c) qualquer uma das declarações feitas pela Mutuária no presente contrato ou 

posteriormente se vier a revelar falsa ou inexacta; 

d) ocorrência dum facto que implique a exigibilidade antecipada de outro crédito ou 

empréstimo, subscrito ou a subscrever pela Mutuária, ou dum facto susceptível de implicar 

tal exigibilidade antecipada no termo dum prazo de pré-aviso ou de um período de carência, 

ou falta de pagamento na data de vencimento de qualquer quantia devida em razão de 

qualquer endividamento de natureza financeira; 

e) os montantes consignados nos termos do artigo 20.º não forem totalmente 

depositados na conta bancária mencionada na carta emitida nos termos do artigo 3.1.3, 

salvo se passarem a ser em outra conta e a Mutuária tiver entregue ao Mutuante cópia, com 

carimbo de recepção pelo destinatário, de nova carta elaborada nos termos do modelo que 

figura como anexo 4. 

12.2. Se se verificar um Caso de Exigibilidade Antecipada, o Mutuante pode exigir de pleno 

direito o pagamento de todas as quantias em dívida a título de capital, juros remuneratórios, 

penalizações, juros de mora, despesas e custos acessórios, depois de notificar a Mutuária 

para cumprir as suas obrigações nos termos do artigo 18.º sem que a Mutuária tenha sanado 

tal situação num prazo de 15 (quinze) Dias Úteis.  

As quantias que se tornem devidas desta forma vencerão juros até ao seu integral 

pagamento à taxa definida no artigo 8.º. 

No caso de se verificar a exigibilidade, procede-se também de pleno direito ao cálculo, 

pelo Mutuante, e ao pagamento, pela parte devedora, eventualmente por compensação, da 

indemnização definida no artigo 7.2., sendo que o Dia de Fixação passa então a ser o quinto 

dia útil seguinte ao termo do prazo de 15 (quinze) dias acima fixado. 

Os pagamentos ou regularizações posteriores ao termo deste prazo de 15 (quinze) 

dias não impedem a exigibilidade antecipada. 

ARTIGO 13 TAXA OU ÍNDICE DE SUBSTITUIÇÃO 
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Se um dos índices de referência no presente contrato desaparecer ou deixar de ser 

cotado, calculado ou publicado e não for substituído por um outro índice publicado pelas 

autoridades competentes, a taxa aplicável será igual à média aritmética das taxas oferecidas 

na data de fixação do índice de referência (artigo 5.º) cerca das 11 (onze) horas (hora de 

Madrid), por 2 (dois) estabelecimentos financeiros de referência, escolhidos pelo Mutuante, 

em Madrid, no mercado interbancário em euros, para um depósito com uma duração de 6 

(seis) meses e um montante pelo menos igual ao do capital do Mútuo em dívida nessa data. 

Se forem obtidas menos de 2 (duas) cotações, a taxa aplicável será a média 

aritmética das taxas oferecidas na data de fixação do índice de referência (artigo 5.º), cerca 

das 11 (onze) horas (hora de Madrid), pelo menos por 2 (dois) intervenientes de primeira 

linha, escolhidos pelo Mutuante, no mercado monetário da moeda com curso legal em 

Portugal, para um depósito com uma duração de 6 (seis) meses e um montante pelo menos 

igual ao do capital do Mútuo em dívida nessa data, salvo se algum deles não escolher no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso em que será o outro a escolher ambos. 

ARTIGO 14 CESSÃO 
14.1. A Mutuária compromete-se a não ceder os direitos e obrigações para si emergentes do 

presente contrato. 

14.2. O Mutuante poderá ceder os seus direitos a qualquer outro estabelecimento de crédito, 

sujeito ao consentimento prévio da Mutuária. 

14.3. Sem necessidade de consentimento da Mutuária, o presente Contrato poderá ser 

cedido a qualquer sociedade que integre directa ou indirectamente o grupo Dexia, 

especificando-se que esta eventual cessão poderá não modificar a entidade jurídica 

encarregada de gerir ou proceder à cobrança das quantias devidas ao abrigo deste Contrato. 

O Mutuante poderá continuar, neste caso, a gerir e a cobrar todas as quantias devidas em 

virtude do presente Contrato. 

ARTIGO 15 AUSÊNCIA DE RENÚNCIA - EXERCÍCIO DE DIREITOS 
O facto do Mutuante não exercer ou não exercer de forma atempada qualquer direito 

que lhe seja conferido pelo presente contrato não constitui nem será interpretado como uma 

renúncia ao direito em causa. 

Os direitos estipulados no presente contrato não excluem quaisquer outros direitos 

previstos na lei, com os quais se acumulam. 

ARTIGO 16 IMPOSTOS E TAXAS 
16.1. Todos os direitos, impostos e taxas, presentes ou futuros, de qualquer natureza e, em 

geral, todas as despesas inerentes ao presente acto ou dele decorrentes, são por conta da 

Mutuária e, por conseguinte, por ele liquidados ou deduzidos dos fundos pagos ou 

reembolsados por ele ao Mutuante, em caso de desembolso por este último, e suportados 

pela Mutuária em termos finais. 

16.2. Caso a Mutuária deva efectuar uma dedução ou retenção na fonte de natureza fiscal, a 

quantia devida pela Mutuária será acrescida, de pleno direito, do montante necessário  para 

que, após tal dedução ou retenção, o Mutuante receba uma quantia líquida igual à que teria 

recebido caso tal dedução ou retenção não tivesse sido efectuada. 

ARTIGO 17 INDEMNIZAÇÃO EM CASO DE FALTA DE PAGAMENTO 
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Sem prejuízo de outras indemnizações eventualmente aplicáveis nos termos do presente 

contrato, a Mutuária compromete-se a indemnizar o Mutuante por qualquer perda, despesa 

ou falta de ganho (danos emergentes e lucros cessantes), designadamente com a liquidação 

ou reutilização de depósitos obtidos de terceiros, sofridos pelo Mutuante em consequência 

do não pagamento atempado pela Mutuária de qualquer quantia devida ao abrigo do 

presente contrato, ou em consequência de um Caso de Exigibilidade Antecipada. 

ARTIGO 18 COMUNICAÇÕES 
18.1. Todas as comunicações, pedidos ou notificações que devam ser efectuados em virtude 

do presente contrato serão validamente realizados se forem enviados por uma parte à outra 

por correio registado com aviso de recepção, ou por telecópia confirmada por carta, para os 

endereços e números seguintes: 

MUNÍCIPIO DE LEIRIA 
Dexia Sabadell Banco Local, S.A. – Sucursal em 
Portugal 

Departamento Administrativo e Financeiro 
Largo da República 

2414-006 LEIRIA 

Portugal 

Carlos Martín Borregón 
Administración de Préstamos 

Paseo de las Doce Estrellas nº 4 

28042 Madrid 

Telefone : (+351) 244.839.500 Telefone : (+34) 91 721 33 38 

Telecópia: (+351) 244.839.556 Telecópia: (+34) 91 721 33 40 

Qualquer modificação dos dados supra só será oponível depois de ser comunicada, nos 

termos aqui previstos. 

18.2. Todos os prazos previstos no presente contrato começam a correr no dia seguinte ao 

da recepção da telecópia de notificação ou, caso não seja enviada telecópia, no dia do aviso 

de recepção do correio registado.  

ARTIGO 19 DESPESAS 
A Mutuária reembolsará prontamente o Mutuante de todas as despesas e custos suportados 

por este, designadamente honorários e despesas de advogados e consultores, para a 

tomada das medidas necessárias ao cumprimento pela Mutuária das suas obrigações e à 

preservação dos direitos do Mutuante. 

ARTIGO 20 GARANTIA 
A Mutuária consigna a favor do Mutuante as receitas provenientes do Estado, à excepção 

dos subsídios, comparticipações e receitas consignadas, como garantia das quantias 

devidas no âmbito do presente contrato, e autoriza o Mutuante a receber directamente do 

Estado as quantias consignadas até ao valor da sua dívida. 

ARTIGO 21 PAGAMENTO 
21.1. Todas as quantias devidas pela Mutuária ao Mutuante serão pagas em euros na conta 

aberta em XXXX no XXXX, com o número XXX a favor de: Dexia Sabadell Banco Local, S.A. 

– Sucursal em Portugal, XXXXX, ou noutra conta que seja previamente comunicada pelo 

Mutuante à Mutuária. 

21.2. Quaisquer quantias devidas pelo Mutuante à Mutuária serão pagas em Euros e 

depositadas na conta aberta em nome da Mutuária em Leiria na Caixa Geral de Depósitos 

sob o número : 2333/632 NIB 003503930000233363233, IBAN PT 
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50003503930000233363233, SWIFT CGDIPTPL ou em qualquer outra conta que seja 

comunicada pela Mutuária ao Mutuante com pelo menos 10 Dias Úteis de antecedência. 

21.3. Qualquer pagamento devido em virtude do presente contrato numa data que não seja 

um Dia Útil será efectuado no Dia Útil seguinte, salvo se esse dia recair no mês civil 

seguinte, caso em que deverá ser efectuado no Dia Útil imediatamente anterior. 

ARTIGO 22 TAXA ANUAL EFECTIVA 
De acordo com as disposições do Decreto-Lei n.º 220/94, de 23 de Agosto, a taxa 

anual efectiva compreende, para além dos juros, as despesas, comissões, ou remunerações 

de qualquer natureza, quer directas, quer indirectas. Trata-se duma taxa anual proporcional 

à taxa do período, postecipada e expressa para cem unidades monetárias. A taxa do período 

é calculada em termo actuariais, garantindo, segundo o método dos juros compostos, a 

igualdade entre, por um lado, as somas mutuadas e, por outro lado, todos os pagamentos 

devidos pela Mutuária ao abrigo deste crédito a título de capital, juros e despesas diversas. 

A Mutuária reconhece ter procedido pessoalmente a todas as estimativas que 

considera necessárias para avaliar o custo efectivo global do Mútuo.  

A título informativo, as partes declaram que, na presente data, a Taxa Anual Efectiva 

é de [●]% ([●]) ao ano, com base na taxa fixa definida no n.º 5.1.1 do artigo 5.º do Contrato. 

Fica expressamente entendido que esta taxa é meramente indicativa e não vincula 

nem o Mutuante nem a Mutuária. 

ARTIGO 23 EFEITOS DO CONTRATO 
O presente contrato produzirá efeitos entre as partes  a contar da data da sua assinatura. 

ARTIGO 24 LEI APLICÁVEL 
O presente contrato rege-se e será interpretado em conformidade com o direito português. 

ARTIGO 25 FORO 
Em caso de litígio relativo à interpretação ou execução do presente contrato, as partes 

devem envidar os seus melhores esforços para chegar a acordo de boa fé. Na falta de 

acordo, os litígios ficam sujeitos à jurisdição dos tribunais portugueses, sendo atribuída 

competência exclusiva aos tribunais da comarca de Lisboa. 

ARTIGO 26 CONCRETIZAÇÃO DA ARBITRAGEM 
A partir da data em que a Mutuária receber o visto do Tribunal de Contas, o Mutuante 

comunicará a Mutuária, através do Fax de Cotação, as condições aplicáveis ao mútuo, tendo 

em conta as condições financeiras prevalecentes nos mercados financeiros, para efeitos do 

disposto nos artigos do presente aditamento, bem como as respectivas definições. 

