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Acta n.º 19/2007 
 

 

Aos trinta dias do mês de Agosto 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 e Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos.  

Estiveram ausentes os Senhores Vereadores Eng.º Carlos Manuel Lopes Ferreira 

Martins, Dr. Raul Miguel Castro, Vereador Dr. António Manuel de Faria Ferreira e a Dona 

Célia Maria do Arneiro, por motivos devidamente justificados. 

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

Departamento Administrativo e Financeiro. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  

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

a seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1156/04 – Campinoise, Construção Civil e Obras 

Públicas, Lda. 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 569/05 - Maria da Nazaré Figueiredo da Cruz 

Gomes 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 771/05 - Companhia Leiriense de Moagem, SA 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1171/05 - Albertino Carmo Moreira Lima 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 307/06 - Maria da Luz Gomes Fonseca 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 860/06 - Freguesia de Coimbrão 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1054/06 - Jaime José Parente Pinheiro de Freitas 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 1110/06 - Centro Clínico de Monte Real, Lda. 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 1230/06 – Ferduliz, Sociedade de Construções, 

Lda. 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 1294/06 - Maria Avenilde Branco Pedrosa 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 1297/06 - Associação Lar Emanuel 
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1.1.12. Processo de obras particulares n.º 23/07 - Manuel de Carvalho da Costa Cardador 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 726/07 - Maria Leonilde Neves da Silva 

1.2. Análise dos seguintes processos de licenciamento de combustíveis 

1.2.1 Processo de licenciamento de combustíveis n.º 34/04 – Repsol Butano Portugal, R.B., 

S.A., actualmente designada por Repsol Gás Portugal, S.A. 

1.2.2. Processo de licenciamento de combustíveis n.º 7/06 – Sondalis, Captações de Água, 

Lda. 

1.2.3. Processo de licenciamento de combustíveis n.º 1/07 - Colégio Dr. Luís Pereira da 

Costa, Lda. 

1.2.4. Processo de licenciamento de combustíveis n.º 7/07 - Lena Engenharia e 

Construções, S.A. 

1.3. Análise do processo de licenciamento comercial n.º 3/07 - Ministério da Economia e 

da Inovação, Direcção Regional da Economia do Centro (Minipreço, Dia Portugal – 

Supermercados, SA) 

1.4. Análise do processo de vistoria n.º 24/06 - Maria Augusta da Graça 

1.5. Análise do processo de informação prévia n.º 19/07 - Manuel da Conceição Batista 

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

Julho 

1.7. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.7.1. Processo de loteamento n.º 2/82 - Mota Marques & Marques, Lda. 

1.7.2. Processo de loteamento n.º 22/82 - Manuel Gaspar Mendes 

1.7.3. Processo de loteamento n.º 14/94 - Anabela Faria Duarte da Cruz e Outros 

1.7.4. Processo de loteamento n.º 29/94 - Manuel de Boaviagem de Afonseca 

1.7.5. Processo de loteamento n.º 71/95 - Virgílio Francisco Pedrosa 

1.7.6. Processo de loteamento n.º 73/95 - José Vieira Alves e Outros 

1.7.7. Processo de loteamento n.º 28/96 - Edifoz - Empreendimentos Imobiliários, SA 

1.7.8. Processo de loteamento n.º 25/03 - Construções J.J.R. & Filhos, SA 

1.8. Análise dos seguintes processos de informação prévia de loteamento 
1.8.1. Processo de informação prévia de loteamento n.º 2/07 - Vítor Manuel Ferreira Lúcio da 

Silva e Outro 

1.8.2. Processo de informação prévia de loteamento n.º 4/07 - Tarde & Dia, Comércio 

Alimentar, Lda. 

Ponto dois 
2.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
2.1.1. Pagamentos 
2.1.2. XIV Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2007. Ratificação 

2.1.3. Doação de uma Máquina Fotográfica 

2.1.4. Doação de diverso equipamento 

2.1.5. Resumos de Tesouraria 

Ponto três 
3.1. Intercâmbio entre a Escola Afonso Lopes Vieira e o Kopernikus Gymnasium de Rheine 

3.2. Bolsas de estudo a jovens de S. Filipe - Ano lectivo 2007/2008 
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Ponto quatro 
Toponímia da freguesia de Barreira  

Ponto cinco 
5.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
5.1.1. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.18937/07) 

5.1.2. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.20794/07) 

5.1.3. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.20779/07) 

5.1.4. Atribuição de lugares cativos no mercado de venda por grosso do Falcão. 

Têxtil, Calçado e Outros (Ent.19491/07) 

5.1.5. Alargamento de horário de funcionamento (Ent.20598/07) 

Ponto seis 
6.1 Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Educativa 
Municipal 
6.1.1. Transportes Escolares. Circuitos Especiais 2007/2008 
6.1.2. Programa de Generalização do Ensino do Inglês nos 3.º e 4.º Anos e de outras 

Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico. Acordos de 

Colaboração 2007/2008 

6.1.3. Acção Social Escolar. 1.º Ciclo. Apoio à Alimentação Escolar 
6.1.4. Freguesia de Santa Eufémia. Transferência de Verba 

6.1.5. Projecto Trocar por Miúdos. Dia Mundial da Criança. Apoio. Rectificação de 

deliberação 

6.2 Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Social e 
Família 
6.2.1. Comparticipação Financeira à Conferência de S. Vicente Paulo de Boavista. 

6.2.2. Comparticipação Financeira à Conferência de S. Vicente Paulo de Marrazes. 

6.2.3. Atribuição de habitação 

Ponto sete 
7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Cultura 
7.1.1. Apoio à 1.ª Bienal de Monte Redondo 

7.1.2. Apoio ao Rancho Folclórico da Barreira. Transportes 

7.1.3. Subsídio ao Rancho Folclórico do Freixial. Transportes 

7.1.4. Apoio à Sociedade Artística Musical 20 de Julho de Santa Margarida do Arrabal 

7.1.5. Apoio à Sociedade Artística Musical da Bajouca. Transportes 

7.1.6. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva 

7.1.7. Festival de Jazz da Alta Estremadura 2007 

7.1.8. Subsídio à Sociedade Artística Musical dos Pousos. Festa de Nossa Senhora da 

Encarnação 

7.1.9. Jornadas Europeias do Património – 2006. Património em Diálogo 

7.1.10. Entrada Livre Castelo. Isenção de taxa de entrada em dias comemorativos 

7.1.11. Lista de Despesas do Teatro Miguel Franco – Julho de 2007 
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7.1.12. Lista de Despesas do Teatro José Lúcio da Silva – Julho de 2007 

7.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude 
7.2.1. VIII Jornadas da Juventude de Leiria 

7.2.2. Alteração da Deliberação n.º 0800/07, de 2007.06.06, relativa ao Festival da 

Juventude. Acordo de Cooperação 

Ponto oito 
8.1. Semana Europeia da Mobilidade. Dia Europeu Sem Carros 2007 

8.2. Apoio ao Sport Clube Leiria e Marrazes. III Festival dos Doces e I Festival do Petisco 
8.3. Apoio a evento de interesse municipal «Espectáculo Final do Programa Novas 

Primaveras» 

Ponto nove 
Empreitada de Requalificação Ambiental da Zona 1 e da Zona 2 da Intervenção Polis em 

Leiria. Transferência para o Município de Leiria 

Ponto dez 
10.1. T 102/95. Pavilhão Desportivo Municipal de Santa Eufémia 

10.2. Processo n.º 628/06. Avifran, Investimentos Imobiliários, Lda. 
 

*** 

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

Ponto um 
Eliminação de documentos sem valor secundário e com prazos de conservação já prescritos 

(INT 2007/10745) 

Ponto dois 
Ratificação de despacho 

Ponto três 
Contrato de mandato com a Leirisport, EM para os investimentos de equipamentos no 

Pavilhão Municipal dos Pousos 

Ponto quatro 
Contrato-programa com a Leirisport, EM sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal 

de Pousos 

Ponto cinco 
Processo de obras particulares n.º 56/04 

Ponto seis 
Contrato de concessão de direito de uso privativo de um espaço integrado no edifício do 

Centro de Interpretação Ambiental. Rectificação 

Ponto sete 
Concessão do direito de uso privativo dos edifícios 1, 2 e 3 sitos no Parque da Fonte Quente 
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Ponto oito 
Atribuição de uma habitação Social 

Ponto nove 
Processo de loteamento n.º 11/97 – Mansos, Sociedade Imobiliária, S.A.  

 
 

 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção da Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves 
 
DLB N.º 1084/07 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves foi 

proposto registar uma palavra de apreço e de felicitação à equipa de Juniores Femininos do 

Basket Clube do Lis por se ter consagrado Campeã Distrital e por conseguinte representante 

do Distrito na Taça Nacional de Juniores Femininos da Zona Norte. 

Propôs ainda, uma palavra de apreço à atleta Telma Fernandes por ter conquistado a 

possibilidade de integrar o Centro Nacional de Treino para atletas de Alto Rendimento Sub-

16, entre as doze eleitas a nível nacional, com vista a servirem de base a futuras Selecções 

Nacionais de Basket. 

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

proposta em epígrafe.  

 
 

 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 1156/04 – Campinoise, Construção Civil e 
Obras Públicas, Lda. 
DLB N.º 1085/07 | De CAMPINOISE, CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA, 

representada pelo procurador Leonel da Costa Ferreira Filipe, residente na Rua Almeida 

Garrett, Antigo Paço Episcopal, 1.º esquerdo, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de alterações do edifício de habitação colectiva (dois fogos) 

situado na Rua de Santo António do Carrascal, n.º 19, freguesia de Leiria, cujas obras se 

encontram embargadas por despacho da Senhora Presidente datado de 2007/06/18. 

Considerando que se tratam de alterações pontuais ao projecto inicialmente 

aprovado, a pretensão mereceu parecer favorável do Gabinete de Habitação e Reabilitação 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/08/07, constante do respectivo 

processo (folha 404), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

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

1.1. esclarecimentos quanto às tubagens na fachada no lado Norte, face ao existente no 

local, não devendo estas interferir com a propriedade confinante; 

1.2. projectos de especialidades; 

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

confinantes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 569/05 - Maria da Nazaré Figueiredo da Cruz 
Gomes 
DLB N.º 1086/07 | De MARIA DA NAZARÉ FIGUEIREDO DA CRUZ GOMES, residente na 

Rua Bartolomeu Dias, n.º 1, 3.º esquerdo - Damaia, concelho de Amadora, referente ao 

aditamento apresentado em fase de audiência prévia quanto aos motivos que estiveram na 

origem da proposta de indeferimento do projecto de arquitectura para legalização de 

alterações do edifício de habitação unifamiliar situado na Rua Engenheiro José Frederico 

Ulrich, n.º 33, Bairro das Almuinhas, freguesia de Marrazes, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Baixa Densidade. 

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

apresentado constam elementos que permitem solucionar os motivos que estiveram na 

origem da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2007/04/12 e concordando com 

a informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/08/07, 

constante do respectivo processo (folha 142), 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 Técnico 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. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 771/05 - Companhia Leiriense de Moagem, SA 
DLB N.º 1087/07 | De COMPANHIA LEIRIENSE DE MOAGEM, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, 

SA, com endereço postal na Rua de São Francisco, n.ºs 14-16, apartado 4, freguesia de 

Leiria, referente ao aditamento ao projecto de arquitectura anteriormente aprovado para 
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readaptação do imóvel classificado (Convento de S. Francisco – Edifício da Moagem), 

situado no Largo de S. Francisco, n.ºs 14 - 16, freguesia de Leiria, inserido numa zona 

definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais e Área Consolidada da Cidade de Leiria, bem como na Zona de Protecção ao 

Castelo e Área de Intervenção do Programa Polis. 

 As alterações propostas caracterizam-se por pequenos ajustes, nomeadamente no 

que se refere à localização de condutas no telhado do edifício existente e a alterações na 

cobertura do corpo da edificação destinada a escritórios, face à necessidade de instalação 

de equipamentos electromecânicos de ar condicionado, tendo o pedido merecido parecer 

favorável do Instituto Português do Património Arquitectónico. 

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 2007/08/22, constante do respectivo processo (folha 1282), e face ao disposto no 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

1.1. projecto rectificado de acordo com o indicado no ponto 2 da deliberação de Câmara de 

2004/11/22, tomada em sede do processo n.º 930/01, no que se refere ao cumprimento do 

disposto no Regulamento Geral de Edificações Urbanas, sendo que as salas e cozinhas 

deverão ser compartimentadas entre si; 

1.2. projecto final de arquitectura, face aos elementos constantes do aditamento apresentado 

(em vermelhos e amarelos) e contemplando a totalidade das alterações, devendo apresentar 

uma versão final global (plantas alçados e cortes), dado verificarem-se incompatibilidades 

entre os mesmos; 

1.3. projectos das redes prediais de distribuição de águas e drenagem de águas residuais 

rectificados de acordo com o parecer emitido pelos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento, cuja cópia deverá ser remetida à requerente (folhas 1279 e 1280); 

2.º cumprir com os condicionalismos indicados no parecer do Instituto Português do 

Património Arquitectónico, cuja cópia deverá ser remetida à requerente (folhas 1277 e 1278), 

nomeadamente no que se refere ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos; 

3.º cumprir com os restantes aspectos referidos na deliberação de Câmara de 2006/04/06, 

transmitidos à requerente através do ofício n.º 3747, de 2006/04/11. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1171/05 - Albertino Carmo Moreira Lima 
DLB N.º 1088/07 | De ALBERTINO CARMO MOREIRA LIMA, residente na Rua de 

Alcobaça, n.º 20, na cidade e freguesia de Leiria, referente ao aditamento apresentado em 

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

indeferimento do projecto de arquitectura para construção de edifício habitacional (três 

moradias) e muros de vedação na parcela a destacar de uma propriedade situada na Quinta 

da Fonte do Outeiro - Valverde, freguesia de Marrazes, cidade de Leiria, numa zona definida 
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no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Baixa Densidade. 

Tendo em conta as informações prestadas pelo Departamento de Obras Municipais 

e pela Comissão de Toponímia, constantes do respectivo processo (folhas 124 a 129 e 123 

verso), considera-se ultrapassado o motivo de indeferimento referenciado na deliberação 

tomada em reunião de Câmara de 2006/10/26, no que se refere à questão relativa à 

confrontação da parcela sobrante com caminho público. 

Do aditamento apresentado constam ainda elementos que permitem solucionar os 

restantes aspectos que fundamentaram a proposta de indeferimento. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que se encontram 

ultrapassados os motivos que estiveram na origem da proposta de indeferimento tomada em 

reunião de 2006/10/26 e concordando com a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/08/07, constante do respectivo processo (folha 131), 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 no lado Norte do caminho público, 

destinada a passeio, estacionamento e espaço verde, de acordo com o projecto 

apresentado; 

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

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

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

2.2. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura relativo ao último 

aditamento entregue; 

2.3. elementos rectificados por forma a prever passeio marginando a rampa, de largura não 

inferior a 0,90 m, face ao disposto no n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 

de Abril (Regulamento de Segurança contra Incêndios); 

2.4. 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; 

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 previamente à emissão da autorização de utilização: 
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5.1. 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, 

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 

de Obras Municipais; 

5.2. proceder à plantação e execução dos trabalhos referentes ao espaço verde, de acordo 

com as indicações a fornecer pela Divisão de Parques e Espaços Verdes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 307/06 - Maria da Luz Gomes Fonseca 
DLB N.º 1089/07 | De MARIA DA LUZ GOMES FONSECA, residente na Rua das Covinhas, 

n.º 9, Marinheiros, freguesia de Marrazes, cidade de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de obras de alteração e ampliação do edifício de habitação 

unifamiliar e anexo situados no local acima indicado, numa zona definida no Regulamento do 

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

 A pretensão mereceu pareceres favoráveis do Ministério da Defesa Nacional – Força 

Aérea e da EP – Estradas de Portugal, E.P.E., cujos conteúdos já são do conhecimento da 

requerente. 

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 2007/08/17, constante do respectivo processo (folha 117), 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 e 

previamente ao licenciamento, o seguinte: 

1.º elementos gráficos rectificados de forma a prever a compartimentação da cozinha do 

primeiro andar, face ao disposto no artigo 66.º do Regulamento Geral de Edificações 

Urbanas; 

2.º prever antecâmara entre a garagem e o espaço habitacional (cozinha e escritório), por 

motivos de higiene e salubridade, face aos gases provenientes de veículos automóveis; 

3.º projectos de especialidades. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 860/06 - Freguesia de Coimbrão 
DLB N.º 1090/07 | De FREGUESIA DE COIMBRÃO, com sede social no Largo D. Dinis 

Mello Castro, freguesia de Coimbrão, referente ao pedido de parecer prévio relativo à 

construção de edifício multiusos na Rua do Casal de Cima, da referida freguesia, numa zona 

definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Espaço Urbano. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/08/07, constante do respectivo 

processo (folha 81), e face ao disposto no artigo 7.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 
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unanimidade emitir parecer prévio favorável à realização da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o previsto no n.º 6 do artigo 7.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, devendo obedecer 

às normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de 

instrumento de gestão territorial e as normas técnicas de construção; 

2.º respeitar o previsto no Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio, nomeadamente no que se 

refere à totalidade dos pontos constantes dos capítulos II e III, dado que os elementos 

entregues não dão total resposta ao solicitado através do ofício n.º 2005, de 2007/02/12; 

3.º cumprir com o indicado nos pareceres emitidos pela EDP - Distribuição de Energia, S.A., 

pelo Governo Civil, pela Autoridade de Saúde e pela Autoridade Nacional de Protecção Civil, 

cujas cópias deverão ser remetidas à requerente (folhas 48, 49, 50, 52 e 64). 

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

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 80). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1054/06 - Jaime José Parente Pinheiro de 
Freitas 
DLB N.º 1091/07 | Retirado 

 
1.1.8. Processo de obras particulares n.º 1110/06 - Centro Clínico de Monte Real, Lda. 
DLB N.º 1092/07 | De CENTRO CLÍNICO DE MONTE REAL, LDA., com sede social na 

Estrada dos Parceiros, n.º 31, Quinta do Pisão, freguesia de Parceiros, referente ao projecto 

de arquitectura para alteração da fracção «B» (estabelecimento comercial - loja 2) do edifício 

situado na Rua da Base Aérea n.º 5, n.º 362, freguesia de Monte Real, com mudança de uso 

para centro clínico. 

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 2007/08/17, constante do respectivo processo (folha 106), e face ao disposto no artigo 

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

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

operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pelo Serviço Nacional de 

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

Civil, e pela Autoridade de Saúde, cujos conteúdos já são do conhecimento do requerente; 

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

 Mais deliberou informar de que, caso pretenda publicidade, deverá requerer o 

respectivo licenciamento junto do competente Serviço (Sector de Licenciamentos Diversos). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 1230/06 – Ferduliz, Sociedade de 
Construções, Lda. 
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DLB N.º 1093/07 | De FERDULIZ, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA, com sede social 

na Rua do Lavadouro, n.º 295, na localidade de Caxieira, freguesia de Santa Eufémia, 

referente ao projecto de arquitectura para construção de edifício de habitação colectiva (três 

blocos) e muros de vedação numa parcela a destacar de uma propriedade situada na 

Primeira Travessa da Rua da Igreja, na localidade de Caenta, freguesia de Parceiros, numa 

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

Residenciais de Média e Baixa Densidade, encontrando-se parte inserida em Zona de 

Reserva Ecológica e Zona Verde. 

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

Particulares (Zona 1) do Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/08/21, 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, uma vez que a 

ocupação dominante no local é de moradias de um e dois pisos, sendo que a pretensão 

incide sobre um edifício de habitação colectiva com 3 pisos; 

2.º o local não se encontra servido das infra-estruturas necessárias para a viabilização da 

operação urbanística pretendida. 

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

pedido ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 e 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 2007/08/21, 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 requerente os conteúdos dos pareceres emitidos pela 

Junta de Freguesia de Parceiros, pela EDP - Distribuição de Energia, S.A. e pela EP – 

Estradas de Portugal, E.P.E. (folhas 65, 68 e 69) e informá-la de que, caso pretenda, poderá 

apresentar pedido de obras de urbanização, nos termos do previsto 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. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 1294/06 - Maria Avenilde Branco Pedrosa 
DLB N.º 1094/07 | De MARIA AVENILDE BRANCO PEDROSA, residente na Rua de S. 

Pedro, n.º 6, na localidade de Praia da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de 

Marinha Grande, referente ao aditamento apresentado em fase de audiência prévia quanto 

aos motivos que estiveram na origem da proposta de indeferimento do projecto de 

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

situado na Rua Gastão Aires Neves, na localidade de Praia do Pedrógão, freguesia de 

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

apresentado não constam elementos que permitam obstar à totalidade dos motivos que 

estiveram na origem da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2007/04/26 e 

concordando com a informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 

2007/08/07, constante do respectivo processo (folha 64), deliberou por unanimidade 

indeferir o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, ao abrigo do 

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

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

referidos na deliberação tomada em reunião de 2007/04/26, transmitidos através do ofício n.º 

6079 datado de 2007/05/07, nomeadamente no que se refere ao seguinte: 

1.º o projecto apresentado excede o índice máximo previsto (1.5), face ao disposto nos 

artigos 47.º e 56.º do Regulamento do Plano Director Municipal e o previsto nos Estudos do 

Plano de Urbanização da Praia do Pedrógão; 

2.º a pretensão prevê o encerramento do espaço do pátio interior ao nível da cobertura, 

eliminando assim as condições de iluminação e ventilação dos compartimentos do rés do 

chão, contrariando o disposto nos artigos 71.º e 73.º do Regulamento Geral de Edificações 

Urbanas; 

3.º não prevê o cumprimento do previsto no artigo 1360.º do Código Civil e no artigo 73.º do 

Regulamento Geral de Edificações Urbanas, relativamente ao vão do salão (piso 1) no lado 

Nascente. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 1297/06 - Associação Lar Emanuel 
DLB N.º 1095/07 | De ASSOCIAÇÃO LAR EMANUEL, com sede social na Rua Nossa 

Senhora do Amparo, Lote 1, freguesia de Marrazes, cidade de Leiria, referente ao projecto 

de arquitectura para construção de edifício destinado a lar de idosos, unidade residencial, 

centro geriátrico de apoio à terceira idade e muros, com demolição do edificado existente, 

em Costeira, freguesia de Marrazes, cidade de Leiria, numa zona definida no Regulamento 

do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa e Média 

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 2007/08/23, constante do respectivo processo (folhas 204 e 205), e face ao disposto no 

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

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

arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pelo Centro Distrital de 

Segurança Social, cujo conteúdo já é do conhecimento da requerente, pela Autoridade de 

Saúde e pela ANA – Aeroportos de Portugal, SA, devendo ser remetidas à requerente as 

respectivas cópias (folhas 189 e 202); 

2.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público destinada a: 
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2.1. alargamento da via no lado Norte, devendo garantir-se uma plataforma de estrada livre 

com 6,50 m de largura, acrescida de passeio com 1,80 m ao longo de toda a frente da 

propriedade; 

2.2. alargamento do arruamento no lado Sul, devendo garantir-se uma plataforma de estrada 

livre com 6,00 m de largura, acrescida de passeios nos dois lados da via com 1,50 m de 

largura; 

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

3.1. elementos rectificados relativamente ao indicado no ponto n.º 2 (espaço a ceder ao 

domínio público); 

3.2. projecto de arquitectura corrigido de forma a prever o cumprimento do disposto no 

parecer emitido pelo Centro Distrital de Segurança Social; 

3.3. elementos gráficos de modo a garantir o cumprimento do disposto no Regulamento de 

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

seguinte: 

3.3.1. antecâmara entre a garagem e os arrumos (152,70 m2), face ao disposto na alínea 

a) do n.º 2 do artigo 15.º; 

3.3.2. sentido de abertura e classe de resistência das portas de saída de emergência da 

garagem (artigo 19.º); 

3.3.3. sinalização e iluminação de segurança (artigos 20.º e 22.º); 

3.3.4. detecção de monóxido de carbono e incêndios (artigos 27.º e 31.º); 

3.3.5. meios de primeira intervenção à extinção de incêndios (artigo 33.º); 

3.3.6. câmara retentora (artigo 47.º); 

3.4. projecto rectificado de modo a diminuir a altura do muro confinante com a via pública, 

podendo reformular os arranjos exteriores junto ao mesmo, de modo a prever um talude 

ou socalcos; 

3.5. esclarecimentos quanto ao sistema de ventilação das casas de banho interiores, 

devendo indicar as respectivas entradas e saídas de ar (artigo 87.º do Regulamento 

Geral de Edificações Urbanas); 

3.6. projecto de segurança contra riscos de incêndio, face ao parecer emitido pelo Serviço 

Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, actualmente designado por Autoridade 

Nacional de Protecção Civil, cuja cópia deverá ser remetida à requerente (folha 77); 

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 as responsabilidades de eventuais reforços ou alterações às infra-estruturas existentes 

que venham a ser exigidas pelas respectivas entidades serão do requerente; 

7.º no caso de se tornar necessária a execução/construção de equipamento de apoio às 

referidas infra-estruturas (PT) deverá requerer o respectivo licenciamento; 

8.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

8.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio e alargamento das vias, 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; 

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

ceder ao domínio público. 