Após a recepção do Fax de Cotação, a Mutuária dispõe de um prazo de 30 minutos 

para confirmar o seu acordo relativo às condições de arbitragem propostas, devolvendo por 

fax ao Mutuante o Fax de Cotação com a menção «De acordo e totalmente aceite”. 

Em caso de aceitação pela Mutuária do Fax de Cotação, as novas condições 

financeiras aplicam-se ao mútuo a contar da Data de Arbitragem definida no Fax de 

Cotação. 

Feito em 4 originais, um dos quais é destinado ao Tribunal de Contas e outro ao 

Ministério das Finanças. 

Mais se apresenta mapa de simulação do serviço da dívida com o empréstimo sem 

arbitragem (às condições já contratadas) e com a presente proposta de arbitragem.  
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Analisado o assunto e tendo em conta o objectivo de aliviar o montante da despesa 

anual com o serviço da dívida, que se agravou bastante devido à alta, até agora incessante, 

da taxa de juro, e o disposto no n.º 5 do artigo 38.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei 

das Finanças Locais), a Câmara deliberou por maioria, com os votos de abstenção dos 

Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira e Dra. 

Lucinda Caleira, eleitos pelo Partido Socialista, aprovar a presente proposta de arbitragem 

apresentada pelo Banco Dexia Sabadell Banco Local, SA.   

Mais deliberou, nos termos da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, remeter o assunto à Assembleia Municipal para autorização. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2.10. Nomeação do Auditor externo, de acordo com o artigo 48.º da Lei n.º 2/2007, de 
15 de Janeiro 
DLB N.º 1201/07 | Prestação de Serviços de Auditoria Externa e Certificação Legal de 

Contas do Município de Leiria. Nomeação de auditor externo pela Assembleia Municipal. 

Determina a Lei das Finanças Locais que as contas dos Municípios que detenham 

participações no capital de entidades do sector empresarial local devem ser verificadas por 

um Auditor externo, nomeado por deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da 

Câmara.  

Do procedimento de selecção efectuado – concurso n.º 7/2007 – Prestação de 

Serviços de Auditoria Externa e Certificação Legal de Contas do Município de Leiria, no 

âmbito do n.º 2 do artigo 47.º e do artigo 48.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, pelo 

período de três anos – foi seleccionada como melhor proposta a de Oliveira, Reis & 

Associados, SROC, Lda. 

Deste modo, propõe-se que o auditor externo seja a firma Oliveira, Reis & 

Associados, SROC, Lda.  
A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade propor à 

Assembleia Municipal, em cumprimento do disposto no artigo 48.º da Lei n.º 2/07, de 15 de 

Janeiro, e no uso da competência que lhe é conferida pela alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º 

da Lei 169/99, de 18 de Setembro, a nomeação de Oliveira, Reis & Associados, SROC, Lda. 

como auditor externo do Município.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.2.11. Resumos de Tesouraria 
DLB N.º 1202/07 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 12 de Setembro de 

2007, apresentando um Total de Disponibilidades de €3.036.663,27, sendo de Operações 

Orçamentais €2.634.810,03 e de Operações de Tesouraria €401.853,24, que se encontra 

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

A Câmara tomou conhecimento. 
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Ponto três 
  D e p a r t a m e n t o  J u r í d i c o  e  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s  

 
3.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Jurídica 
3.1.1. Processo disciplinar 
DLB N.º 1203/07 | Presente o processo mencionado em epígrafe, acompanhado do relatório 

da Instrutora. 

A Câmara, depois de analisar o relatório da Instrutora do Processo Disciplinar 

mandado instaurar por despacho proferido pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, 

em 23 de Março de 2007, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 90.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, alterada, procedeu à votação por escrutínio secreto e deliberou por 
unanimidade, remeter o presente processo disciplinar à Senhora Presidente, para que esta, 

nos termos do preceituado no n.º 4 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, 

que aprovou o Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, 

Regional e Local, repreenda por escrito a funcionária Vanda Regina Gonçalves Gomes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.1.2. Recurso Hierárquico interposto pela sociedade «LINÉCOLE – Educação 
Linguística, Ld.ª», no âmbito da Consulta Prévia n.º 54B/2007( ENT. 21432, de 
29/08/2007) 
DLB N.º 1204/07 | Presente o Recurso Hierárquico interposto pela sociedade «LINÉCOLE – 

Educação Linguística, Ld.ª», no âmbito da Consulta Prévia n.º 54B/2007 (ENT. 21432, de 

29/08/2007), relativo ao despacho proferido pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Leiria, em 14 de Agosto de 2007. 

A Câmara, face ao Recurso Hierárquico interposto pela sociedade «LINÉCOLE – 

Educação Linguística, Ld.ª», do despacho proferido pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Leiria, de 14 de Agosto de 2007, no âmbito da Consulta Prévia n.º 54B/2007, 

ENT. 21432, de 29/08/2007, deliberou por unanimidade rejeitar o mesmo, nos termos do 

disposto na alínea a) do artigo 173.º do Código do Procedimento Administrativo, em virtude 

de se mostrar relativamente incompetente para dele conhecer e, notificar a recorrente, da 

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

 
3.1.3. Recurso Hierárquico interposto pela sociedade «LINÉCOLE – Educação 
Linguística, Ld.ª», no âmbito da Consulta Prévia n.º 55B/2007 (ENT 21605, de 
31/08/2007) 
DLB N.º 1205/07 | Presente o Recurso Hierárquico interposto pela sociedade «LINÉCOLE – 

Educação Linguística, Ld.ª», no âmbito da Consulta Prévia n.º 55B/2007 (ENT 21605, de 

31/08/2007), relativo ao despacho proferido pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Leiria, em 17 de Agosto de 2007. 

A Câmara, face ao Recurso Hierárquico interposto pela sociedade «LINÉCOLE – 

Educação Linguística, Ld.ª», do despacho proferido pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Leiria, em 17 de Agosto de 2007, no âmbito da Consulta Prévia n.º 55B/2007, 
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ENT 21605, de 31/08/2007, deliberou por unanimidade rejeitar o mesmo, nos termos do 

disposto na alínea a) do artigo 173.º do Código do Procedimento Administrativo, em virtude 

de se mostrar relativamente incompetente para dele conhecer, e, notificar a recorrente, da 

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

 
3.1.4. Recurso Hierárquico interposto pela sociedade «LINÉCOLE – Educação 
Linguística, Ld.ª», no âmbito da Consulta Prévia n.º 56B/2007 (ENT. 21607, de 
31/08/2007) 
DLB N.º 1206/07 | Presente o Recurso Hierárquico interposto pela sociedade «LINÉCOLE – 

Educação Linguística, Ld.ª», no âmbito da Consulta Prévia n.º 56B/2007 (ENT. 21607, de 

31/08/2007), relativo ao despacho proferido pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Leiria, em 17 de Agosto de 2007. 

A Câmara, face ao Recurso Hierárquico interposto pela sociedade «LINÉCOLE – 

Educação Linguística, Ld.ª», do despacho proferido pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Leiria, em 17 de Agosto de 2007, no âmbito da Consulta Prévia n.º 56B/2007, 

ENT. 21607, de 31/08/2007, deliberou por unanimidade rejeitar o mesmo, nos termos do 

disposto na alínea a) do artigo 173.º do Código do Procedimento Administrativo, em virtude 

de se mostrar relativamente incompetente para dele conhecer, e, notificar a recorrente, da 

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

 
3.1.5. Recurso Hierárquico interposto pela sociedade «LINÉCOLE – Educação 
Linguística, Ld.ª» , no âmbito da Consulta Prévia n.º 57B/2007 (ENT. 21608, de 
31/08/2007) 
DLB N.º 1207/07 | Presente o Recurso Hierárquico interposto pela sociedade «LINÉCOLE – 

Educação Linguística, Ld.ª», no âmbito da Consulta Prévia n.º 56B/2007 (ENT. 21607, de 

31/08/2007), relativo ao despacho proferido pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Leiria, em 17 de Agosto de 2007. 

A Câmara, face ao Recurso Hierárquico interposto pela sociedade «LINÉCOLE – 

Educação Linguística, Ld.ª», do despacho proferido pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Leiria, em 17 de Agosto de 2007, no âmbito da Consulta Prévia n.º 56B/2007, 

ENT. 21607, de 31/08/2007, deliberou por unanimidade rejeitar o mesmo, nos termos do 

disposto na alínea a) do artigo 173.º do Código do Procedimento Administrativo, em virtude 

de se mostrar relativamente incompetente para dele conhecer, e, notificar a recorrente, da 

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

 
3.1.6. Recurso Hierárquico interposto pela sociedade «LINÉCOLE – Educação 
Linguística, Ld.ª», no âmbito da Consulta Prévia n.º 58B/2007(ENT. 21526, de 
30/08/2007) 
DLB N.º 1208/07| Presente o Recurso Hierárquico interposto pela sociedade «LINÉCOLE – 

Educação Linguística, Ld.ª», no âmbito da Consulta Prévia n.º 58B/2007 (ENT. 21526, de 
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30/08/2007), relativo ao despacho proferido pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Leiria, em 16 de Agosto de 2007. 

A Câmara, face ao Recurso Hierárquico interposto pela sociedade «LINÉCOLE – 

Educação Linguística, Ld.ª», do despacho proferido pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Leiria, em 16 de Agosto de 2007, no âmbito da Consulta Prévia n.º 58B/2007, 

ENT. 21526, de 30/08/2007, deliberou por unanimidade rejeitar o mesmo, nos termos do 

disposto na alínea a) do artigo 173.º do Código do Procedimento Administrativo, em virtude 

de se mostrar relativamente incompetente para dele conhecer, e, notificar a recorrente, da 

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

 
3.1.7. Recurso Hierárquico interposto pela sociedade «LINÉCOLE – Educação 
Linguística, Ld.ª» no âmbito da Consulta Prévia n.º 59B/2007(ENT. 21606, de 
31/08/2007) 
DLB N.º 1209/07 | Presente o Recurso Hierárquico interposto pela sociedade «LINÉCOLE – 

Educação Linguística, Ld.ª», no âmbito da Consulta Prévia n.º 59B/2007 (ENT. 21606, de 

31/08/2007), relativo ao despacho proferido pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Leiria, em 17 de Agosto de 2007. 

A Câmara, face ao Recurso Hierárquico interposto pela sociedade «LINÉCOLE – 

Educação Linguística, Ld.ª», do despacho proferido pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Leiria, em 17 de Agosto de 2007, no âmbito da Consulta Prévia n.º 59B/2007, 

ENT. 21606, de 31/08/2007, deliberou por unanimidade rejeitar o mesmo, nos termos do 

disposto na alínea a) do artigo 173.º do Código do Procedimento Administrativo, em virtude 

de se mostrar relativamente incompetente para dele conhecer, e, notificar a recorrente, da 

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

 

3.2. Análise do processo relacionado com a Divisão de Recursos Humanos 
3.2.1. Voto de Pesar 
DLB N.º 1210/07 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar, à funcionária Ana Maria Ferreira Paraíso Cardoso, 

Assistente Administrativo Principal do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, pelo 

falecimento do seu pai, Manuel Oliveira Paraíso. 

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

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

 

Ponto quatro 
 Depar tamento  de  P laneamento  e  Urbanismo 

 
Direito de preferência na alienação de fracção em imóvel abrangido por servidão 
administrativa na área do património cultural. Ratificação 
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DLB N.º 1211/07 | Presente a informação da Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana 

que se transcreve:  

«Tendo sido publicitado o anúncio n.º 10/07 no sítio electrónico “Casa Pronta”, 

relativo à alienação da Fracção «J» do edifício no Largo de Infantaria 7 / Rua Serpa Pinto, 

localizado na área de protecção do Convento de St.º Agostinho, considera-se não haver 

interesse para o Município na aquisição da fracção em causa.» 

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

pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana do Departamento de Planeamento e 

Urbanismo, deliberou por unanimidade ratificar o despacho da Senhora Presidente datado 

de 2007/08/30 e não exercer o direito de preferência referente à aquisição em causa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

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

 
5.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
5.1.1. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.20786/07) 
DLB N.º 1212/07 | Presente o requerimento de Adega Boys - Associação Cultural, com sede 

na Rua do Casal Novo, n.º 125 – Pernelhas, freguesia de Parceiros, deste concelho,  a 

solicitar licença especial de ruído, para realização de uma festa de convívio, a ter lugar na 

sede da associação, sita na morada supra, no dia 2007/09/01, no horário compreendido 

entre as 17h 00m e as 02h 00m do dia seguinte, do qual consta o despacho do Vice-

Presidente da Câmara de 2007/08/29, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/08/29 do Senhor Vice-presidente a deferir o pedido para o dia 

2007/09/01, mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 
5.1.2. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.21369/07) 
DLB N.º 1213/07 | Presente o requerimento de Ricardo Jorge Soares Romeiro, residente na 

Rua dos Romeiros, 191, Cruz de Areia, Leiria, na qualidade de gerente da firma Other Stub, 

Lda, a solicitar licença especial de ruído, para a realização de espectáculos de música ao 

vivo, a ter lugar no estabelecimento «Kayak Bar», sito na Praia do Pedrógão, freguesia de 

Coimbrão, deste concelho, no dia 2007/09/01, no horário compreendido entre as 10h 00m e 

as 03h 00m, do dia seguinte, do qual consta o despacho da Presidente da Câmara de 

2007/09/01, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/09/01 da Senhora Presidente a deferir o pedido para o dia 2007/09/01, 

mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 
5.1.3. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.21135/07) 
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DLB N.º 1214/07 | Presente o requerimento de Manuel Pereira de Oliveira, na qualidade de 

proprietário do bar «Os Filipes», sito no Largo Cândido dos Reis, nesta Cidade, a solicitar 

licença especial de ruído, para a realização de música ao vivo nos dias 4, 11, 18 e 25 de 

Setembro de 2007, a ter lugar no estabelecimento supracitado, no horário compreendido 

entre as 22h 00m e as 02h 00m do dia seguinte, do qual consta o despacho da Senhora 

Presidente de 2007/09/04, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/09/04 da Senhora Presidente a deferir o pedido para os dias 4, 11, 18 e 

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

 
5.1.4. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.21205/07) 
DLB N.º 1215/07 | Presente o requerimento de Carlos Manuel Quinta de Matos, residente na 

Estrada Real D. Maria, n.º 59, freguesia de Pedreiras, concelho de Porto de Mós, a solicitar 

licença especial de ruído, para o lançamento de fogo de artifício numa festa de casamento, a 

ter lugar na Quinta de Santo António do Freixo, no lugar e freguesia de Cortes deste 

concelho, no dia 2007/09/09, no horário compreendido entre as 21h 00m e as 24h 00m, do 

qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2007/09/05, a deferir o 

pedido.  

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

despacho de 2007/09/05 da Senhora Presidente a deferir o pedido para o dia 2007/09/09, 

mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 
5.1.5. Licença especial de ruído (Ent.20704/07) 
DLB N.º 1216/07 | Presente o requerimento de Bruno Rafael Duarte Carnide, residente na 

Rua da Mata, n.º 244, Casal, freguesia de Ortigosa, deste concelho, a solicitar licença 

especial de ruído, para a realização do festival de música ao vivo «Festival Selecta», junto à 

EN 109, no lote da Rosal, de Rosa e Alfaiate, Lda., Zona Industrial da Ortigosa, nos dias 28 

e 29/09/2007, no horário compreendido entre as 21h 00m e 06h 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. 

 

5.1.6. Licença especial de ruído (Ent.20595/07) 
DLB N.º 1217/07 | Presente o requerimento de Federação de Associações Juvenis do 

Distrito de Leiria, com sede na Av. 25 de Abril (edifício do IPJ), freguesia e concelho de 

Leiria, a solicitar licença especial de ruído, para a realização do evento «Semana Todos 

Diferentes Todos Iguais», a ter lugar no Parque de Estacionamento das Piscinas, freguesia e 

concelho de Leiria, entre os dias 14 e 23/09/2007, no horário compreendido entre as 09h00m 

e 03h00m 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. 
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DLB N.º 1218/07 | Presente a informação do Sector de Licenciamentos Diversos, datada de 

2007/08/31, a comunicar o seguinte: 

a) a 2007/08/17 deu entrada no Sector de Licenciamentos Diversos uma carta endereçada 

por Samipe – Indústria de Malhas e Confecção, Lda. (Ent.21541/07), acompanhado de um 

cheque  no valor de €168,84, para pagamento da ocupação dos lugares de terrado n.º 15 e 

222, do Mercado de Falcão de Têxteis e Calçado. 

b) Por lapso, desse cheque resultou a emissão das guias de receita n.º 23809/07 e 

23967/07, datadas de 2007/08/17 e 2007/08/20 respectivamente, no valor de €84,42 cada, 

para pagamento dos lugares de terrado referente ao mês de Agosto e Setembro de 2007, 

ocupados pela Samipe – Indústria de Malhas e Confecção, Lda. 

c) entretanto, foi emitida uma certidão de dívida a Carla Arminda da Silva Ribeiro (n.º 

337/07, de 2007/08/21), dado que se encontrava em dívida o pagamento do terrado 

referente ao mês de Agosto/07. 

d) no entanto, o cheque apenso à carta supra mencionada (Ent. 21541/07) destinava-se ao 

pagamento do lugar n.º 15 ocupado por Samipe – Indústria de Malhas e Confecção, Lda, e o 

lugar n.º 222, ocupado por Carla Arminda da Silva Ribeiro, ambos referentes ao mês de 

Agosto/07, do mercado supra. 

Assim, propõe-se a anulação da certidão de dívida n.º 337/07, de 2007/08/21, em 

nome de Carla Arminda da Silva Ribeiro e a alteração da guia de receita n.º 23967/07, de 

2007/08/20, para o nome de Carla Arminda da Silva Ribeiro, para o pagamento da ocupação 

do lugar de terrado n.º 222, do mercado supra, relativo ao mês de Agosto/07. 

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

certidão de dívida e alterar a guia de receita mencionada na informação supra.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 
5.1.8. Mercado do Levante da Praia do Pedrógão. Pedido de transferência de 
titularidade de autorização e do direito de ocupação do lugar de terrado n.º 3 
DLB N.º 1219/07 | O feirante Abdul Malek Sheikh, titular do lugar n.º 3, do Mercado do 

Levante da Praia do Pedrógão, apresentou um requerimento a solicitar a transferência de 

titularidade de autorização e do direito de ocupação do seu lugar de terrado, para Abdul 

Malek Sheikh, Unipessoal, Lda., N.I.P.C. 506147410. 

Nos termos do artigo 17.º do Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a 

Retalho Exercida de Forma Não Sedentária (Mercados de Levante), a Câmara Municipal 

pode autorizar a referida transferência requerida pelo feirante, para pessoa colectiva no qual 

o mesmo tenha participação no respectivo capital. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos do artigo 17.º do Regulamento 

Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma Não Sedentária 

(Mercados de Levante), deliberou por unanimidade autorizar a transferência de titularidade 

e do direito do ocupação do lugar n.º 3, para Abdul Malek Sheikh, Unipessoal, Lda., com 

efeitos a partir de 2007/08/22, bem como a emissão de cartão de feirante e cartaz do lugar.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta 
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DLB N.º 1220/07 | O feirante Orlando do Nascimento Domingos, titular do lugar n.º 38, do 

Mercado do Levante da Praia do Pedrógão, apresentou um requerimento a solicitar a 

transferência de titularidade de autorização e do direito de ocupação do seu lugar de terrado, 

para sua filha Deise Naiara Cardoso Domingos, com N.I.F.: 231947100, por se encontrar na 

situação comprovada de pensionista por invalidez. 

Nos termos do artigo 17.º do Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a 

Retalho Exercida de Forma Não Sedentária (Mercados de Levante), pode autorizar-se a 

transferência requerida pelo feirante, para seu familiar. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos do artigo 17.º do Regulamento 

Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma Não Sedentária 

(Mercados de Levante), deliberou por unanimidade autorizar a transferência de titularidade 

de autorização e do direito de ocupação do lugar n.º 38 do Mercado do Levante da Praia do 

Pedrógão, para a sua filha Deise Naiara Cardoso Domingos, com carácter definitivo, com 

efeitos a partir de 2007/08/31, bem como a emissão do cartão de feirante e cartaz do lugar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 
5.1.10. Mercados do Levante de Leiria e da Praia do Pedrógão. Pedido de transferência 
temporária do direito de ocupação dos lugares de terrado, respectivamente, n.ºs 11 e 
28 
DLB N.º 1221/07 | O feirante Adriano Cardoso Miguel, titular do lugar n.º 11, do Mercado do 

Levante de Leiria e do lugar n.º 28, do Mercado do Levante da Praia do Pedrógão, 

apresentou um requerimento a solicitar a transferência temporária do direito de ocupação 

dos referidos lugares, para seu filho, Leandro Fernandes Miguel, com o N.I.F.: 256150605. 

Nos termos do artigo 18.º do Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a 

Retalho Exercida de Forma Não Sedentária (Mercados de Levante), uma vez que o feirante 

se encontra comprovadamente privado de liberdade, a Câmara Municipal pode autorizar a 

transferência temporária do direito de ocupação dos lugares de terrado, para um seu 

familiar, pelo período de seis meses. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos do artigo 17.º do Regulamento 

Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma Não Sedentária 

(Mercados de Levante), deliberou por unanimidade autorizar nos termos do artigo 18.º do 

Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma Não 

Sedentária (Mercados de Levante), a transferência temporária de titularidade do direito de 

ocupação do lugar n.º 11 do Mercado do Levante de Leiria e do n.º 28 do Mercado do 

Levante da Praia de Pedrógão, para o seu filho Leandro Fernandes Miguel, pelo período 

máximo de seis meses, não podendo tal autorização ser objecto de renovação, nos termos 

do referido regulamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 
 

Ponto seis 
 Depar tamento  de  Cul tura ,  Despor to  e  Juventude 
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6.1. Análise de processo relacionado com a Área da Cultura 
6.1.1. Cedência do Teatro José Lúcio Silva. Rectificação da deliberação 
DLB N.º 1222/07 | Na reunião do executivo municipal do passado dia 30 de Agosto foi 

presente e aprovado um pedido do Ateneu Desportivo de Leiria para a cedência das 

instalações do Teatro José Lúcio da Silva. 