 Mais deliberou transmitir à requerente o conteúdo do parecer emitido pelo Ministério 

da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 183). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.12. Processo de obras particulares n.º 23/07 - Manuel de Carvalho da Costa 
Cardador 
DLB N.º 1096/07 | De MANUEL DE CARVALHO DA COSTA CARDADOR, residente na Rua 

do Outeiro da Fonte, n.º 34, freguesia de Marrazes, cidade de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para alteração e ampliação do anexo de apoio à habitação situado em Outeiro 

da Fonte, freguesia de Marrazes, cidade de Leiria, numa zona definida no Regulamento do 

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

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/08/07, constante do respectivo 

processo (folha 43), 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, o seguinte: 

1.1. elementos gráficos rectificados por forma a prever a diminuição da altura dos anexos ao 

mínimo indispensável, nomeadamente no que se refere ao alçado Norte; 

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

elementos entregues; 

1.3. projectos de especialidades; 

2.º cumprir com as disposições presentes no Código Civil. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 726/07 - Maria Leonilde Neves da Silva 
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DLB N.º 1097/07 | De MARIA LEONILDE NEVES DA SILVA, representada pela procuradora 

Maria da Piedade Neves Silva Francisco, residente na Rua do Moital, n.º 25, freguesia de 

Ilha, concelho de Pombal, referente ao projecto de arquitectura para alteração e ampliação 

do edifício de habitação unifamiliar e construção de muros de vedação na Rua João Lage 

Lopes, na localidade de Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão. 

 A pretensão já havia sido aprovada em reunião de Câmara de 2005/05/09, em sede do 

processo n.º 1060/04, tendo caducado por falta de entrega da totalidade dos elementos 

solicitados 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 2007/08/20, constante do respectivo processo (folha 255), 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 referentes ao projecto de arquitectura corrigidos de forma a garantir o 

cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de 

Fevereiro, relativamente aos vão sobrepostos, conforme anteriormente indicado no 

ponto n.º 2 do ofício n.º 5143, de 2005/05/12; 

1.2. estimativa de custo rectificada relativamente às áreas dos pisos; 

1.3. projecto de isolamento térmico, elaborado de acordo com o Decreto-Lei n.º 80/06, de 8 

de Abril; 

1.4. projecto de isolamento acústico, elaborado de acordo com o Decreto-Lei n.º 9/07, de 17 

de Janeiro; 

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

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

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

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

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 previamente à emissão da autorização de utilização, proceder à reposição das infra-

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

 

1.2. Análise dos seguintes processos de licenciamento de combustíveis 
1.2.1. Processo de licenciamento de combustíveis n.º 34/04 – Repsol Butano Portugal, 
R.B., SA, actualmente designada por Repsol Gás Portugal, SA 
DLB N.º 1098/07 | De REPSOL BUTANO PORTUGAL, R.B., SA, actualmente designada por 

REPSOL GÁS PORTUGAL, SA, com sede social na Av. José Malhoa, n.º 16 B – 4.º, Lisboa, 

referente ao pedido de licenciamento para legalização da instalação de um reservatório 

enterrado de armazenagem de GPL em Pinhal da Carriça, na localidade de Sismaria, 

freguesia de Monte Redondo. 



992(16) 
 

CMLeiria/Acta n.º 19, de 2007.08.30 
Im-DA-15-09_A00 
 
 

 Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/08/07 (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 artigo 16.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 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/08/07 (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. 

Mais deliberou transmitir à requerente os conteúdos dos pareceres emitidos pelo 

Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, actualmente designado por Autoridade 

Nacional de Protecção Civil, e pela Junta de Freguesia de Monte Redondo (folhas 21 e 17) e 

informar a titular do pedido de licenciamento de que deverá requerer o averbamento do 

processo, face à nova denominação da sociedade. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2.2. Processo de licenciamento de combustíveis n.º 7/06 – Sondalis, Captações de 
água, Lda. 
DLB N.º 1099/07 | De SONDALIS, CAPTAÇÕES DE ÁGUA, LDA, com sede social na Rua 

da Base Aérea, na localidade e freguesia de Amor, referente ao pedido de aprovação do 

projecto para instalação de um posto de abastecimento de gasóleo (reservatório superficial 

com 10 m3 para consumo próprio) no local acima referido. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/08/07 (Sector de Apoio Técnico aos 

Licenciamentos Especiais), constante do respectivo processo (folhas 79 e 80), e face ao 

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

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

condicionado ao seguinte: 

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

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

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

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

1188/03, de 10 de Outubro; 

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

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

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

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

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

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

normas legais e regulamentares em vigor; 
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3.º concluídos os trabalhos de instalação, e dentro do prazo fixado para o efeito, requerer a 

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

Novembro; 

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

entidades intervenientes no processo. 

 Mais deliberou remeter à requerente um exemplar autenticado do projecto aprovado 

bem como cópias dos pareceres emitidos pelas entidades consultadas (folhas 41, 64 e 78). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 
1.2.3. Processo de licenciamento de combustíveis n.º 1/07 - Colégio Dr. Luís Pereira da 
Costa, Lda. 
DLB N.º 1100/07 | De COLÉGIO DR. LUÍS PEREIRA DA COSTA, LDA., com sede social em 

Monte Redondo, referente ao pedido de licenciamento para instalação de um reservatório 

enterrado de GPL (com capacidade de 2,5 m3) em Figueirinha, da referida freguesia. 

 Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/08/07 (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 artigo 16.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 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/08/07 (Sector Técnico de Apoio aos 

Licenciamentos Especiais), 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 

Junta de Freguesia de Monte Redondo e pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (folhas 

42 e 44). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2.4. Processo de licenciamento de combustíveis n.º 7/07 - Lena Engenharia e 
Construções, SA 
DLB N.º 1101/07 | De LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, SA, com sede social na 

Quinta da Sardinha, apartado 214, freguesia de Santa Catarina da Serra, referente ao 

pedido de licenciamento para instalação de um posto de abastecimento de gasóleo para 

consumo próprio na Granja do Sobral, na localidade e freguesia acima indicadas. 

 Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/08/07 (Sector Técnico de Apoio aos Licenciamentos 

Especiais), considerando que a pretensão, inserida numa zona definida no Regulamento do 

Plano Director Municipal como Espaço Florestal e via proposta ao IC9, não cumpre com o 

disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/06, de 28 de Junho, pelo que se propõe o 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/08/07 (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. 

Mais deliberou transmitir à requerente o conteúdo do parecer emitido pela Junta de 

Freguesia de Santa Catarina da Serra (folha 76). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise do processo de licenciamento comercial n.º 3/07 - Ministério da Economia 
e da Inovação, Direcção Regional da Economia do Centro (Minipreço, Dia Portugal – 
Supermercados, SA) 
DLB N.º 1102/07 | De MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO, DIRECÇÃO 

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

Coimbra, referente ao pedido de aprovação de localização do estabelecimento de comércio 

a retalho denominado Minipreço, Dia Portugal – Supermercados, SA a instalar num edifício a 

construir na Estrada da Carreira de Tiro, freguesia de Marrazes, cidade de Leiria. 

 A pretensão incide sobre uma zona cartografada no Plano Director Municipal como 

Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média 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 2007/08/20, constante do respectivo processo (folha 72), e tendo em conta o previsto no 

n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 12/04, de 30 de Março, deliberou por unanimidade não 

aprovar a localização do estabelecimento comercial acima referido, pelos motivos abaixo 

indicados: 

1.º não é esclarecida qual a operação urbanística em que se pretende enquadrar o pedido 

em causa, face ao previsto no regime de licenciamento de obras particulares, aprovado pelo 

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

de 4 de Junho (destaque ou loteamento), uma vez que se pretende ocupar apenas parte da 

propriedade e dado que é indicada a continuação dos arruamentos envolventes para a 

restante área de terreno, não se esclarecendo quanto à eventual ocupação futura do referido 

espaço; 

2.º no que se refere à implantação da edificação, deveria prever-se um maior afastamento 

em relação à Estrada da Carreira de Tiro, a fim de salvaguardar a necessidade de eventuais 

alargamentos da via e tendo em conta a faixa de circulação interna na envolvente ao 

empreendimento, devendo esta manter a mesma dimensão em todo o seu desenvolvimento, 

com o mínimo de 5,50 m, nos termos do Regulamento do Plano Director Municipal; 

3.º deverá prever-se a execução de passeio no interior da propriedade, de modo a não 

reduzir a largura da Estrada da Carreira de Tiro, face ao constante dos elementos 

apresentados na planta à escala 1:500; 

4.º não se encontram indicados no parque de estacionamento os lugares afectos ao 

estacionamento de pessoas com mobilidade condicionada; 
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5.º de acordo com o parecer emitido pelo Departamento de Obras Municipais, cuja cópia 

deverá ser remetida ao requerente (folhas 71 e 45), não se considera de aceitar a solução 

viária proposta no que se refere ao enquadramento com os arruamentos envolventes; 

6.º no caso de eventual reformulação do pedido de acordo com o acima indicado, a 

pretensão carecerá de pareceres do Ministério da Defesa Nacional - Força Aérea, da EDP- 

Distribuição de Energia, S.A, e da EP – Estradas de Portugal, E.P.E.. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4. Análise do processo de vistoria n.º 24/06 - Maria Augusta da Graça 
DLB N.º 1103/07 | De MARIA AUGUSTA DA GRAÇA, residente na Rua das Olarias, n.º 14, 

na cidade e freguesia de Leiria, referente à exposição apresentada na sequência da 

notificação efectuada em fase de audiência prévia ao proprietário da moradia onde a mesma 

reside no sentido de proceder à realização de obras de conservação para efeitos de 

beneficiação higiénica. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que o proprietário do referido 

imóvel não contestou o conteúdo da notificação que lhe foi efectuada em fase de audiência 

prévia nem procedeu à realização das obras de conservação necessárias à reparação das 

deficiências apontadas no auto de vistoria n.º 277/06, deliberou por unanimidade o 

seguinte: 

1.º notificar o proprietário do imóvel, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 5 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e nos n.ºs 2 e 3 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, para no 

prazo de quarenta e cinco dias proceder à realização das obras de conservação necessárias 

à reparação das deficiências constantes no auto de vistoria n.º 277/06, cujo conteúdo já é do 

seu conhecimento; 

2.º transmitir à inquilina os procedimentos adoptados pela Câmara. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5. Análise do processo de informação prévia n.º 19/07 - Manuel da Conceição Batista 
DLB N.º 1104/07 | De MANUEL DA CONCEIÇÃO BATISTA, residente na Rua Principal, n.º 

407, na localidade de Brogal, freguesia de Parceiros, referente ao pedido de informação 

prévia sobre a viabilidade de construção de dois edifícios mistos (destinados a habitação, 

comércio e serviços), com demolição parcial do edificado existente, na Rua dos Parceiros, 

da referida freguesia, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como 

Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/08/24, 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 não é esclarecedora quanto à serventia indicada na certidão da 

Conservatória do Registo Predial; 

2.º o caminho no lado Nascente não possui as infra-estruturas necessárias à viabilização da 

operação urbanística pretendida, incluindo a largura mínima da plataforma da estrada de 
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6,00 m, não sendo ainda esclarecida a sua extensão e respectiva natureza (caminho público 

ou serventia), face ao observado no local; 

3.º em termos de enquadramento urbanístico e viário considera-se que: 

3.1. as volumetrias dos edifícios (corpos A e B) são excessivas, não devendo exceder os três 

pisos; 

3.2. o edifício do corpo «B» (artigo 1253) não prevê o afastamento mínimo de 8,00 m ao eixo 

do caminho; 

3.3. não é aceitável a configuração dos lugares de estacionamento junto ao arruamento, 

devendo todos estes serem paralelos à via; 

3.4. o proposto para a parcela «A» (artigo 2526) não justifica a isenção de criação de lugares 

de estacionamento junto ao caminho público; 

3.5. não é viável a preservação do elemento de construção no lado Nascente (fachada com o 

arco), uma vez que este interfere com o eventual alargamento do caminho e criação de 

passeio; 

3.6. não é de primordial importância a preservação do edifício existente em termos de valor 

arquitectónico e de património, podendo uma nova edificação prever o recuo em relação 

ao arruamento, assegurando o correcto enquadramento urbanístico; 

4.º deverá ser esclarecida a sobreposição de terreno detectada entre o indicado no presente 

processo e o representado no pedido de informação prévia n.º 12/01. 