O dia indicado pelos serviços foi o dia 8 de Novembro mas, efectivamente, o dia 

pretendido e solicitado era o dia 28 de Novembro. 

Assim, onde se lê: «8 de Novembro» deverá ler-se: «28 de Novembro». 
A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a 

referida rectificação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude 
6.2.1. Alteração da deliberação n.º 0800/07, de 06-06-2007, relativa ao Festival da 
Juventude. Acordo de Cooperação 
DLB N.º 1223/07 | Pela Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isabel Damasceno, foram 

presentes as seguintes alterações à deliberação n.º 0800/07, de 6 de Junho do corrente ano: 

1. Na Cláusula 3.ª, onde se lê: 
«(…) 

⎯ “Concerto Todos Diferentes Todos Iguais”, a realizar no decorrer dos meses de Julho ou 

Setembro de 2007, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria; 

⎯ “Ciclo de Cinema”, durante as sextas-feiras dos meses de Junho, Julho e Agosto de 

2007, no Canoa Club, junto ao Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria; 

⎯ “Exposição Artistas Plásticos”, a realizar de 9 a 15 de Julho de 2007, na Delegação 

Regional de Leiria do Instituto Português da Juventude; 

⎯ “Exposição Direitos Humanos”, a realizar de 23 de Julho a 3 de Agosto de 2007, na 

Delegação Regional de Leiria do Instituto Português da Juventude; 

⎯  “Workshop Internacional Todos Diferentes Todos Iguais”, a realizar no dia 21 Setembro 

de 2007, na Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira; 

⎯ (…)» 

deverá ler-se:  
«(…) 

⎯ “Noite de Cinema”, a realizar no dia 17 de Setembro de 2007, no Canoa Club, junto ao 

Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria; 

⎯ “Concertos Todos Diferentes Todos Iguais”, a realizar nos dias 21 e 22 de Setembro de 

2007, no Centro Nacional de Lançamentos, em Leiria, bem como demais actividades 

promocionais paralelas; 

⎯ “Exposição Artistas Plásticos”, a realizar de 14 a 21 de Setembro de 2007, na Delegação 

Regional de Leiria do Instituto Português da Juventude; 

⎯ “Exposição Direitos Humanos”, a realizar de 14 a 21 de Setembro de 2007, na 

Delegação Regional de Leiria do Instituto Português da Juventude; 
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⎯ “Workshop e Exposição Todos Diferentes Todos Iguais”, a realizar a partir do dia 21 

Setembro de 2007, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, conforme programa anexo 

ao presente Acordo e que dele passa a fazer parte integrante; 

(…)» 

2. Na alínea a) da Cláusula 4.ª, onde se lê:  
«(…) 

⎯ “Concerto Todos Diferentes Todos Iguais”, a realizar no decorrer dos meses de Julho ou 

Setembro de 2007, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria; 

⎯ “Ciclo de Cinema” durante sextas-feiras dos meses de Junho, Julho e Agosto de 2007, 

no Canoa Club, junto ao Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria; 

 (…)» 

deverá ler-se: 
«(…) 

⎯ “Noite de Cinema”, a realizar no dia 17 de Setembro de 2007, no Canoa Club, junto ao 

Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria; 

⎯ “Concertos Todos Diferentes Todos Iguais”, a realizar nos dias 21 e 22 de Setembro de 

2007, no Centro Nacional de Lançamentos, em Leiria, bem como demais actividades 

promocionais paralelas. 

 (…)» 

3. Nas alíneas a) e b) da Cláusula 5.ª, onde se lê: 
«(…) 

a) assumir todas as responsabilidades inerentes à promoção, organização e realização da 

actividade “Exposição Artistas Plásticos”, a realizar de 9 a 15 de Julho de 2007, na 

Delegação Regional de Leiria do Instituto Português da Juventude; 

b) assumir todas as responsabilidades inerentes à promoção, organização e realização da 

actividade “Exposição Direitos Humanos”, a realizar de 23 de Julho a 3 de Agosto de 2007, 

na Delegação Regional de Leiria do Instituto Português da Juventude; 

(…)» 

deverá ler-se: 
«(…) 

assumir todas as responsabilidades inerentes à promoção, organização e realização da 

actividade “Exposição Artistas Plásticos”, a realizar de 14 a 21 de Setembro de 2007, na 

Delegação Regional de Leiria do Instituto Português da Juventude; 

a) assumir todas as responsabilidades inerentes à promoção, organização e realização da 

actividade “Exposição Direitos Humanos”, a realizar de 14 a 21 de Setembro de 2007, na 

Delegação Regional de Leiria do Instituto Português da Juventude; 

(…)» 

4. Na alínea a) da Cláusula 6.ª, onde se lê: 
«(…) 

a) assumir todas as responsabilidades inerentes à promoção, organização e realização da 

actividade «Workshop Internacional Todos Diferentes Todos Iguais», a realizar no dia 21 de 

Setembro de 2007, na Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira. 

(…)» 
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deverá ler-se:  
«(…) 

a) assumir todas as responsabilidades inerentes à promoção, organização e realização da 

actividade “Workshop e Exposição Todos Diferentes Todos Iguais”, a realizar a partir do dia 

21 Setembro de 2007, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, conforme programa anexo 

ao presente Acordo e que dele passa a fazer parte integrante; 

(…)» 

5. Na alínea e) da Cláusula 6.ª, onde se lê: 
«(…) 

e) garantir a cedência de barreiras metálicas de protecção para as seguintes actividades: 

«Caminhada Todos Diferentes Todos Iguais»; «Ciclo de Cinema»; «Extreme Wheels» e 

«Leiria Radical»;  

(…)» 

deverá ler-se 
«(…) 

e) garantir a cedência de barreiras metálicas de protecção para as seguintes actividades: 

Caminhada Todos Diferentes Todos Iguais”; “Extreme Wheels”, “Leiria Radical”, “Noite de 

Cinema” e “Concertos Todos Diferentes Todos Iguais”. 

(…)» 

6. As alíneas g) e h) da Cláusula 6.ª passam, respectivamente, a ser as alíneas h) e i) 

devido à inclusão de mais uma alínea, ficando a alínea g) com a seguinte redacção: 

«(…) 

g) assumir, no âmbito da actividade “Concertos Todos Diferentes Todos Iguais”, os 

encargos inerentes ao aluguer, acompanhamento técnico e limpeza do Centro Nacional de 

Lançamentos, bem como à instalação de 10 (dez) sanitários químicos, no montante máximo 

de €5.275,00 (cinco mil duzentos e setenta e cinco euros), acrescido de IVA à taxa legal, 

perante da “Leirisport, E.M.”; 

(…)» 

7. Na cláusula 7.ª, onde se lê: 
«(…) 

A não concretização, por parte da primeira outorgante, do Acordo de Colaboração ora 

celebrado, nomeadamente, das actividades «Extreme Wheels» e «Leiria Radical» implicará 

o não recebimento do montante de €13.500,00 (treze mil e quinhentos euros) e não afasta 

as responsabilidades assumidas pela mesma. 

(…)» 

deverá ler-se: 
«(…) 

A não concretização, por parte da primeira outorgante, do Acordo de Colaboração ora 

celebrado, nomeadamente, das actividades “Extreme Wheels e “Leiria Radical” implicará, da 

parte do terceiro outorgante, o não pagamento do montante de € 13.500 (treze mil e 

quinhentos euros), bem como o não pagamento do montante enunciado na cláusula 6.ª, 

alínea g), e não afasta as responsabilidades assumidas pela mesma. 

(…)» 

CMLeiria/Acta n.º 20, de 2007.09.13 
Im-DA-15-09_A00 
 



1150(86) 
 

*** 

As alterações propostas ao presente acordo de cooperação, que envolveram os dois 

primeiros outorgantes, tiveram como base os documentos Entrada n.º 21208/07 (remetido 

pela Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria), Entfe. 5520/07 (remetido pela 

Leirisport, EM) e Entfe. 5521/07 (remetido pela Delegação Regional de Leiria do Instituto 

Português da Juventude). 

O programa a anexar ao seguinte acordo é o seguinte: 

ANEXO I 
WORKSHOP 
21 de Setembro | Teatro José Lúcio da Silva (Foyer) 

Programa  
14h30m – Recepção dos Participantes  

15h00m – Visita à Exposição Todos Diferentes Todos Iguais 

15h30m – Workshop 

Personalidades convidadas:  

⎯ Presidente da Câmara Municipal de Leiria - Dr.ª Isabel Damasceno Campos 

⎯ Representante da Estrutura de Missão do Ano Europeu da Igualdade de Oportunidade 

para Todos – Dr.ª Elsa Moreira 

16h00m – Debate 

17h00m - Encerramento 

EXPOSIÇÃO 
21 a 23 de Setembro | Teatro José Lúcio da Silva (Foyer) 
Horário: 15h00m às 18h00m 

5, 6, 8 e 9 de Outubro | Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa – Porta 7 

Horário: 9h00m às 12h30m e 14h00m às 18h30m 

2, 5, 6, 7, 8 e 9 de Novembro | Arquivo Distrital de Leiria  

Horário: 9h00m às 12h30m e 14h00m às 17h30m 

13 a 17 e 19 a 22 de Novembro | Biblioteca José Saramago (IPL/ESTG) 

Horário: Dias úteis das 9h00m às 23h30m e Sábado das 10h00m às 14h00m 

24 de Novembro a 7 de Dezembro | Posto de Turismo de Leiria 

Horário: 10h00m às 13h00m e das 14h00m às 18h00m 

As despesas assumidas na alínea g) da Cláusula 6.ª estão conformidade com as 

Opções do Plano para 2007, CAE 12/0602039904 (2007/ A/ 275 – Diversos) e foi objecto da 

proposta de cabimento n.º 3360/07, de 10 de Setembro. 

A Câmara, depois de analisar as alterações propostas, deliberou por unanimidade 

concordar com as mesmas e a dar conhecimento das respectivas alterações aos restantes 

outorgantes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto sete 
 G a b i n e t e  d e  A p o i o  a o  S e n h o r  V e r e a d o r  E n g . º  F e r n a n d o  C a r v a l h o    
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7.1. Rectificação da aprovação de trabalhos a mais em delegação de competências  
DLB N.º 1224/07 | Em 17 de Novembro de 2005 foi aprovado o pagamento de trabalhos a 

mais em obras de «Reabilitação da EB1 de Ortigosa», no entanto, o valor excedeu os 25 % 

previstos na lei. Assim, após análise, concluiu-se que para finalizar o processo e segundo a 

cláusula sexta do Protocolo de Delegação de Competências (que se transcreve: «Trabalhos a 

Mais - Caso se torne indispensável proceder à execução de trabalhos a mais ou trabalhos não previstos na 

empreitada, os mesmos deverão ser sempre submetidos a aprovação pela Câmara Municipal, ficando o respectivo 

financiamento também assegurado por esta entidade, até ao limite permitido pela legislação em vigor»), sejam 

efectuados os pagamentos segundo o quadro anexo. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 3317/07, 

de 3 de Setembro. 