 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 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. 

 Mais se refere que, apesar de se tratarem de dois prédios distintos em parcelas 

separadas, o pedido apresentado foi analisado como um conjunto. 

 Caso o requerente pretenda apresentar novo pedido para o local, deverá instruir um 

processo para cada parcela de terreno ou prever a anexação dos números de matriz de 

modo a constituir um único prédio.» 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/08/24, e face ao disposto no 

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

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

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

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

 

1.6. Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços de fiscalização durante o mês 
de Julho 
DLB N.º 1105/07 | Presente o relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao 

serviço efectuado durante o mês de Julho. 
Secção de Fiscalização 

Actividades do Mês de Julho/2007 
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Departamento de Operações Urbanísticas 

Queixas 70 
Processos Fiscalizados 401 
Mandados de Notificação 9 
Embargos 21 

Autos de Transgressão 
Obras sem licença 46 
Obras em desacordo com a licença 8 
Outras transgressões 18 

 

Serviço efectuado para o Departamento Jurídico 

Mandados de Notificação 14 
Processos de contra-ordenação 1 
Autos de Notícia 0 
Informações 0 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

1.7. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.7.1. Processo de loteamento n.º 2/82 - Mota Marques & Marques, Lda. 
DLB N.º 1106/07 | De MOTA MARQUES & MARQUES, LDA, com sede na Quinta da 

Fábrica, Rua Miguel Torga, n.º 225 – R/C Esq.º - Leiria, acompanhado de um requerimento a 

solicitar a recepção definitiva das obras de infra-estruturas, nomeadamente rede viária e 

arranjos exteriores, referente ao loteamento, situado no lugar de Quinta da Fábrica, 

freguesia e cidade de Leiria. 

N.º de 
embargo Data Nome do 

Proprietário Local Tipo de obra Razões do 
embargo Processo 

1710 02/07/07 Luís Costa 
Ferreira Lopes 

Santa 
Catarina 
da Serra 

Construção de muro de 
suporte e vedação. 

Sem a 
respectiva 
licença 

Não existe 

1726 02/07/07 António 
Frazão Faria Barreira 

Ampliação de moradia e 
construção de muro de 
vedação. 

Sem a 
respectiva 
licença 

Não existe 

1727 04/07/07 Aníbal de 
Jesus Ferreira Colmeias Alterações de moradia. 

Sem a 
respectiva 
licença 

618/07 

1728 04/07/07 

Elisabete 
Marques 
Morgado das 
Neves 

Boa Vista Construção de moradia, 
anexo e muros. 

Sem a 
respectiva 
licença 

589/07 

1733 10/07/07 João Ferreira 
de Sousa Pousos Construção de moradia 

e muros. 

Em desacordo 
com o projecto 
aprovado 

1001/03 

1730 10/07/07 Imogrosso II , 
Lda. Marrazes Construção de bloco 

habitacional 

Em desacordo 
com o projecto 
aprovado 

793/05 

1729 10/07/07 Mota Marques 
& Filhos, Lda. Leiria Construção de bloco 

habitacional 

Em desacordo 
com o projecto 
aprovado 

949/01 

1734 13/07/07 Campinoise, 
Lda. Leiria Construção de edifico 

habitacional 

Em desacordo 
com o projecto 
aprovado 

1156/04 

1713 17/07/07 Manuel Luís 
Ferreira Colmeias Construção de moradia 

Em desacordo 
com o projecto 
aprovado 

1203/05 

1714 20/07/07 Artur Alves 
Rodrigues Barreira Reconstrução de 

moradia e muro vedação 

Sem a 
respectiva 
licença 

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

pelo Departamento de Obras Municipais, pela Divisão de Espaços Verdes e pela Divisão de 

Loteamentos, datadas de 30 de Abril de 2007, 29 de Maio de 2007 e 17 de Julho de 2007 

respectivamente, constantes do respectivo processo, (folhas 478, 479 e 480) deliberou por 
unanimidade autorizar a recepção definitiva das obras de infra-estruturas (rede viária e 

arranjos exteriores) e o cancelamento da parte restante da garantia bancária n.º 63934007, 

emitida pela Caixa Geral de Depósitos, devendo para o efeito ser elaborado o 

correspondente auto de recepção. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.7.2. Processo de loteamento n.º 22/82 - Manuel Gaspar Mendes 
DLB N.º 1107/07 | De MANUEL GASPAR MENDES, residente na Rua dos Picotes, n.º 6, no 

lugar e freguesia de Carnide, concelho de Pombal, referente ao loteamento, sito no lugar de 

Vale Grande, da freguesia de Marrazes, cidade de Leiria. 

As alterações ao lote A do loteamento foram aprovadas por deliberação de Câmara 

de 17 de Novembro de 2005 (folha 86). 

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

Divisão de Loteamentos, datada de 18 de Julho de 2007, constante do respectivo processo 

(folha 166), deliberou por unanimidade aprovar o projecto de infra-estruturas, condicionado 

ao seguinte:  

1. dar cumprimento às alíneas b) e c) da deliberação de Câmara de 17 de Novembro de 

2005; 

2. apresentar garantias bancárias nas quais deve constar a seguinte clausula «A garantia 

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

3. a favor da Câmara Municipal, no valor de €1.304,50, destinada às infra-estruturas do 

arruamento e passeio;  

4. dar cumprimento às restantes condições estabelecidas no parecer do Departamento de 

Obras Municipais para a realização da obra, tendo o requerente 2 meses para a sua 

execução.  

5. o aditamento ao alvará de loteamento deverá ser requerido no prazo de um ano. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.7.3. Processo de loteamento n.º 14/94 - Anabela Faria Duarte da Cruz e Outros 
DLB N.º 1108/07 | De ANABELA FARIA DUARTE DA CRUZ E OUTROS, acompanhado de 

um requerimento de Emanuel Marques Clemente, Hélia Maria Marques Clemente e Gilberto 

Manuel Marques Clemente, residentes na Rua do Regedor, n.º 25, no lugar e freguesia de 

Amor, concelho de Leiria, a solicitar alterações aos lotes 2, 4 e 5, situados no lugar e 

freguesia de Amor, concelho de Leiria. 

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

alteração das áreas de implantação e de construção e previsão de anexos, nos lotes 2, 4 e 

5. 

Com o aumento da área de construção proposto é excedido o índice estabelecido no 

artigo 56.º do regulamento do PDM, para o local. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e considerando a informação prestada pela 

Divisão de Loteamentos datada de 1 de Agosto de 2007, constante do respectivo processo, 

(folha 206) deliberou por unanimidade manifestar a intenção de indeferir a pretensão de 

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

de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, 

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

Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o que se lhe oferecer 

sobre a respectiva proposta de indeferimento do pedido.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.7.4. Processo de loteamento n.º 29/94 - Manuel de Boaviagem de Afonseca 
DLB N.º 1109/07 | De MANUEL DA BOAVIAGEM DE AFONSECA E OUTROS, 

acompanhado de um requerimento de Fernanda Manuela de Afonseca Rodrigues e Outros, 

residente na Rua Principal, 21-A, no lugar de Costa de Cima, da freguesia de Maceira, 

concelho de Leiria, a solicitar alterações ao lote 1, consistindo as mesmas no aumento da 

área de implantação e de construção do anexo em 46,5m2, situado no lugar de Costa de 

Cima, da freguesia de Maceira. 

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

Divisão de Loteamentos de 1 de Agosto de 2007, constante do respectivo processo, (folha 

192 e 192 verso) deliberou por unanimidade aprovar as alterações propostas, nos termos 

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

Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, ficando condicionado ao pagamento de €278 como 

compensação de área não cedida para equipamento.  

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

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

 

1.7.5. Processo de loteamento n.º 71/95 - Virgílio Francisco Pedrosa 
DLB N.º 1110/07 | De VIRGÍLIO FRANCISCO PEDROSA, residente na Rua da Mata, 2 no 

lugar de Vale da Gunha, da freguesia de Maceira, concelho de Leiria, acompanhado de um 

requerimento a solicitar a recepção definitiva das obras de infra-estruturas, nomeadamente 

rede viária, referente ao loteamento, situado no lugar de Quinta de Santo António – 

Alcogulhe, da freguesia de Azoia, concelho de Leiria. 

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

pelo Departamento de Obras Municipais e Divisão de Loteamentos, datadas de 15 de 

Novembro de 2006 e 7 de Agosto de 2007, respectivamente, constantes do respectivo 

processo (folhas 108 e 109), deliberou por unanimidade autorizar a recepção definitiva das 

obras de infra-estruturas (rede viária) e o cancelamento da parte restante da garantia 

bancária n.º 0393.000526.088.0019, emitida pela Caixa Geral de Depósitos SA, devendo 

para o efeito ser elaborado o correspondente auto de recepção. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.7.6. Processo de loteamento n.º 73/95 - José Vieira Alves e Outros 
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DLB N.º 1111/07 | De JOSÉ VIEIRA ALVES E OUTROS, acompanhado de dois 

requerimentos de Raquel Maria Henriques Martins e de Eduardo da Silva Frazão, residentes 

na Rua Miguel Franco, Lote 1, 4.º Dt.º - Quinta dos Capuchos, Leiria e na Rua Comandante 

Almeida Henriques, Lote 3, n.º 32, 3.º B – Leiria, respectivamente, a solicitarem alterações 

aos lotes 45 e 46 e lote 37, respectivamente, situado no lugar de Quinta da Belavista, da 

freguesia de Cortes, concelho de Leiria. 

De acordo com a informação da Divisão de Loteamentos as alterações constam do 

seguinte:  

1. As alterações aos lotes 45 e 46 consistem na junção dos dois lotes dando origem ao lote 

45-A e consequente reformulação dos parâmetros urbanísticos; consiste igualmente no 

aumento da área de construção em cave e na definição da cota de soleira.  

2. A alteração ao lote 37 consiste na implantação de alpendre com 34 m² e consequente 

reformulação do polígono de implantação. 

Decorreu o período de discussão pública, nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei 

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

oposição. 

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

pela Divisão de Loteamentos e do Departamento de Operações Urbanísticas, datadas de 8 e 

de Agosto de 2007 e 10 de Agosto de 2007, respectivamente, constante do respectivo 

processo (folhas 547 e 547 verso), deliberou por unanimidade aprovar as alterações 

solicitadas, condicionado a apresentar planta a anexar ao aditamento ao alvará a emitir, 

devendo discriminar o uso da cave para garagem, relativamente ao novo lote 45-A. 

Para o efeito, devem os requerentes solicitar a emissão dos respectivos aditamentos 

ao alvará de loteamento no prazo de um ano. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.7.7. Processo de loteamento n.º 28/96 - Edifoz - Empreendimentos Imobiliários, SA 
DLB N.º 1112/07 | De EDIFOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA, acompanhado 

de um requerimento de Cláudia Ferreira, residente na Urbanização Belmonte II, Lote 41, no 

lugar de Casal dos Matos, freguesia de Pousos, concelho de Leiria, a solicitar alterações, 

consistindo as mesmas na possibilidade de construção de um telheiro no Lote 41, sito no 

lugar supra identificado. 

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

Divisão de Loteamentos de 1 de Agosto de 2007, constante do respectivo processo (folha 

439), deliberou por unanimidade aprovar as alterações propostas, nos termos do n.º 8 do 

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

Decreto-Lei 177/01, de 4 de Junho. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.7.8. Processo de loteamento n.º 25/03 - Construções J.J.R. & Filhos, SA 
DLB N.º 1113/07 | De CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, SA, com sede na Rua da Capela, 

n.º 4 no lugar de Quinta da Sardinha, da freguesia de Santa Catarina da Serra, concelho da 

Leiria, acompanhado de um requerimento a solicitar a recepção provisória das obras de 
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urbanização referente ao loteamento situado no lugar de Magueigia «Canteira», da freguesia 

de Santa Catarina da Serra.  

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

pelo Departamento de Obras Municipais, pela Divisão de Parques e Espaços Verdes, pela 

Divisão de Loteamentos e Departamento de Operações Urbanísticas datadas de 12 de 

Março de 2007, 20 de Março de 2007, 17 de Julho de 2007 e 6 de Agosto de 2007, 

respectivamente, constantes do respectivo processo (folhas 609, 610 e 612), deliberou por 
unanimidade autorizar a recepção provisória das infra-estruturas e a redução das garantias 

bancárias n.º (s) 05/215/2873 (rede viária no interior do loteamento), 05/215/28781 (rede 

viária no exterior do loteamento) e 05/215/28782 (rede de água no interior e exterior do 

loteamento, esgotos domésticos e pluviais) para 10% do seu valor inicial, que ficarão cativas 

até à recepção definitiva das infra-estruturas que as mesmas caucionam e comunicar ao 

Banco BPI, SA.  

Mais deliberou elaborar à posterior o correspondente auto de recepção. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.8. Análise dos seguintes processos de informação prévia de loteamento 
1.8.1. Processo de informação prévia de loteamento n.º 2/07 - Vítor Manuel Ferreira 
Lúcio da Silva e Outro 
DLB N.º 1114/07 | De VÍTOR MANUEL FERREIRA LÚCIO DA SILVA e Outro, residente no 

lugar de Quinta dos Parceiros, da freguesia de Parceiros, concelho de Leiria, acompanhado 

de um requerimento a solicitar um pedido de informação prévia para um loteamento 

composto por 57 lotes, 39 dos quais destinados a habitação colectiva e os restantes 18 

destinados a moradias unifamiliares, situado num terreno que abrange dois prédios, em 

Quinta da Ramadiça, da freguesia de Parceiros, cidade de Leiria.  

De acordo com a informação prestada pela Divisão de Loteamentos verifica-se o 

seguinte: 

«Os terrenos estão localizados em zona habitacional ou residencial de baixa 

densidade: não foram apresentadas plantas das servidões, RAN, REN, escala 1:5.000 e à 

escala 1:1.000 em originais. 

A proposta apresenta edifícios de 5 pisos e um índice superior ao estabelecido no 

PDM, para zonas de baixa densidade, pelo que não é viável por contrariar o artigo 47.º do 

PDM». 

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

Loteamentos do Departamento de Operações Urbanísticas, datadas de 23 de Julho de 2007 

e de 6 de Agosto de 2007, respectivamente, constante do respectivo processo (folhas 33 e 

33 verso), deliberou por unanimidade informar o requerente de que não é viável a solução 

apresentada por violar o Plano Director Municipal, nomeadamente o artigo 47.º do seu 

Regulamento, notificando o mesmo nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo. 

Mais deliberou que a respectiva solução poderá vir a ser viável, caso o estudo 

apresentado seja reformulado de acordo com o atrás descrito, ficando condicionado aos 

pareceres da EDP - Distribuição de Energia, S.A., da PT - Portugal Telecom, dos SMAS - 
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Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria e da Junta de Freguesia de 

Parceiros. 

Deverá ainda ser ponderada a proposta do Departamento de Obras Municipais 

quanto à rede viária da zona urbana de Leiria integrada no estudo do loteamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.8.2. Processo de informação prévia de loteamento n.º 4/07 - Tarde & Dia, Comércio 
Alimentar, Lda. 
DLB N.º 1115/07 | De TARDE & DIA, COMÉRCIO ALIMENTAR, LDA, com sede na Rua 

Herondino Guerra Domingues, n.º 853, no lugar e freguesia de Carvide, concelho de Leiria, 

acompanhados de um requerimento a solicitar um pedido de informação prévia para um 

loteamento de 11 lotes, (1 a 10 inclusive, para habitação unifamiliar e o lote n.º 11 ocupado 

por um edifício destinado exclusivamente a comércio/serviços), num terreno inserido em 

Espaço de Núcleo Urbano e Espaço Florestal, de acordo com a Planta de Ordenamento do 

Plano Director Municipal, situado no lugar de Várzeas, freguesia de Souto da Carpalhosa, 

concelho de Leiria.  

De acordo com a informação prestada pela Divisão de Loteamentos verifica-se o 

seguinte:  

1. Verifica-se que a área total do terreno não corresponde à soma das áreas referidas na 

certidão da Conservatória do Registo Predial.  

2. Na planta apresentada, à escala 1:500, verifica-se que o limite entre as zonas urbana e 

florestal não está devidamente assinalado de acordo com as cartas do Plano Director 

Municipal.  

3. A parcela b) delimitada no estudo apresenta uma área superior em cerca de 1500m² 

relativamente ao espaço urbano do Plano Director Municipal.  

4. O estudo prévio do loteamento excede os limites do espaço urbano. 

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

Loteamentos de 23 de Julho de 2007 constante do respectivo processo (folhas 55 e 55 

verso), deliberou por unanimidade informar o requerente que não é viável a pretensão por 

contrariar o disposto no artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e no n.º 1 do artigo 58.º 

do Regulamento do PDM, uma vez que só são permitidas operações de loteamento em 

áreas urbanas, notificando o mesmo nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo. 

Mais deliberou que a respectiva solução poderá vir a ser viável se o estudo 

apresentado for reformulado, ficando condicionado aos pareceres do EDP - Distribuição de 

Energia, S.A., da EP – Estradas de Portugal, EPE, da PT – Portugal Telecom, dos SMAS – 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria e do Ministério da Defesa 

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

 

 

Ponto dois 
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 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 Financeira 
2.1.1. Pagamentos 
DLB N.º 1116/07 | 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 e pelo Sr. Vice-Presidente, no período de 2 a 29 de Agosto de 2007 

correspondente às Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 5520, 5521, 5529, 5531 a 5534, 5578 

a 5581, 5583, 5604, 5616, 5617, 5619, 5620, 5624, 5630, 5631, 5633 a 5648, 5652 a 5654, 

5656 a 5664, 5668, 5706, 5731,5751,5752, 5755, 5758, 5767 a 5775, 5778 a 5781, 5813, 

5861, 5879, 5880, 5934, 6045 a 6050, 6052, 6053, 6055 a 6065, 6067, 6068, 6167, às 

Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 443 a 493, 495 a 500 e às Ordens de Pagamento 

de Facturas n.ºs: 521, 529, 532, 534, 537, 539, 540, 544, 548, 551, 553 a 555, 563, 566, 

572, 576, 579, 582, 585, 587, 588, 590, 593, 567, 1179, 1525, 1609, 1610, 1738, 1826, 

3012, 3052, 3053, 3055 a 3057, 3061 a 3063, 3067, 3068, 3070 a 7073, 3075, 3076, 3080, 

3083 a 3085, 3091 a 3094, 3097 a 3100, 3147, 3193,3220, 3608, 3679, 3720,3726, 3732, 

3734, 3736 a 3738, 3744, 3754, 3761, 3763, 3769, 3774, 3777, 3780, 3783, 3790, 3816, 

3836, 3845, 3876, 3895, 3896, 3931, 4080, 4133, 4202, 4231, 4263, 4348, 4398, 4447, 

4450, 4453, 4458, 4460, 4462, 4508, 4528,4550, 4592, 4601,4651, 4653, 4656, 4658, 

4661,4664, 4665, 4666,469,4671 a 4673, 4709, 4719, 4741, 4759, 4762, 4765, 4770, 4797, 

4800, 4801, 4815, 4817, 4820,4822, 4840, 4842, 4845, 4846, 4849 a 4852, 4855 a 4863, 

4865, 4866, 4869, 4870, 4873, 4874, 4878, 4880, 4881, 4883 a 4885, 4887, 4889 a 4891, 

4893 a 4904, 4906, 4916, 4920 a 4922, 4924, 4925, 4927, 4945, 4946, 4948, 4949, 4959, 

4964 a 4967, 4972, 4973, 4976, 4977, 4979, 4980, 4983, 4984, 4986, 4988, 4990, 4993, 

4996, 4998, 4999, 5001 a 5003, 5005, 5006, 5011 a 5016, 5021 a 5023, 5025 a 5027, 5030, 

5043, 5049 a 5053, 5057, 5062 a 5067, 5070 a 5074, 5083, 5085, 5087, 5095, 5099, 5101, 

5102, 5113 a 5121, 5126 a 5129, 5131 a 5138, 5141, 5144, 5150 a 5155, 5160 a 5188, 

5194, 5198 a 5224, 5226, 5229, 5231, 5233 a 5243, 5245, 5246, 5248 a 5250, 5252 a 5275, 

5277,5278, 5281 a 5293, 5297,5300, 5303, 5312, 5313, 5320, 5326, 5328, 5329, 5339, 

5344, 5349, 5350 a 5355, 5363 a 5365, 5369, 5375, 5386, 5394 a 5397, 5401, 5432, 5447 a 

5449, 5451 a 5488, 5490 a 5500, 5502, 5506 a 5508, 5510, 5514, 5517, 5518, 5522 a 5528, 

5530, 5536, 5538 a 5545, 5547 a 5554, 5556 a 5567, 5569, 5582, 5584 a 5598, 5600 a 

5603, 5605 a 5615, 5618, 5621 a 5623, 5625 a 5629, 5632, 5649 a 5651, 5666, 5667, 5669, 

5670, 5672 a 5674, 5676 a 5697, 5699 a 5705, 5707 a 5719, 5721, 5723, 5724, 5726 a 

5730, 5732 a 5750, 5753, 5754, 5759, 5761 a 5766, 5776, 5782 a 5784, 5786, 5789 a 5797, 

5799 a 5807, 5811, 5834 a 5838, 5840 a 5847, 5849, 5850, 5852 a 5860, 5862 a 5874, 5876 

a 5878, 5881 a 5885, 5887, 5888, 5894, 5899, 6003, 6004, 6025, 6026, 6034 a 6041, 6054, 

6073, 6074, 6076 a 6079, 6081 a 6091, 6096 a 6103, 6115, 6119, 6125, 6126, 6127, 6153, 

6154, 6156 a 6164, no valor total de €7.232.448,01. 

 
2.1.2. XIV Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2007 – 
Ratificação 
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DLB N.º 1117/07 | Presente a XIV Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2007 que se consubstancia na 14.ª Alteração ao Orçamento 

da Despesa, 12.ª Alteração ao Plano de Actividades, 14.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 unanimidade ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente de 23 de 

Agosto que autoriza a XIV Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 

2007, com inscrições/reforços no montante de €276.852,50 e diminuições/anulações no 

montante de €273.652,50 e a XIV alteração ao Orçamento da Despesa para o presente ano 

de 2007, com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €254.642,50 

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

 

2.1.3. Doação de uma Máquina Fotográfica 
DLB N.º 1118/07 | Presente uma declaração da Associação de Pais e Encarregados de 

Educação dos Alunos das Escolas do 1.º CEB e dos Jardins-de-Infância da Freguesia de 

Parceiros, remetida pelo Agrupamento de Escolas José Saraiva (ENT 2007/18809, de 26 de 

Julho), na qual declara ter adquirido, para instalar na Escola 1.º CEB de Parceiros, freguesia 

de Parceiros, uma máquina fotográfica Olympus, modelo FE – 230, no valor de €232,50. 

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

conferida pelo estipulado na alínea h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

instalação na Escola 1.º CEB de Parceiros, freguesia de Parceiros, cidade de Leiria. 