Junta de 
Freguesia 

Ano Valor 
Orçamentado 

Trabalhos a 
mais 

A proposta 
em 17-11-05 

Valor elegível 
até 25% a 

pagar 

Registo 

Ortigosa – 1º 
CEB Ortigosa 

2005 €7.623,00 €2.902,70 €2.902,70 €1.905,75  ENT 24928/2005 

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

pagamento de trabalhos a mais, de acordo com as disposições conjugadas da cláusula 

sexta do Protocolo de Delegação de Competências e do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março. 
A presente deliberação é aprovada em minuta. 

 
7.2. Apoio para a realização da classificativa «Super Especial» do Rally Centro de 
Portugal - Clube Automóvel da Marinha Grande. Ratificação do despacho 
DLB N.º 1225/07 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, é presente 

em reunião de Câmara a carta do Clube Automóvel da Marinha Grande (ENTFE-2007/5509, 

de 7 de Setembro), a propor a colaboração do Município de Leiria para desenvolvimento de 

actividades inseridas na classificativa «Super Especial» do Rally Centro de Portugal, a ter 

lugar no dia 21 de Setembro de 2007. Para o efeito, solicita apoio logístico e de divulgação, 

no âmbito da realização das actividades que constituem o evento. 

Considerando que a classificativa «Super Especial» é promovida no âmbito do Rally 

Centro de Portugal, prova automobilística pertencente ao calendário do Campeonato 

Nacional FPAK de Ralis e à Taça da Europa FIA de Ralis; 

Considerando que a região em que Leiria se insere tem grandes tradições 

automobilísticas, nomeadamente na organização de provas desportivas; 

No que respeita à promoção/divulgação e ao apoio logístico para a realização da 

classificativa «Super Especial», propõe-se a atribuição do seguinte: 

⎯ Transporte e apoio na colocação de grades envolvendo o recinto onde se disputará a 

prova e envolvendo o local do parque fechado onde os veículos ficarão antes de entrada 

em prova; 

⎯ Transporte e apoio na colocação dos elementos que serão utilizados na demarcação do 

percurso da prova; 

⎯ Apoio humano durante o período de treinos livres (manhã do dia 21) e durante a prova; 

⎯ Montagem de bancadas com a capacidade de 3000 lugares e 400 lugares, 

respectivamente; 
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⎯ Disponibilização de sistema de som para apoio à prova e informação dos espectadores, 

assim como da necessária de corrente eléctrica; 

⎯ Assistência técnica (electricista) para as estruturas eléctricas instaladas no recinto, cuja 

montagem seja da responsabilidade do Município de Leiria;  

⎯ Utilização dos meios de divulgação municipais (sítio, painéis informativos, etc.);  

⎯ Disponibilização do Parque de Estacionamento do Estádio Municipal de Leiria, para a 

montagem do circuito e realização da prova; a partir das 13h 00m do dia 18 de 

Setembro; 

⎯ Disponibilização do Parque de Estacionamento junto da Piscina Municipal para local de 

apoio às marcas participantes na prova; 

⎯ Disponibilização de parte do estacionamento junto ao edifício do NERLEI para 

implementação do Parque Fechado para as viaturas de competição; 

⎯ Disponibilização de WC para os elementos envolvidos na prova; 

⎯ Solicitação da presença dos Bombeiros Municipais de Leiria ou da Delegação de Leiria 

da Cruz Vermelha Portuguesa durante a prova (entre as 10h 00m e as 24h 00m); 

⎯ Solicitação de reforço policial necessário ao desenvolvimento da prova (entre as 18h 

00m e as 24h 00m), assegurando o pagamento do serviço remunerado, caso seja 

solicitado pelo Comando Distrital da PSP; 

⎯ Solicitação de reforço da limpeza dos espaços que fazem parte do percurso da prova e 

zonas adjacentes onde se concentre o público; 

⎯ Concessão de licença especial de ruído entre as 21h00m e as 24h00m. 

De forma a possibilitar a realização da classificativa «Super Especial» do Rally 

Centro de Portugal será necessário realizar as seguintes alterações ao trânsito entre as 18h 

00m e o final da prova: 

• Interditar ao trânsito a Avenida Bernardo Pimenta; 

• Interditar ao trânsito o arruamento de acesso ao Estádio Municipal Dr. Magalhães 

Pessoa e o arruamento que o circunda; 

• Interditar ao trânsito a Rua do Estádio, apenas no sentido entre a Rua Bárbara Vaz Preto 

e a Avenida Bernardo Pimenta. 

Considerando o curto prazo até à realização da prova, a Senhora Presidente da 

Câmara, após analisar o assunto e tendo em consideração que nos termos da alínea f) do 

n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, os Municípios dispõem de 

atribuições dos Tempos Livres e Desporto, concedeu despacho de autorização das 

alterações ao trânsito e do apoio logístico, datado de 7 de Setembro, a ser ratificado em 

reunião de Câmara, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.  

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

despacho da Senhora Presidente da Câmara Municipal. 

Deverá ainda ser dado conhecimento da deliberação à PSP, assim como às diversas 

entidades, serviços públicos ou concessionárias, que possam ser afectadas pelas alterações 

ao trânsito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.3. Semana Europeia da Mobilidade. Alterações ao trânsito 
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DLB N.º 1226/07 | Reconhecendo a necessidade de se desenvolverem esforços de 

sensibilização dos cidadãos para a utilização de modos de transporte mais sustentáveis e de 

se proporcionar a todos uma cidade mais saudável e mais agradável, a Câmara Municipal de 

Leiria decidiu organizar a Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 22 de Setembro, sendo o 

grande acontecimento da semana o Dia Europeu Sem Carros, na quinta-feira, dia 22 de 

Setembro. 

O perímetro que constitui a Zona Sem Trânsito Automóvel (ZSTA) é limitado pelas 

seguintes vias, nas quais ainda é possível circular: Rua de Alcobaça, Rua Comandante João 

Belo, Largo Marechal Gomes da Costa, Rua João de Deus, Largo Alexandre Herculano, 

Ponte Afonso Zúquete, Rua do Lis, Largo Camilo Castelo Branco, Rua Comissão de 

Iniciativa 1931, Rua Anzebino da Cruz Saraiva, Avenida D. João III, Praça do Emigrante, 

Rua da Europa, Avenida Cidade de Maringá, Rotunda da Zona Desportiva, Rua Pêro Alvito, 

Avenida Ernesto Korrodi e Rua dos Mártires. 

O fecho dos arruamentos que formam a ZSTA será efectuado durante o dia 22 de 

Setembro. No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade foram programadas várias 

actividades, sendo necessário proceder a alterações ao trânsito com alguma antecedência, 

de forma a permitir a sua preparação.  

As restrições a impor ao trânsito no dia 22 de Setembro são as seguintes: 

⎯ Proibição de estacionamento, excepto para cargas e descargas, em zonas que serão 

parques de estacionamento de conveniência (apoio à logística da zona interdita ao 

trânsito) – a partir das 7h 00m: 

o Edifício da Companhia Leiriense de Moagem; 

o Rotunda da Zona Desportiva 

⎯ Implementação da ZSTA – entre as 8h00m e as 20h00m; 

⎯ Final das restrições ao trânsito – 20h00m. 

Durante o período de implementação da ZSTA todos os veículos de transporte de 

passageiros, à excepção dos integrados no novo serviço de transportes urbanos MOBILIS, 

ao transitar na Avenida Heróis de Angola, deverão ser desviados para a Rua Américo Cortez 

Pinto. 

De acordo com as directivas, quer europeias quer nacionais, do «Dia Europeu Sem 

Carros», nos dias referidos apenas podem ter acesso à zona interdita ao trânsito os 

seguintes casos: 

⎯ Veículos de transporte colectivo de passageiros; 

⎯ Veículos sem motor de combustão; 

⎯ Veículos afectos ao serviço de deficientes motores; 

⎯ Veículos afectos à prestação de socorro urgente e veículos de polícia; 

⎯ Veículos que transportem produtos alimentares perecíveis; 

⎯ Veículos que assegurem a realização de serviços de interesse público indispensáveis e 

urgentes; 

⎯ Veículos de residentes, no sentido de trânsito de saída da área de intervenção; 

⎯ Táxis, desde que utilizem os percursos estabelecidos para os transportes colectivos de 

passageiros; 

⎯ Veículos licenciados ao abrigo da Portaria n.º 959/87, de 26 de Dezembro. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, no uso da sua competência conferida pela 

alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade concordar com o exposto, encarregando os Serviços responsáveis de dar 

cumprimento à deliberação. 
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  V e r e a d o r a  D r a .  N e u s a  M a g a l h ã e s  

 
8.1. Pedido de alteração ao Regulamento da Zona Industrial da Cova das Faias 
formulado pela sociedade «Equipamentos Industriais Poço, SA» (ENT. 15773, de 
20.06.2007) 
DLB N.º 1227/07 | Retirado 

 
8.2. Apoio a evento de interesse municipal «Espectáculo Final do Programa Novas 
Primaveras» 
DLB N.º 1228/07 | O Projecto «Novas Primaveras» tem vindo a ser desenvolvido junto de 

idosos do concelho numa parceria entre o Município, a SAMP, freguesias, instituições de 

solidariedade social e outras organizações de apoio a idosos, desde 2004/2005.  

Da avaliação efectuada pelos vários intervenientes, designadamente pelos 

responsáveis institucionais e técnicos das IPSS, o projecto, de inequívoco interesse 

municipal, tem contribuído para o bem-estar físico e psíquico dos idosos inseridos em 

diversos equipamentos e respostas sociais do concelho, nomeadamente, lares, centros de 

dia, centros de convívio e apoios domiciliários, através da ocupação saudável do tempo. 

Mais que ver e ouvir, os idosos em «Novas Primaveras» têm a possibilidade de 

praticar artes. Com uma esperança de vida cada vez maior, os nossos idosos confrontam-se 

ainda com a ausência de programas ocupacionais na área da cultura.  

Procurando responder a esta necessidade, este programa oferece-lhes a 

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

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

tudo pelas perspectivas que abriu no âmbito das terapias expressivas na terceira idade; 

Para além do apoio já atribuído pela Deliberação de Câmara n.º 1468/2006, de 9 de 

Novembro, propõe-se agora que se apoie a SAMP na organização da Festa de 

Encerramento do Programa Novas Primaveras 2006/2007 suportando os custos com o 

aluguer do espaço no Estádio Municipal de Leiria à Leirisport, E.M. no montante de 

€1.512,50 (mil quinhentos e doze euros e cinquenta cêntimos), com IVA já incluído à taxa 

legal em vigor. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2007 e foi 

objecto da proposta de cabimento n.º 3359/07, de 7 de Setembro.  

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em conta a melhoria da qualidade 

das respostas sociais para os idosos do concelho, nomeadamente na área da cultura e da 

criação de oportunidades de participação activa no Projecto «Novas Primaveras» e o 
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interesse municipal, de natureza social, na promoção da melhoria da qualidade de vida dos 

idosos cidadãos residentes no concelho, designadamente dos grupos sociais, que se 

encontram em situação de maior vulnerabilidade, como é o caso dos idosos, beneficiários 

directos do projecto, ao abrigo 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 através do aluguer do espaço no valor de 

€1.512,50 (mil quinhentos e doze euros e cinquenta cêntimos), a Festa de Encerramento do 

Programa Novas Primaveras. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  
 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a Senhora 

Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta (ANEXO C). 