 
2.1.4. Doação de diverso equipamento 
DLB N.º 1119/07 | Presente uma declaração do Agrupamento de Escolas José Saraiva, 

(ENT 2007/18808, de 26 de Julho) na qual afirma ter adquirido para instalar na Escola 1.º 

CEB de Pernelhas, freguesia de Parceiros, os seguintes equipamentos: 

⎯ 1 Leitor de DVD Denver 706 K com cabo, no valor de €54,58; 

⎯ 2 Microfones Philips SBC, Mod.110, no valor unitário de €9,09 

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

conferida pelo estipulado na alínea h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

instalação na Escola 1.º CEB de Pernelhas, freguesia de Parceiros. 

 
2.1.5. Resumos de Tesouraria 

DLB N.º 1120/07 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 29 de Agosto de 2007, 

apresentando um Total de Disponibilidades de €4.649.323,02, sendo de Operações 

Orçamentais €4.078.712,55 e de Operações de Tesouraria €570.610,47 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 i v i s ã o  d e  C o m u n i c a ç ã o ,  R e l a ç õ e s  P ú b l i c a s  e  C o o p e r a ç ã o  

 
3.1. Intercâmbio entre a Escola Afonso Lopes Vieira e o Kopernikus Gymnasium de 
Rheine 
DLB N.º 1121/07 | No âmbito da geminação existente entre Rheine e Leiria, nos últimos 

anos, têm-se realizado diversas acções de intercâmbio quer em Leiria quer em Rheine, entre 

a Escola Secundária Afonso Lopes Vieira e o Kopernikus Gymnasium, com a participação de 

alunos dos 10.º, 11.º e 12.º anos. 

No início do ano lectivo 2007/2008, estão já agendados intercâmbios, deslocando-se 

a Rheine de 4 a 11 de Setembro uma turma da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, que, 

por sua vez, receberá de 26 de Setembro a 3 de Outubro, uma turma do Kopernikus 

Gymnasium. 

Durante a estada dos alunos nas duas cidades, os respectivas municípios 

disponibilizam algum apoio logístico, tendo competido a cada um deles suportar os encargos 

correspondentes ao alojamento do responsável por cada grupo, já que as despesas 

inerentes à alimentação são suportadas pelos estabelecimentos de ensino intervenientes no 

intercâmbio. 

Dado que o Prof. Alfred Franz, ex-reitor do Kopernikus Gymnasium e actual 

presidente da Associação de Amizade Rheine/Leiria, está indigitado para fazer o 

acompanhamento da turma que se desloca a Portugal no período de 26 de Setembro a 3 de 

Outubro, propõe-se que esta Câmara, em conformidade com as acções anteriores, suporte 

as despesas do seu alojamento, que implica um dispêndio de €294,00. Foi feita a proposta 

de cabimento n.º 3071/07, de 7 de Agosto. 

A Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Cooperação (Sector de 

Cooperação Externa) articulará com o Conselho Directivo da Escola Secundária Afonso 

Lopes Vieira as formalidades inerentes ao desenvolvimento do programa, designadamente o 

apoio logístico a prestar no que concerne a transportes, visita ao castelo, estádio municipal e 

recepção no edifício da Câmara. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, atendendo a que estas acções de 

intercâmbio se enquadram nos propósitos da geminação entre as duas cidades e face ao 

que tem sido tratado anteriormente, deliberou por unanimidade suportar a despesa 

inerente ao alojamento do Prof. Alfred Franz, na qualidade de responsável pelo grupo do 

Kopernikus Gymnasium que de 26 de Setembro a 3 de Outubro desenvolve uma acção de 

intercâmbio com a Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, no valor de €294,00, delegando 

na Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Cooperação (Sector de Cooperação 

Externa) que providencie, de parceria com o Conselho Directivo da Escola Secundária 

Afonso Lopes Vieira, as formalidades inerentes ao desenvolvimento do programa, 

designadamente o apoio logístico em transportes, visitas ao Castelo de Leiria e ao Estádio 

Municipal de Leiria e recepção no Edifício-Sede do Município.  
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2. Bolsas de estudo a jovens de S. Filipe - Ano lectivo 2007/2008 
DLB N.º 1122/07 | No seguimento da deliberação n.º 1171/06 (Acta n.º 20, de 2006.09.14) 

dado que Mário Vieira de Barros, Evandro Nelson Correia Nunes e Andrelina Sanches 

Fernandes, a frequentarem respectivamente os cursos de «Solicitadoria», «Comunicação 

Social e Educação Multimédia» e de «Animação Cultural» no Instituto Politécnico de Leiria 

são, no âmbito do Acordo de Cooperação e Amizade estabelecido com o Município de S. 

Filipe, da Ilha do Fogo, Cabo Verde, beneficiários de bolsas de estudo atribuídas por este 

Município, atendendo ao aproveitamento alcançado pelos mesmos no ano lectivo de 

2006/2007, a fim de que possam usufruir das mesmas com vista ao prosseguimentos dos 

seus cursos, propõe-se que seja concedido a cada bolseiro o montante de €3.700,00 no ano 

lectivo de 2007/2008, correspondente ao valor do ano transacto, a ser pago em décimos de 

€370,00, sendo o pagamento efectuado de Outubro de 2007 a Julho de 2008, no valor total 

de €11.100,00,  e foi objecto de proposta de cabimento n.º 3199/07, de 21 de Agosto. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, atendendo a que Mário Vieira de Barros 

transitou para o 4.º ano do curso de «Solicitadoria», Evandro Nélson Correia Nunes para o 

3.º ano do curso de «Comunicação Social e Multimédia» e Andrelina Sanches Fernandes, 

para o 3.º ano do curso de «Animação Cultural» no Instituto Politécnico de Leiria, deliberou 
por unanimidade concordar com o proposto, prosseguindo com a atribuição das três bolsas 

de estudo no ano lectivo de 2007/2008, no montante individual de €3.700,00, a ser pago em 

décimos de €370,00 de Outubro de 2007 a Julho de 2008, no valor total de €11.100,00. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 
 Comissão Munic ipa l  de  Toponímia  

 
Toponímia da freguesia de Barreira  
DLB N.º 1123/07 | A Comissão Municipal de Toponímia propõe à Câmara Municipal que 

sejam atribuídos os topónimos solicitados pela respectiva Junta de Freguesia através dos 

ofícios com nossos registos de entrada n.º 3073 e n.º 11.627, respectivamente de 13 de 

Agosto de 2007 e 8 de Maio de 2006, conforme descrição abaixo: 

BARREIRA 

URBANIZAÇÃO DO VISCONDE 

Rua Dr. Virgílio Cunha: com início na Rua Santíssimo Salvador e sem saída;  

Historial: denominação proposta em homenagem ao Dr. Virgílio Cunha pela sua 

generosidade e humanismo, dotado de uma inteligência brilhante.  

Virgílio Vieira da Cunha, filho de Joaquim Bento da Cunha Júnior e de Júlia Vieira, 

nasceu na freguesia das Cortes a 21 de Fevereiro de 1941, sendo o segundo de quatro 

irmãos. 

Frequentou a instrução primária na Escola do Telheiro. Depois entrou para o 

Seminário Diocesano de Leiria, onde permaneceu até completar o então 5.º ano. 
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Saiu desta Instituição e iniciou os estudos do 6.º e 7.º anos daquela época, 

respectivamente no Colégio de Correia Mateus e na Escola Comercial e Industrial de Leiria. 

Era o melhor aluno do seu tempo e dotado de uma inteligência brilhante. Há que 

referir que quer ele quer os seus dois irmãos foram dos primeiros jovens a estudar na 

freguesia da Barreira. 

Naquela altura, o Jornal «A Voz do Domingo» publicava as notas dos melhores 

alunos. No topo da lista destacava-se sempre o nome do Virgílio. 

Completados os estudos secundários, entrou na Faculdade de Economia da 

Universidade do Porto, onde se licenciou em Económicas e Financeiras. 

Cumpriu então o serviço militar obrigatório. 

Enquanto estudava, ia trabalhando, primeiro na companhia de seguros «Argus» e 

depois na companhia de seguros «Douro», actualmente «AXA Seguros». 

Começou pelos trabalhos mais modestos, mas a sua capacidade de trabalho e os 

conhecimentos adquiridos no decorrer do curso levaram-no a subir progressivamente dentro 

da companhia, onde foi um dos seus Directores e por fim um dos seus Administradores. 

Entretanto, com o final do curso, casou com Maria Gabriela de Oliveira Ferreira, 

licenciada em Germânicas. 

A meio dos anos 70 regressou a Leiria, onde para além do trabalho na companhia 

de seguros, foi desenvolvendo por conta própria actividade empresarial. 

Foi um dos gestores da «Fábrica de Rações Morgado», tendo acabado por criar 

também a sua própria fábrica de rações para animais; 

Criou outras empresas, entre elas a «Materliz», a «Bairruivo— Empresas de 

Materiais de Construção», a «Bontour — Agência de Viagens», a «Estalagem Claras», 

adquirindo também o Complexo das Piscinas de S. Pedro de Moel, na Marinha Grande, e o 

antigo «Colégio de Dr.Correia Mateus», onde tinha sido aluno. 

Dotado de grande generosidade e humanismo, sempre foi solidário com os seus 

conterrâneos e em vários tipos de Obras Sociais, quer na freguesia das Cortes quer na da 

Barreira, sendo o Adro da Igreja desta última uma dessas provas.  

Tinha um espírito insaciável de saber, dominando várias áreas do conhecimento. 

Gostava muito de ler e de investigar. Interessava-se por aviação, tirou a carta de 

condução de aeronaves e adquiriu uma avioneta através da qual se deslocava muitas vezes 

em serviço. Interessava-se igualmente por Apicultura, mantendo em terrenos da Senhora do 

Monte as suas colmeias que pessoalmente tratava.  

Rua da Cocheira – com início na Rua Dr. Virgílio Pereira e com fim na Rua Ala dos 

Namorados; 

Historial: Denominação proposta para recordar que em tempos, em anexo do Jardim do 

Visconde existiu uma cocheira, onde eram guardados os coches e as viaturas da altura 

conhecidas por «Donas Elviras». 

Rua Ala dos Namorados – com início na Rua Dr. Virgílio da Cunha e com fim na Rua da 

Cocheira; 

Historial: Denominação proposta em homenagem ao «Grupo Etnográfico dos  Anos 50». 

URBANIZAÇÃO DE SANTO ANTÓNIO 

Rua Fonte de Santo António – com início na Rua Santíssimo Salvador e sem saída. 
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Historial: denominação atribuída em homenagem a uma fonte aí existente; 

Rua 10 de Março – com início na Rua Santíssimo Salvador e com fim na Rua Monsenhor 

António Borges. 

Historial: denominação proposta em homenagem ao dia da freguesia. 

Rua Visconde António C. Costa Guerra – com início na Rua 10 de Março e com fim na 

Rua Fonte de Santo António. 

Historial: Denominação proposta em homenagem ao primeiro Visconde da freguesia da 

Barreira.   

O título de visconde da Barreira foi criado pelo Rei D. Carlos I, por decreto de 

9.1.1902, em favor de António Carlos da Costa Guerra, terceiro neto, por varonia, de José 

Pereira da Costa Guerra, a quem foi passada carta de brasão a 15.9.1755, pelo Rei D. José. 

Casou com D. Carolina Amélia da Silva Marques. O 1.º Visconde, pai de D. Virgínia Costa 

Guerra, nasceu em Leiria a 28.7.1849 e faleceu na mesma cidade a 14.1.1909, era bacharel 

formado em Direito, proprietário, lavrador e exerceu em Leiria diversos cargos 

administrativos. Foi também vogal do antigo Conselho do Distrito e Presidente da Comissão 

Executiva da Junta Geral do Distrito de Leiria. Era proprietário importante nos concelhos de 

Leiria, Batalha e Porto de Mós e membro importante do partido Regenerador em que sempre 

militou. 

Rua Monsenhor António Borges – com início e fim na Rua 10 de Março. 

Historial: denominação proposta em homenagem a Monsenhor António Antunes Borges, que 

nasceu na freguesia da Barreira no dia 1 de Fevereiro de 1910, filho de Joaquim Antunes e 

de Maria Emília Borges. Ingressou com 14 anos de idade no Seminário Diocesano de Leiria, 

em Outubro de 1924, onde fez os estudos Preparatórios, tendo-se destacado como um dos 

melhores alunos. 