 

 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 
1.1. Alteração de topónimo na freguesia de Marrazes 
DLB N.º 1129/07 | A Comissão Municipal de Toponímia propõe à Câmara Municipal a 

alteração da deliberação de 2007.02.01, referente à atribuição do topónimo «PRAÇA 

ACILIS» para «PRAÇA NOVA», conforme solicitado pela Firma Henrique & Gameiro – 

Construção Civil, Lda., através do seu ofício datado de 2007.07.06 (Ent. 17.907, de 2007-07-

16), dado que no início da construção assim identificaram o local. Por este motivo, propõe-se 

ainda que a denominação «ACILIS» fique pendente para atribuição noutro local. 

MARRAZES 
URBANIZAÇÃO NOVA LEIRIA/ALMUINHA GRANDE 

PRAÇA NOVA – localizada entre a Av. 22 de Maio, a Rua da Batalha, a Rua de Ourém e a 

Rua de Porto de Mós. 

Historial: Denominação atribuída, a pedido do Promotor da Construtora dos lotes 10, 11, 12 

e 13 porque desde o início das construções assim identificaram esse local. 

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

alteração proposta de toponímia e, usando da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterar o topónimo acima indicado na 

freguesia de Marrazes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Toponímia na freguesia de Marrazes 
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DLB N.º 1130/07 | A Comissão Municipal de Toponímia propõe à Câmara Municipal que seja 

atribuído o topónimo, conforme solicitado pela Junta de Freguesia através do seu ofício (Ent. 

19.542, de 2007.08.02), conforme descrição abaixo: 

COVINHA 
TRAVESSA DO AREEIRO – com início na Rua do Areeiro e com fim em caminho que dá 

acesso ao lugar de Lagoeiros. 

Historial: denominação proposta em virtude de já existir uma Rua com igual denominação. 

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

proposta de toponímia e, usando da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 64.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir o topónimo acima indicado na freguesia de 

Marrazes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
Protocolos de colaboração, relativos ao Centro de Interpretação Ambiental, entre: 
a) Município de Leiria e a Vertigem – Associação para a promoção do património 
DLB N.º 1131/07 | A alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º do Decreto-Lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro, estabelece que compete à Câmara Municipal, no âmbito das actividades de 

interesse municipal «Apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividades de interesse 

municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra.» 

A competência anteriormente referida, nos termos do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, poderá «ser objecto de protocolo de colaboração, a celebrar com instituições 

públicas, particulares ou cooperativas, que desenvolvam a sua actividade na área do município, em termos que 

protejam cabalmente os direitos e os deveres de cada uma das partes e o uso, pela comunidade local, dos 

equipamentos.» 
De modo a que se proceda à divulgação de valores ambientais, propõe-se a 

celebração do protocolo, em anexo (ANEXO D), ao abrigo das disposições supra citadas para 

definir os termos de cooperação a desenvolver pelas partes na execução das actividades do 

Centro de Interpretação Ambiental. 

A Câmara Municipal de Leiria, depois de analisar o assunto, deliberou por 
unanimidade aprovar a celebração do supra citado protocolo e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura. 
 
b) Município de Leiria e o Instituto Politécnico de Leiria 
DLB N.º 1132/07 | A alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º do Decreto-Lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro, estabelece que compete à Câmara Municipal, no âmbito das actividades de 

interesse municipal, «Apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividades de interesse 

municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra.» 
A competência anteriormente referida, nos termos do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, poderá «ser objecto de protocolo de colaboração, a celebrar com instituições 

públicas, particulares ou cooperativas, que desenvolvam a sua actividade na área do município, em termos que 

protejam cabalmente os direitos e os deveres de cada uma das partes e o uso, pela comunidade local, dos 

equipamentos.» 
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De modo a que se proceda à divulgação de valores ambientais, propõe-se a 

celebração do protocolo, em anexo (ANEXO E), ao abrigo das disposições supra citadas para 

definir os termos de cooperação a desenvolver pelas partes na execução das actividades do 

Centro de Interpretação Ambiental. 

A Câmara Municipal de Leiria, depois de analisar o assunto, deliberou por 
unanimidade aprovar a celebração do supra citado protocolo e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura. 

 
c) Município de Leiria e a OIKOS - Associação de defesa do ambiente e do património 
DLB N.º 1133/07 | A alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º do Decreto-Lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro, estabelece que compete à Câmara Municipal, no âmbito das actividades de 

interesse municipal, «Apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividades de interesse 

municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra.» 

A competência anteriormente referida, nos termos do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, poderá «ser objecto de protocolo de colaboração, a celebrar com 

instituições públicas, particulares ou cooperativas, que desenvolvam a sua actividade na área do 

município, em termos que protejam cabalmente os direitos e os deveres de cada uma das partes e o 

uso, pela comunidade local, dos equipamentos.» 

De modo a que se proceda à divulgação de valores ambientais, propõe-se a 

celebração do protocolo, em anexo (ANEXO F), ao abrigo das disposições supra citadas para 

definir os termos de cooperação a desenvolver pelas partes na execução das actividades do 

Centro de Interpretação Ambiental. 

A Câmara Municipal de Leiria, depois de analisar o assunto, deliberou por 
unanimidade aprovar a celebração do supra citado protocolo e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura. 
 
 

Ponto três 
Estudo Prévio do Centro Cívico do Centro Histórico de Leiria e Praça Pública 
DLB N.º 1134/07 | Presente informação da Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana que 

se transcreve:  

1. « Trata-se da apreciação da primeira fase do projecto respeitante ao Centro Cívico e 

Praça Pública do Centro Histórico de Leiria; 

2. A elaboração do Estudo Prévio assentou num programa fornecido previamente pela 

Câmara, tendo sido acompanhado e discutido tanto no que diz respeito ao programa 

funcional como à solução arquitectónica, pelo que a proposta agora apresentada está no 

essencial de acordo com o pretendido. 

3. Com vista à elaboração do projecto de licenciamento submeteu-se o estudo prévio à 

análise dos departamentos municipais mais directamente ligados às obras, 

nomeadamente o DOM e o DOU. 

4. Assim, no desenvolvimento do projecto dever-se-ão ter em conta as seguintes questões: 

Acessibilidade 
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⎯  Dever-se-á proceder à alteração das Instalações sanitárias do Centro de Dia de acordo 

com as normas técnicas do Decreto-Lei n.º 163/06 de 8 de Agosto; 

⎯  Deverão ser criadas guardas no lado nascente da Praça, bem como corrimãos duplos 

nas rampas; 

Infra-estruturas 
Rede de Águas e Esgotos 

⎯ O estudo da rede de águas e esgotos deverá ser feito com base nos cadastros das infra-

estruturas existentes e deverão ser solicitados aos SMAS.  

⎯ Deverá igualmente ser solicitado o valor da pressão na rede pública.  

⎯ Relativamente aos esgotos de águas pluviais, existe rede de drenagem em todos os 

arruamentos envolventes à edificação, podendo ser disponibilizados os elementos com 

indicação dos colectores e diâmetros implantados.  

⎯ Quanto à lista de materiais propostos para execução das redes, nada há a obstar.  

Comportamento Acústico 
No que diz respeito ao proposto para o projecto de Comportamento Acústico, nada 

há a referir. 

Fundações e Estruturas 
Para a elaboração do projecto de Estabilidade, deverão ser solicitados cadastros 

das infra-estruturas existentes às respectivas entidades, designadamente: 

⎯ SMAS: redes de águas e esgotos 

⎯ EDP : rede  eléctrica 

⎯ TELECOM: rede de telefone 

⎯ LUSITANIAGÁS: rede de gás 

⎯ TV CABO e PLURICANAL: redes de fibra óptica 

Relativamente às características do terreno envolvente, não existe estudo 

geotécnico, devendo o mesmo ser realizado pelo dono da obra, mediante indicações que 

serão fornecidas pelo projectista. 

5. Pelo exposto, e tendo em conta o parecer favorável do IPPAR, considera-se que o 

estudo-prévio se encontra em condições de merecer aprovação, devendo na execução 

do projecto de licenciamento ter-se em atenção as questões enunciadas no ponto 4 

deste parecer, bem como todos os aspectos decorrentes da legislação em vigor 

aplicável aos vários espaços e funções previstos.» 

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

pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana do Departamento de Planeamento e 

Urbanismo, deliberou por unanimidade aprovar o estudo prévio do projecto do Centro 

Cívico do Centro Histórico e Praça Pública. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto quatro 
Processo de loteamento n.º 15/00 – Vítor Manuel do Nascimento Graveto – Praia do 
Pedrógão – Coimbrão 
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DLB N.º 1135/07 | Pela Sra. Vereadora do Pelouro das Obras e Urbanismo, Eng.ª Isabel 

Gonçalves, foi presente a proposta de alterações relativa ao Loteamento n.º 15/00, sito na 

Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, e que abaixo se transcreve: 

“O projecto de Loteamento foi aprovado e autorizada a emissão de alvará, em reunião de 

Câmara de 09/09/2000. 

O loteamento confronta a nascente com terrenos da Mata Nacional. 

A via de acesso ao loteamento foi definida e assim aprovado em conformidade com as vias 

previstas no estudo do Plano de Urbanização da Praia do Pedrógão, plano este não eficaz 

por não se encontrar aprovado. 

De acordo com o parecer da equipa do PU, “a solução que for apresentada deve ainda ter 

em conta as vias que suportam este empreendimento (V6.3, V4.3, AV4.3)” e 

designadamente na AV4.3, o perfil transversal tipo era de 17,00 metros. 

Não foi consultada para o efeito a entidade gestora da Mata Nacional. 

As condições deste parecer foram respeitadas no projecto de loteamento que veio a ser 

aprovado. 

Por ofício de 10/03/2004, o Director Regional da DRABL, comunica a esta autarquia a 

preocupação pelas obras de “beneficiação do caminho”, procedendo a ocupação de terrenos 

do Estado, para aumento da largura do referido caminho e manifesta preocupação pelo facto 

de a entidade que detém a gestão da Mata Nacional, não se ter pronunciado sobre as 

condições. 

Em resposta esta autarquia informa a 17/03/2004, que a obra em causa é uma urbanização 

a que se refere o loteamento 15/2000.  

Por ofício datado de 24/05/2004, o Director Regional da DRABL, referindo o ofício 

anteriormente enviado, informa que por se manter a situação, foi solicitado ao Coordenador 

do Núcleo Regional do Corpo Nacional da Guarda Florestal para actuação em conformidade, 

designadamente proceder ao embargo judicial da obra. 

Este processo teve como consequência uma Acção Judicial – Proc.º nº 3512/04.3TBLRA, do 

qual foi determinado o arquivamento pelo Tribunal Judicial da Comarca de Leiria, em virtude 

de despacho da Sr.ª Magistrada do Ministério Público, devido a um acordo conseguido entre 

as partes. O tribunal veio julgar “supervenientemente inútil a presente instância ao abrigo do 

disposto no artigo 287º do CPC”. 

Como consequência do acordo conseguido entre as partes, o arruamento em causa, passou 

a ter como largura de plataforma asfaltada de 4,30, entre os lancis guia, mantendo-se as 

larguras de passeio (2,50m) e de estacionamento (2,20m) do lado que confina com o 

loteamento.  

Tendo-se concluído no local que a estrema se apresentava como uma linha sinuosa, foi 

acordada uma linha divisória contínua, a uma distância média de 4,30m do lancil já existente 

no limite do estacionamento do lado dos lotes. Como consequência foram colocados marcos 

de demarcação de estrema, com o terreno da Mata Nacional, localizado a nascente do 

loteamento, os quais ficaram enterrados sob o pavimento do acesso, e referenciados de 

acordo com as distancias assinaladas no fax nº2006/11730, remetido em 09/06/2006, à 

Direcção Geral dos Recursos Florestais e planta anexa constante do processo. 
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Assim e como consequência deste processo e da conclusão do mesmo, resultaram-se 

alterações ao anteriormente aprovado e constante do projecto inicial do loteamento, no 

respeitante ao arruamento em causa, designadamente: 

1. A largura da faixa de rodagem, que deixou de ser 7,50 m e passou a ser de 4,30 m. 

2. O afastamento mínimo do limite do polígono de implantação das construções ao eixo deste 

arruamento, passa a ser de 11,85m. 

3. Mantém-se todos restantes parâmetros urbanísticos e de regulamento do loteamento, tal 

como constam do respectivo alvará. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em consideração a proposta 

apresentada pela Sra. Vereadora, Eng.ª Isabel Gonçalves, deliberou por unanimidade 

concordar com as alterações introduzidas no arruamento do loteamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
Processo de loteamento n.º 12/03 -  Maria do Carmo Alpendre e outra – S. Romão – 
Pousos 
DLB N.º 1136/07 | Retirado 
 

 

Ponto seis 

Apoio Pontual à Associação Recreativa Andrinense – Pousos 
DLB N.º 1137/07 | Presente a carta da Associação Recreativa Andrinense (Ent. n.º 

2007/18876, de 2 de Agosto), a solicitar um apoio financeiro para ajudar as despesas ou a 

cedência de prémios para entregar aos vencedores do concurso «12.º Concurso de Pesca 

Desportiva de Mar». 

Considerando que o evento já vai na sua 12.ª edição, e que a Câmara Municipal de 

Leiria sempre contribuiu com a cedência de prémios mas dada a inexistência deste material 

em stock, propõe a Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, que a Câmara 

Municipal de Leiria atribua um apoio financeiro no valor de €200,00 (duzentos euros). 

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 3363/07, 

de 10 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 e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º ambas Lei n.º 159/99, de 

14 de Setembro, e da 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 duzentos euros, à 

Associação Recreativa Andrinense.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete  
Cedência das instalações do Castelo ao Instituto Politécnico de Leiria. Conferência 
Internacional «Get-In» 
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DLB N.º 1138/07 | Presente o pedido do Instituto Politécnico de Leiria para a cedência das 

instalações do Castelo de Leiria no dia 22 de Setembro, no âmbito da Conferência 

Internacional «Get-In», o qual mereceu, de acordo com o regulamento vigente, a seguinte 

informação por parte da Divisão de Cultura, que se transcreve: 

⎯ «Sugere-se a isenção de taxa de ocupação, por se tratar de um evento de interesse 

para a comunidade; 

⎯ O evento deverá ser acompanhado por 2 funcionários do Município, fora do horário 

de abertura ao público; 

⎯ Neste caso, deve o Município suportar as despesas dos funcionários municipais 

necessários ao acompanhamento do evento; 

⎯ Número máximo de participantes – 150; 

⎯ Toda a logística será suportada pela entidade requerente; 

⎯ 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. 

⎯ O requerente será informado das dificuldades de acesso ao último reduto do 

Castelo.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com os motivos expostos, 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 das instalações do Castelo ao 

Instituto Politécnico de Leiria para a realização da Conferência Internacional «Get-In», no dia 

22 de Setembro de 2007. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
Atribuição de apoio a diversas entidades para ligações de ramais de água e 
saneamento 
DLB N.º 1139/07 | Considerando que a rede de saneamento básico é uma estratégia sempre 

presente do Município, e que este constitui um motor essencial e indispensável ao bem estar 

e melhoria das condições de vida dos cidadãos e das suas famílias, são presentes os 

seguintes documentos: 

⎯ Ent. 33244/2004, da Junta de Freguesia de Milagres, solicitando apoio financeiro 

para ramal de ligação de água, para armazém de materiais da autarquia, sito na 

Rua João Ferreira n.º 56, no valor de €493,85 (Pedido n.º 803/2004); 

⎯ Ent. 17145/2005, da Junta de Freguesia de Milagres, solicitando apoio financeiro 

para ramal de ligação de água e rede, para prédio de autarquia no Cemitério da 

Mata, sito na Rua do Carregueiro, em Mata, no valor de €173,62 (Pedido n.º 

876/2005); 
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⎯ Ent. 27770/2006, da Freguesia da Carreira, solicitando apoio financeiro para ramal 

de ligação de água, para salão de festas da Fábrica da Igreja Paroquial do Souto 

da Carpalhosa, sito no Largo de S. Jorge, Carreira, no valor de €502,15 (Pedido 

n.º 564/06); 

⎯ Ent. 17/2007, da Academia Cultural e Social de Maceira, solicitando apoio 

financeiro para ramal de saneamento para a sua sede, sita na Rua da Academia 

n.º 16, no valor de €2.574,60 (Pedido n.º 1853/06); 

⎯ Ent. 24495/2006, da Conferência S. Vicente Paulo de Maceira, solicitando apoio 

para ramal de ligação de água, para reconstrução de habitação social, sita em 

Travessa do Arnal n.º 2, no valor de €502,15 (Pedido n.º 91/07). 

Propõe-se que a Câmara apoie as entidades supra referidas através da execução 

das respectivas ligações de ramais de água e saneamento directamente com os SMAS – 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, proporcionado deste modo um 

abastecimento que é inexistente e indispensável. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade nos termos e 

para os efeitos do n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, que lhe confere 

atribuições no domínio do Ambiente e Saneamento Básico, conjugado com a alínea a) do n.º 

4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, aprovar a presente proposta. 

Mais deliberou remeter o assunto ao Conselho de Administração dos SMAS - 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

Ponto nove 
Proposta de alteração da denominação do Conselho Municipal da Juventude e 
Desporto para Conselho Municipal da Actividade Física, Desporto e Juventude  
DLB N.º 1140/07 | Presente a proposta da Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel 

Gonçalves, para alteração da denominação do Conselho Municipal da Juventude e Desporto 

por Conselho Municipal da Actividade Física, Desporto e Juventude, tendo em conta a 

aprovação da Lei n.º 5/2007, Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto, em 16 de 

Janeiro de 2007, que revoga a Lei n.º 30/2004, de 21 de Julho, Lei de Bases do Desporto, e 

tendo em conta, ainda, o objecto e princípios gerais referenciados no Capítulo I, bem como 

as políticas públicas previstas no Capítulo II, ambos constantes da Lei n.º 5/2007. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e concordando com o teor da proposta 

apresentada, deliberou por unanimidade que o Conselho Municipal da Juventude e 

Desporto passe a ter a denominação «Conselho Municipal da Actividade Física, Desporto e 

Juventude.» 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto dez 
Regimento do Conselho Municipal da Actividade Física, Desporto e Juventude  
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DLB N.º 1141/07 | Presente pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, o 

Projecto de Regimento, em epígrafe, que a seguir de transcreve: 

«REGIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ACTIVIDADE FÍSICA, DESPORTO E 

JUVENTUDE 

Nota Justificativa 
Considerando que: 

⎯ A promoção e o apoio ao desporto, consubstanciado na criação de condições da 

prática desportiva, é claramente uma das competências e obrigações das Autarquias 

Locais, numa lógica de defesa dos interesses comuns e específicos das populações, 

e designadamente no direito ao Desporto, constitucionalmente consagrado no artigo 

79.º da Constituição da República Portuguesa; 

⎯ A Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, fixa no seu artigo 21.º, as competências dos 

órgãos municipais ao nível do planeamento, gestão e realização dos investimentos 

públicos em instalações e equipamentos desportivos, bem como ao nível do apoio à 

construção e conservação de equipamentos desportivos e recreativos de âmbito 

local; 

Assim, para uma melhor prossecução das atribuições do Município constantes da 

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º ambas da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, a Câmara Municipal elabora a presente proposta de Regimento do 

Conselho Municipal da Actividade Física, Desporto e Juventude, a sujeitar à aprovação da 

Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e da alínea a) do n.º 2 

do artigo 53.º ambas da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações que lhe foram 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Capítulo I 

Disposições Gerais 
Artigo 1.º 
(Noção) 

O Conselho Municipal da Actividade Física, Desporto e Juventude, adiante designado por 

Conselho, é um órgão de participação e consulta da Câmara Municipal de Leiria. 

Artigo 2.º 
(Objectivos) 

1. O Conselho tem por objectivos: 

a) promover a Actividade Física e o Desporto nas diferentes áreas do município; 

b) promover a participação dos diversos agentes e parceiros locais, na análise da 

política desportiva e de juventude do Concelho; 

c) acompanhar a evolução da política desportiva e da política de juventude municipal. 

Artigo 3.º 
(Competências) 

1. Compete ao Conselho: 

a) emitir pareceres e dar sugestões sobre o desenvolvimento da Política Desportiva 

Municipal; 

b) emitir pareceres e dar sugestões sobre o desenvolvimento da Política de Juventude 

Municipal; 
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c) emitir pareceres por solicitação dos órgãos municipais; 

d) pronunciar-se sobre projectos municipais relativos a matérias de desenvolvimento 

juvenil e desportivo; 

e) propor a adopção de medidas que conduzem à observância dos princípios da ética 

desportiva; 

f) pronunciar-se sobre as medidas a adoptar no âmbito da formação dos agentes 

desportivos (dirigentes, técnicos, jogadores, etc.); 

g) emitir parecer, quanto aos regulamentos, às normas gerais e às condições de 

utilização das instalações desportivas municipais; 

h) reflectir criticamente sobre os níveis de sucesso desportivo do Concelho; 

i) emitir parecer quanto aos critérios de apoio ao movimento associativo juvenil e 

desportivo. 

Capítulo II 
Organização e Funcionamento 

Artigo 4.º 
(Composição) 

O Conselho é composto pelas seguintes Comissões Especializadas: 

a) Comissão de Actividade Física e Desporto; 

b) Comissão da Juventude. 

Artigo 5.º 
(Funcionamento do Conselho) 

1. O Conselho funciona em plenário.  

2. Sempre que for entendido conveniente, e sob parecer favorável do Presidente da Câmara 

Municipal de Leiria ou Vereador(es) do(s) pelouro(s) do Desporto e Juventude, podem ser 

convidadas para participar nas reuniões, outras entidades ou individualidades que não 

integrem o Conselho. 

Artigo 6.º 
(Funcionamento das Comissões Especializadas) 

1. O funcionamento das Comissões Especializadas rege-se pelas seguintes alíneas: 

 a) devem existir tantas Comissões quantas as áreas que, pela sua especialidade, 

aconselharem a formação das mesmas; 

 b) a sua constituição deve ser decidida em plenário do Conselho, sob proposta de 

qualquer um dos membros; 

 c) cada Comissão deve ter um Coordenador, um Secretário e um Porta-voz, podendo 

esta função ser desempenhada pelo Coordenador ou Secretário. Os mandatos terão a 

duração de quatro anos, coincidentes com o período autárquico. 