Em 1930, partiu para Roma, por ordem do Senhor Bispo D. José Alves Correia da 

Silva, para completar os estudos na Universidade Gregoriana, com o companheiro Luís 

Confraria Portela, acompanhado do padre Luís Gonzaga da Fonseca, Director Espiritual 

durante todo o curso em Roma. 

Fez o Curso Ordinário de Filosofia em 3 anos e matriculou-se de seguida na 

Faculdade de Teologia que cursou durante 4 anos. 

Recebeu a Prima Tonsura a 17 de Fevereiro de 1935 e a 16 de Março do mesmo 

ano recebeu as Ordens Menores na Basílica de S. João de Latrão. 

A 19 de Dezembro de 1936 foi ordenado Presbítero na mesma Basílica de S. João 

de Latrão. 

Em fins de 1937, iniciou as funções de Vice-Reitor do Colégio Português em Roma, 

donde regressou alguns anos depois para leccionar Filosofia e Teologia no Seminário Maior 

de Leiria. 

Logo depois, foi nomeado Director do Externato D. Dinis e Professor de Moral no 

Liceu Rodrigues Lobo. 

Em Junho de 1953, assumiu o cargo de Reitor do Colégio de Santo António dos 

Portugueses, sendo, pouco depois, nomeado pela Santa Sé Prelado Doméstico com o título 

de Monsenhor. 
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Em 13 de Agosto de 1959, D. João Pereira Venâncio confiou-lhe a Reitoria do 

Santuário de Fátima. 

A pedido do Episcopado Português, regressou a Roma em 21 de Dezembro de 

1970, para reassumir o cargo de Reitor do Instituto de Santo António dos Portugueses, onde 

desenvolveu notável actividade diplomática e fez importantes trabalhos de investigação na 

Biblioteca Vaticana, sobretudo no que dizia respeito a Portugal e à Diocese de Leiria. 

Deixou um manuscrito desse seu trabalho, desconhecendo-se o seu paradeiro. 

Em 7 de Março de 1975, depois de pedir exoneração das suas funções em Roma, 

onde chegaram reflexos da Revolução do 25 de Abril de 1974, regressou a Leiria, onde, em 

25 de Março do ano seguinte, foi nomeado por D. Alberto Cosme do Amaral, Vigário-Geral 

da Diocese. 

Em 1979 retirou-se para a sua residência na freguesia da Barreira, onde faleceu no 

dia 9 de Outubro de 1987. 

TELHEIRO 

URBANIZAÇÃO VARANDAS VALE DE LOBOS     

Praceta Maria da Glória Polónia – com início na Rua do Pinhal Verde e sem saída. 

Historial: Denominação proposta em homenagem a Maria da Glória Polónia, que nasceu em 

Leiria em 1903, filha de Pedro José Rodrigues, que foi Presidente da Câmara Municipal de 

Leiria e Presidente do Hospital de Leiria. Maria da Glória Polónia, mulher dedicada às artes 

tradicionais e à família. Possuidora de grande sensibilidade artística aliada a um espírito 

prático, apesar da sua bela idade e tendo ultrapassado os 103 anos, mantém as faculdades 

intelectuais. Foi proprietária do Pinhal de Vale de Lobos.      

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

proposta de toponímia e, usando da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 64.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir os topónimos acima indicados na freguesia de 

Barreira. 
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.18937/07) 
DLB N.º 1124/07 | 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 26 de Agosto de 2007, no horário compreendido entre as 21h 

00m e as 24h 00m, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 

2007/08/10, a deferir o pedido.  
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade ratificar o 

despacho de 2007/08/10 da Senhora Presidente a deferir o pedido para o dia 2007/08/26, 

mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 
5.1.2. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.20794/07) 
DLB N.º 1125/07 | Presente o requerimento de CARLOS LEOPOLDO ALMEIDA 

CARVALHO, (Circolândia), residente na Rua José Viana, n.º 22B, 2º A, do lugar e freguesia 

de Ameixoeira, concelho de Lisboa, a solicitar licença especial de ruído, para a realização de 

espectáculos de circo, na Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, deste concelho, entre 

os dias 23 de Agosto e 2 de Setembro de 2007,  no horário compreendido entre as 16h 30m 

e as 24h 00m, do qual consta o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara de 

2007/08/23, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/08/23 do Senhor Vice-Presidente a deferir o pedido para o período de 23 

de Agosto a 2 de Setembro de 2007, mediante emissão de licença especial de ruído para o 

efeito. 

 
5.1.3. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.20779/07) 
DLB N.º 1126/07 | Presente o requerimento de ILÍDIO GRILO GOMES, residente na Rua 

Principal, n.º 55 – Grou, freguesia de Monte Redondo, deste concelho, na qualidade de 

proprietário do café «Abrigo», sito na morada supra, a solicitar licença especial de ruído, 

para apresentação de espectáculo de música ao vivo, a ter lugar no estabelecimento supra 

citado, nos dias 2007/08/24 e 2007/08/31 e 2007/09/07, no horário compreendido entre as 

22h00m e as 2h00m dos dias seguintes, do qual consta o despacho do Senhor Vice-

Presidente da Câmara de 2007/08/24, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/08/24 do Senhor Vice-Presidente a deferir o pedido para os dias 

2007/08/24 e 2007/08/31 e 2007/09/07, mediante emissão de licença especial de ruído para 

o efeito. 

 
5.1.4. Atribuição de lugares cativos no Mercado de Venda por Grosso do Falcão, Têxtil, 
Calçado e Outros (Ent.19491/07) 
DLB N.º 1127/07 | Presente o requerimento de RUI PAULO GONÇALVES CARDOSO, 

residente na Rua Dr.ª Cristina Torres, n.º 12, r/ch esq., freguesia de S. Julião, concelho da 

Figueira da Foz, a solicitar a troca do lugar cativo n.º 105 que já ocupava, pela atribuição dos 

lugares cativos n.º 97 e 98 para venda de têxteis, no Mercado de Venda por Grosso do 

Falcão. 

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

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

deixando vago o lugar n.º 105, uma vez que o requerente reúne os requisitos expressos no 

artigo 13.º do Regulamento do Mercado Falcão, na alteração aprovada pela Assembleia 

Municipal em 2003/04/17.  
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A atribuição dos lugares de venda é franca, não sujeitando o vendedor a qualquer 

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

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

artigo 15º, n.º 1.2 e 1.3 do Regulamento do referido Mercado, publicitada pelo edital n.º 

47/2007, de 2007/03/05. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.1.5. Alargamento de horário de funcionamento (Ent.20598/07) 
DLB N.º 1128/07 | Presente o pedido do representante legal da firma LEIRINOITES - 

ACTIVIDADES HOTELEIRAS E DE LAZER, LDA. a solicitar o prolongamento de horário de 

funcionamento do estabelecimento denominado «BEAT CLUB», sito na Rua Capitão 

Mouzinho de Albuquerque, n.º 168, freguesia e cidade de Leiria, até às 06:00 horas nos dias 

7 e 8 de Setembro do corrente ano, para assinalar a reabertura do estabelecimento supra 

citado após obras de renovação.  

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

pedido de prolongamento do horário até às 06:00 horas nos dias 7 e 8 de Setembro do 

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

Municipal dos Horários de Funcionamento.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
 D e p a r t a m e n t o  d e  E d u c a ç ã o  e  A c ç ã o  S o c i a l  

 
6.1 Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Educativa 
Municipal 
6.1.1. Transportes Escolares. Circuitos Especiais 2007/2008 
DLB N.º 1129/07 | Presentes as actas da Comissão de Abertura (I) e Análise de Propostas 

apresentadas no concurso realizado para o transporte de alunos durante o ano lectivo 

2007/2008 (II), bem como informação da Divisão de Acção Educativa Municipal (III): 

I 
Comissão de Abertura 

«Aos dezassete dias do mês de Agosto do ano de dois mil e sete, nesta cidade de Leiria e 

Departamento de Educação e Acção Social da Câmara Municipal de Leiria, pelas catorze 

horas e trinta minutos, reuniram os Senhores Paulo Manuel F. G. Felício, Isabel M.ª Pereira 

Ferreira do Quintal e Ludovino Manuel Pereira Ferraz dos Santos, os quais constituem o Júri 

para a abertura das propostas apresentadas para os TRANSPORTES ESCOLARES – 

CIRCUITOS ESPECIAIS - ANO LECTIVO 2007/2008, conforme Edital n.º 118/2007, de 20 

de Julho, do qual o primeiro é o seu presidente, a fim de procederem ao acto formal de 

abertura de propostas. 

De harmonia com o disposto no artigo 100.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 

Junho, feita a identificação do concurso, procedeu-se de imediato à abertura dos invólucros 

exteriores e de seguida, dos que continham a indicação exterior de “Documentos”, tendo-se 
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verificado que é a seguinte a lista dos concorrentes, de acordo com a ordem de entrada dos 

invólucros:  

⎯ GUERLENA – TÁXIS, LD.ª 

⎯ AVELINO PEREIRA CORREIA 

⎯ JOSÉ FERNANDES ANTUNES DOS SANTOS 

⎯ ARMINDO BRITES BERNARDINO 

⎯ TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª 

⎯ TÁXIS CB LEIRIA, LD.ª 

⎯ A J SILVA, LDª 

⎯ ANÍBAL PEDROSA DA SILVA, UNIPESSOAL, LD.ª 

⎯ REBOQUES AVES DO LIZ, LD.ª 

⎯ TÁXIS GUARITA, LD.ª 

⎯ COSTA E PEREIRA - TURISMO, LD.ª 
O presidente do júri procedeu à identificação dos concorrentes e dos seus representantes, 

tendo-se verificado que se encontravam presentes os representantes dos seguintes 

concorrentes: Táxis CB de Leiria Ld.ª , A.J. Silva Ld.ª, Táxis Guarita, Ld.ª e José Fernandes 

Antunes dos Santos. 

A Comissão reuniu em sessão privada e analisados os documentos deliberou: 
ADMITIR: Todos os concorrentes. 

Rubricados e guardados os invólucros e os documentos, procedeu-se abertura das 

propostas dos concorrentes abaixo mencionados, que apresenta os seguintes valores: 
N.º  1 - ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS D.DINIS - LEIRIA 
Transporte de aluno com necessidades educativas especiais 
Localidade: Pernelhas – Parceiros. 

GUERLENA TÁXIS, LD.ª ............................................................................................. ...................... € 14,50/Dia 

TÁXIS CB LEIRIA, LD.ª ............................................................................................... ...................... € 15,00/Dia 

Nº  2 - ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS D.DINIS - LEIRIA 
Transporte de aluno com necessidades educativas especiais 

Localidade: Moinhos de Carvide – Carvide. 

AVELINO PEREIRA CORREIA ..............................…………………………………... ... ............…........€27,95/Dia 

TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª................. ................................................................. ........................€21,50/Dia 

REBOQUES AVES DO LIZ. LD.ª ................................................................................. ...................... €38,00/Dia 

TÁXIS GUARITA, LD.ª.................................................................................................. ...................... €29,00/Dia 

Nº  3 - ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS D.DINIS - LEIRIA 
Transporte de alunos com necessidades educativas especiais 

Localidades: Alqueidão – Boavista e Rego D’Água – Leiria 

ARMINDO BRITES BERNARDINO.............................................................................. ...................... €25,00/Dia 

TÁXIS CB LEIRIA, LD.ª ............................................................................................... ...................... €18,00/Dia 

A J SILVA, LDª ............................................................................................................. ...................... €20,00/Dia 

N.º  4 - COLÉGIO DR. LUÍS PEREIRA DA COSTA – MONTE REDONDO 
Transporte de aluno portador de deficiência* 
Localidade: Bajouca de Baixo – Bajouca. 

*Inclui uma cadeira de rodas eléctrica 

TÁXIS GUARITA, LD.ª.................................................................................................. .......................€15,00/Dia 

N.º  5 - ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLOS RAINHA SANTA ISABEL DE CARREIRA 
Transporte de alunos com necessidades educativas especiais 
Localidade: Coimbrão. 