2.Sempre que for entendido conveniente, e sob parecer favorável do Presidente da Câmara 

Municipal de Leiria ou Vereador(es) do(s) pelouro(s) do Desporto e Juventude, podem ser 

convidadas para participar nas reuniões, outras entidades ou individualidades que não 

integrem o Conselho.  

Artigo 7.º 
(Apresentação de Propostas) 
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1. As propostas das Comissões Especializadas devem ser apresentadas por um porta-voz 

da respectiva Comissão, e colocadas a discussão durante um período que não deve exceder 

os trinta minutos. 

2. As propostas das Comissões Especializadas, depois de ratificadas pelo Conselho, 

passam a constituir conclusões e deverão ser presentes ao Executivo da Câmara para 

posterior análise ou merecer execução pelo Presidente da Câmara Municipal de Leiria ou 

Vereador(es) do(s) Pelouro(s) do Desporto e Juventude. 

Artigo 8.º 
(Periodicidade e local das reuniões) 

1. O Conselho reúne ordinariamente no 1º mês de cada trimestre mediante convocação do 

Presidente, e extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Leiria ou Vereador(es) do(s) Pelouro(s) do Desporto e Juventude, ou a pedido 

da maioria simples dos seus membros. 

2. As reuniões realizam-se no edifício-sede do Município, ou por decisão do Presidente da 

Câmara Municipal ou Vereadores(es) do(s) Pelouro(s) do Desporto e Juventude, em 

qualquer outro local do território municipal. 

3. As reuniões são coordenadas por uma “mesa”, constituída pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Leiria ou Vereador(es) do(s) pelouro(s) do Desporto e Juventude, que presidirá, 

e por um primeiro e segundo secretários a nomear pelo plenário de entre os seus membros 

presentes. 

Artigo 9.º 
(Convocação das reuniões) 

1. As reuniões são convocadas pelo Presidente da Câmara Municipal ou Vereadores(es) 

do(s) Pelouro(s) do Desporto e Juventude, com a antecedência mínima de dez dias, 

constando da respectiva convocatória o dia e hora em que esta se realizará. 

2. Em caso de alteração do local da reunião, deve o Presidente da Câmara Municipal ou 

Vereadores(es) do(s) Pelouro(s) do Desporto e Juventude, na convocatória, indicar o novo 

local. 

3. As convocatórias das reuniões serão assinadas pelo Presidente ou Vereador(es) do(s) 

Pelouro(s) do Desporto e Juventude, com a  indicação da ordem de trabalhos e 

acompanhadas do conteúdo das propostas elaboradas. 

Artigo 10.º 
(Convocatória das Reuniões Extraordinárias) 

1. A convocatória das reuniões extraordinárias deve ser feita para um dos quinze dias 

seguintes à apresentação do pedido, mas sempre com a antecedência mínima de quarenta 

e oito horas sobre a data da reunião. 

2. Da convocatória devem constar, de forma expressa e especificada, os assuntos a tratar 

na reunião. 

Artigo 11.º 
(Ordem do Dia) 

1. Cada reunião terá uma “Ordem do Dia” estabelecida pelo Presidente da Câmara Municipal 

de Leiria ou Vereador(es) do(s) Pelouro(s) do Desporto e Juventude. 
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2. O Presidente da Câmara Municipal de Leiria ou Vereador(es) do(s) Pelouro(s) do 

Desporto e Juventude, deve incluir na ordem do dia, os assuntos que para esse fim lhe 

forem indicados por qualquer membro do Conselho, desde que se incluam na respectiva 

competência e o pedido seja apresentado por escrito com a antecedência mínima de cinco 

dias sobre a data da convocação da reunião. 

3. Antes do início dos trabalhos inscritos na ordem do dia, haverá um período não superior a 

trinta minutos, destinado a tratar de assuntos de índole informativa e/ou de esclarecimento 

ou recomendação ao plenário. 

4. A ordem do dia deve conter, para discussão e ratificação em plenário, as propostas 

concluídas pelas Comissões Especializadas. 

5. A ordem do dia deve ser entregue a todos os membros do Conselho com a antecedência 

de, pelo menos, oito dias sobre a data da reunião. 

Artigo 12.º 
(Quórum) 

1. O Conselho funciona com a presença da maioria dos seus membros. 

2. Passados trinta minutos sem que haja quórum de funcionamento, a reunião do Conselho 

poderá realizar-se desde que esteja presente um terço dos seus membros.  

3. As deliberações são nominais e tomadas por maioria simples dos votos presentes, tendo 

o Presidente da Câmara Municipal de Leiria voto de qualidade. 

Artigo 13.º 
(Direito dos membros) 

1. Os membros do Conselho têm direito a participar nas respectivas reuniões, a usar da 

palavra e apresentar propostas sobre as matérias em debate. 

2. A palavra será concedida aos membros do Conselho por ordem de inscrição, não 

podendo cada intervenção exceder cinco minutos. 

Capítulo III 
Pareceres 

Os pareceres emitidos pelo Conselho são facultativos e não vinculam os órgãos do 

Município. 

Capítulo IV 
Actas 

Artigo 14.º 
(Actas das reuniões) 

1. De cada reunião será lavrada uma acta, na qual se registará o que de relevante se tiver 

passado, nomeadamente as faltas verificadas, os assuntos apreciados, os pareceres 

emitidos, o resultado das votações e as declarações de voto. 

2. As actas são postas à aprovação de todos os membros no final da respectiva reunião ou 

no início da reunião seguinte. 

3. As actas serão elaboradas sob a responsabilidade do primeiro secretário, que após a sua 

aprovação, as assinará conjuntamente com o Presidente da mesa. 

4. Qualquer membro ausente na reunião de aprovação de uma acta, de onde constem ou se 

omitam tomadas de posições suas, pode posteriormente juntar à mesma uma declaração 

sobre o assunto. 
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Capítulo V 
Disposições Finais 

Artigo 15.º 
(Dúvidas e omissões) 

Quaisquer dúvidas ou omissões que surjam na interpretação deste Regimento, ou perante 

casos omissos,  serão resolvidas por deliberação do Conselho. 

Artigo 16.º 
 (Alterações ao Regimento) 

O regimento do Conselho pode ser alterado por proposta do Presidente ou do(s) 

Vereador(es) do(s) Pelouro(s) do Desporto e Juventude, ou por proposta de pelo menos dez 

dos seus conselheiros ( com a aprovação do Presidente ou Vereador(es) do(s) Pelouro(s) do 

Desporto e Juventude).   

Artigo 17.º 
(Norma Revogatória) 

Com a entrada em vigor do presente Regimento é revogado o “Regimento do Conselho 

Municipal da Juventude e Desporto”. 

Artigo 18.º 
(Entrada em vigor) 

Este regimento entrará em vigor logo após a aprovação pela Assembleia Municipal.» 

Apreciada a proposta de Regimento do Conselho Municipal da Actividade Física, 

Desporto e Juventude, nos termos da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e da alínea a) do n.º 2 

do artigo 53.º ambas da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações que lhe foram 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e 

da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, a Câmara 

deliberou por unanimidade sujeitar a proposta de Regimento do Conselho Municipal da 

Actividade Física, Desporto e Juventude, à aprovação da Assembleia Municipal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto onze 
Votos de louvor 
DLB N.º 1142/07 | Pela Senhora Presidente foram propostos, por sugestão do Delegado 

Municipal da Protecção Civil, os seguintes votos de louvor, a integrar os processos 

individuais dos respectivos bombeiros: 

⎯ bombeiro José Manuel Brito, face às suas qualidades morais, pessoais e profissionais e 

pelo desempenho altamente eficiente que este elemento até agora demonstrou em prol 

das acções do corpo de Bombeiros Municipais de Leiria e da segurança das populações 

nas diferentes acções de Protecção Civil no âmbito do Município; 

⎯ bombeiro Horácio Sousa Santos, pelos seus 25 anos de serviço do corpo de bombeiros 

do município de Leiria, na qualidade de bombeiro profissional, à sua inegável 

contribuição positiva para este serviço municipal, ao serviço da população do Concelho 

de Leiria, à forma pró activa de ver os serviços de socorro, à sua forma colaborante e 

sempre pronta de servir este corpo de bombeiros em prol da comunidade; 
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⎯ bombeiro Carlos Alberto Sousa Gomes, pela sua vontade de bem servir, à sua 

capacidade de mobilizar e às suas qualidades pessoais em termos de relacionamento 

humano, fazem deste bombeiro um modelo de comportamento a seguir por muitos dos 

elementos do corpo de bombeiros, tendo estas qualidades evidenciadas contribuindo de 

uma forma muito positiva para o bom desempenho do grupo que trabalha com este 

homem; 

Mais foi proposto um agradecimento colectivo, incluindo nele todos os homens e 

mulheres que, de forma directa ou indirecta participaram e ajudaram a manter a mui nobre 

missão do Corpo de Bombeiros Municipais de Leiria, e cumulativamente o Serviço Municipal 

de Protecção Civil nas suas diferentes acções de apoio no socorro às populações mais 

vulneráveis. 

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

com a proposta apresentada. 
 
 
 

Encerramento da reunião  

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezasseis horas e trinta 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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	Portugal
	Presidente da Câmara Municipal
	Portugal
	Ponto três 
	(((((  Departamento Jurídico e de Recursos Humanos 
	DLB N.º 1204/07 | Presente o Recurso Hierárquico interposto pela sociedade «LINÉCOLE – Educação Linguística, Ld.ª», no âmbito da Consulta Prévia n.º 54B/2007 (ENT. 21432, de 29/08/2007), relativo ao despacho proferido pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria, em 14 de Agosto de 2007. 
	A Câmara, face ao Recurso Hierárquico interposto pela sociedade «LINÉCOLE – Educação Linguística, Ld.ª», do despacho proferido pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria, de 14 de Agosto de 2007, no âmbito da Consulta Prévia n.º 54B/2007, ENT. 21432, de 29/08/2007, deliberou por unanimidade rejeitar o mesmo, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 173.º do Código do Procedimento Administrativo, em virtude de se mostrar relativamente incompetente para dele conhecer e, notificar a recorrente, da presente deliberação, ao abrigo do preceituado no artigo 66.º do mesmo Código. 


	((((( Departamento de Planeamento e Urbanismo 
	A presente deliberação foi aprovada em minuta 
	((((( Departamento de Cultura, Desporto e Juventude 
	((((( Gabinete de Apoio ao Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho   
	((((( Gabinete de Apoio à Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães 
	MARRAZES 
	COVINHA 
	Ponto sete  


	Ponto oito 
	DLB N.º 1139/07 | Considerando que a rede de saneamento básico é uma estratégia sempre presente do Município, e que este constitui um motor essencial e indispensável ao bem estar e melhoria das condições de vida dos cidadãos e das suas famílias, são presentes os seguintes documentos: 
	A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, que lhe confere atribuições no domínio do Ambiente e Saneamento Básico, conjugado com a alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, aprovar a presente proposta. 
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	E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a reunião, eram dezasseis horas e trinta 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____________________________________________ 
	((((( 