TÁXIS GUARITA, LD.ª.................................... ............................................................. .......................€15,00/Dia 

N.º  6 - ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLOS RAINHA SANTA ISABEL DE CARREIRA 



1013(37) 
 

CMLeiria/Acta n.º 19, de 2007.08.30 
Im-DA-15-09_A00 
 
 

Transporte de aluno com necessidades educativas especiais * 

Localidade: Graveto – Monte Redondo 

* Uma vez  por semana o transporte de ida e volta é para os “Malmequeres”- Marrazes 

ANÍBAL PEDROSA SILVA, UNIPESSOAL, LD.ª ......................................................... ......................€22,00/Dia 

TÁXIS GUARITA, LD.ª.................................................................................................. ......................€12,80/Dia 

N.º  7 - ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLOS RAINHA SANTA ISABEL DE CARREIRA 
Transporte de aluno com necessidades educativas especiais  

Localidade: Monte Real 

TÁXIS GUARITA, LD.ª...................... ........................................................................... .......................€12,00/Dia 

N.º  8 - ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLOS RAINHA SANTA ISABEL DE CARREIRA 
Transporte de alunos com necessidades educativas especiais 

Localidades: Matos, Casal Novo e Fonte Cova – Monte Redondo. 

TÁXIS GUARITA, LD.ª.................................................................................................. ...................... €20,00/Dia 

N.º  9 - ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA - GÂNDARA DOS OLIVAIS 
Transporte de aluna portadora de deficiência 

Localidade:  Quinta da Sardinha – Santa Catarina da Serra. 

ARMINDO BRITES BERNARDINO.............................................................................. ......................€40,00/Dia 

TÁXIS CB LEIRIA, LD.ª ............................................................................................... ......................€36,00/Dia 

A J SILVA, LDª ............................................................................................................. ......................€34,00/Dia 

COSTA E PEREIRA TURISMO, LDª ........................................................................... ......................€29,00/Dia 

N.º 10 - ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA - GÂNDARA DOS OLIVAIS 
Transporte de alunos com necessidades educativas especiais 

Localidades: Casal Novo e Barreiros – Amor. 

TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª...................... ............................................................. ......................€16,50/Dia 

N.º 11 - ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA - GÂNDARA DOS OLIVAIS 
Transporte de aluna portadora de deficiência * 

Localidade: Vidigal – Pousos. 

*Inclui uma cadeira de rodas eléctrica especial, 120kg CxLxA = 0,95x0,62x1,05 

A viatura deve possuir rampa para o carregamento da cadeira 

TÁXIS CB LEIRIA, LD.ª ................................................................................................ ...................... €32,00/Dia 

N.º 12 –  ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA - GÂNDARA DOS OLIVAIS 
Transporte de aluna com necessidades educativas especiais 
Localidade: Mata da Bidoeira – Bidoeira de Cima. 

TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª ................................................................................... ...................... €21,00/Dia 

N.º 13 – ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS DE JOSÉ SARAIVA DE LEIRIA 

Transporte de alunos com necessidades educativas especiais 

Localidade: Codiceira – Azoia. 

GUERLENA – TÁXIS, LD.ª .......................................................................................... ........................€17,50/Dia 

TÁXIS CB LEIRIA, LD.ª ...................... .........................................................................  .......................€17,00/Dia 

N.º 14 – ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS DE JOSÉ SARAIVA DE LEIRIA 

Transporte de aluna com necessidades educativas especiais 

Localidade: Famalicão – Cortes. 

JOSÉ FERNANDES ANTUNES DOS SANTOS........................................................... ...................... €15,00/Dia 

TÁXIS CB LEIRIA, LD.ª ................................................................................................ ...................... €16,00/Dia 

N.º 15 – ESCOLA DO 1.º CEB DE PARCEIROS 
Transporte de alunos 

Localidade: Mouratos – Parceiros 

GUERLENA – TÁXIS, LD.ª .......................................................................................... .........................€14,50/Dia 

TÁXIS CB LEIRIA, LD.ª...................... .......................................................................... .........................€15,00/Dia 

N.º 16 – ESCOLA BÁSICA 2,3/S DE MACEIRA 
Transporte de aluno portador de deficiência * 

Localidade: Maceirinha – Maceira. 

* Quatro viagens por dia 
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GUERLENA – TÁXIS, LD.ª .......................................................................................... ......................  €20,00/Dia 

N.º 17 – ESCOLA DO 1.º CEB DE BAJOUCA 
Transporte de 6 alunos (inclui 1 aluno com necessidades educativas especiais) 
Localidade: Marinha do Engenho – Bajouca. 

ANÍBAL PEDROSA SILVA, UNIPESSOAL, LD.ª ........................................................ ...................... €13,00/Dia 

N.º 18 – ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ LOUREIRO BOTAS – VIEIRA DE LEIRIA 
Transporte de aluno com necessidades educativas especiais 

Localidade: Carvide. 

AVELINO PEREIRA CORREIA .................................................................................... ...................... €11,90/Dia 

N.º  19  - ESCOLA DO 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO DE MARRAZES 
Transporte de aluno portador de deficiência  

Localidade:  Gândara dos Olivais – Marrazes. 

TÁXIS CB LEIRIA, LD.ª.......................... ...................................................................... ......................€16,00/Dia 

REBOQUES AVES DO LIZ, LD.ª.......................... ....................................................... ......................€17,00/Dia 

Na Proposta do Circuito n.º 9 o concorrente Costa e Pereira – Turismo Ld.ª indica a 

importância de €29,92 (numérico) referindo por extenso “vinte e nove euros”. Assim, foi considerado o 

valor apresentado por extenso: “vinte e nove euros” (€29,00) 

Finda a abertura e divulgação dos valores das propostas apresentadas, a comissão 

procedeu, em sessão privada, ao exame formal das propostas. 

Não havendo mais assuntos a tratar, a Comissão deu por findo o acto público 

encerrando os trabalhos.» 

II 
Análise de propostas - Relatório 

Aos vinte e um dias do mês de Agosto do ano de dois mil e sete, pelas nove horas, 

reuniu no Departamento de Educação e Acção Social da Câmara Municipal de Leiria, a 

Comissão de Análise de Propostas do Concurso para Transportes Escolares – Circuitos 

Especiais – Ano Lectivo 2007/2008, designada pela Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª 

Isabel Damasceno Campos, em 20/07/2007, para proceder à apreciação das propostas 

admitidas no concurso supra referido, constituída pelos Senhores: 

⎯ PAULO MANUEL F. G. FELÍCIO – Professor Requisitado; 

⎯ ISABEL M.ª PEREIRA FERREIRA DO QUINTAL – Educadora de Infância; 

⎯ LUDOVINO MANUEL P. F. DOS SANTOS – Assistente Adm.º Principal; 

Presente também a acta do Acto Público de Abertura de Propostas elaborada pela 

Comissão de Abertura de Propostas, tendo sido admitidos os onze concorrentes presentes 

ao concurso. 

Analisado o processo e tendo como base a legislação em vigor relativa a 

Transportes Escolares - Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro e Portaria n.º 766/84, de 

27 de Setembro, - esta Comissão propõe: 

1. Adjudicar os seguintes circuitos: 
Circuito n.º   4 – TÁXIS GUARITA, LD.ª ........................................................................................................  €15,00/Dia 

Circuito n.º   5 – TÁXIS GUARITA, LD.ª .......................................................................................................   €15,00/Dia 

Circuito n.º   7 – TÁXIS GUARITA, LD.ª ......................................................................................................   €12,00/Dia 

Circuito n.º   8 – TÁXIS GUARITA, LD.ª ......................................................................................................   €20,00/Dia 

Circuito n.º 10 – TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª ........................................................................................   €16,50/Dia 

Circuito n.º 11 – TÁXIS CB DE LEIRIA, LD.ª.................................................................................................  €32,00/Dia 

Circuito n.º 12 – TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª ........................................................................................   €21,00/Dia 

Circuito n.º 16 – GUERLENA TÁXIS, LD.ª ....................................................................................................  €20,00/Dia 
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Circuito n.º 17 – ANÍBAL PEDROSA SILVA, UNIPESSOAL, LD.ª ...............................................................  €13,00/Dia 

Circuito n.º 18 – AVELINO PEREIRA CORREIA ..........................................................................................  €11,90/Dia 

Por serem os únicos concorrentes que apresentaram proposta para a execução dos referidos 

circuitos. 
Circuito n.º   1 – GUERLENA TÁXIS, LD.ª ....................................................................................................  €14,50/Dia 

Circuito n.º   2 – TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª ........................................................................................   €21,50/Dia 

Circuito n.º   3 – TÁXIS CB DE LEIRIA, LD.ª……………………………………………………………………….€18,00/Dia 

Circuito n.º   6 – TÁXIS GUARITA, LD.ª .......................................................................................................   €12,80/Dia 

Circuito n.º   9 – COSTA E PEREIRA-TURISMO, LDª .................................................................................  €29,00/Dia 

Circuito n.º 13 – TÁXIS CB DE LEIRIA, LD.ª.................................................................................................  €17,00/Dia 

Circuito n.º 14 – JOSÉ FERNANDES ANTUNES DOS SANTOS ................................................................  €15,00/Dia 

Circuito n.º  15 – GUERLENA TÁXIS, LD.ª ...................................................................................................  €14,50/Dia 

 A adjudicação destes circuitos é feita com base no n.º 3.5 da Portaria n.º 766/84, de 27 de 

Setembro, ou seja, por apresentarem o mais baixo preço. 
Circuito n.º 19 – REBOQUES AVES DO LIZ, LD.ª ......................................................................................  € 17,00/Dia 

 A adjudicação deste circuito é feita atendendo ao n.º 3.5 da Portaria 766/84, de 27 de 

Setembro, ou seja, garantia de melhor execução do serviço. 

Encerrada a reunião, deliberou esta Comissão remeter o processo à Câmara 

Municipal para conhecimento e decisão. 

III 
INFORMAÇÂO 

Considerando o plano de transportes para o ano lectivo 2007/2008 e as 

necessidades de circuitos especiais apresentadas pelos estabelecimentos de ensino (até 15 

de JUL 2007); 

Considerando que em 2007/07/19 a Câmara aprovou o caderno de encargos e 

programa de concurso, bem como deliberou abrir concurso público com vista à adjudicação 

dos Circuitos Especiais; 

Considerando ainda que : 

1- A abertura de propostas “TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITOS ESPECIAIS - 

ANO LECTIVO 2007/2008”, aconteceu em 17 de Agosto, tendo a Comissão de Análise 

reunido no passado dia 21 e elaborado relatório; 

2- Através de fax, com registo de entrada ENTFE 5181/2007, em 23 de Agosto, a Escola 

Secundária Afonso Lopes Vieira indica a necessidade de novo transporte para aluna 

transferida da Escola EB 2,3 D. Dinis integrada anteriormente no circuito 2. 

 Assim, e atendendo a que de acordo com  o n.º 2 do ponto 9.7, do Caderno de 

Encargos, a Câmara reserva-se ao direito de não adjudicar qualquer circuito «quando por 

motivo superveniente e devidamente justificado, deixe de ser necessária a realização de 

qualquer circuito», propõe-se a não adjudicação do circuito 2 (transporte de aluno de 

Moinhos de Carvide para a Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos D. Dinis – Leiria). 

Simultaneamente, serão desencadeados mecanismos para integração do aluno em circuito 

já existente. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 

2777/2007, de 11 de Julho. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordando com o proposto no relatório 

da comissão de análise acima transcrito, deliberou por unanimidade adjudicar os circuitos 

a cada um dos seguintes concorrentes: 
Circuito n.º   1 – GUERLENA TÁXIS, LD.ª………………………………………………………………………    € 14,50/Dia 

Circuito n.º   3 – TÁXIS CB DE LEIRIA, LD.ª................................................................................................  € 18,00/Dia 

Circuito n.º   4 – TÁXIS GUARITA, LD.ª ......................................................................................................  € 15,00/Dia 

Circuito n.º   5 – TÁXIS GUARITA, LD.ª ......................................................................................................   € 15,00/Dia 

Circuito n.º   6 – TÁXIS GUARITA, LD.ª .......................................................................................................  € 12,80/Dia 

Circuito n.º   7 – TÁXIS GUARITA, LD.ª .....................................................................................................   € 12,00/Dia 

Circuito n.º   8 – TÁXIS GUARITA, LD.ª .....................................................................................................   € 20,00/Dia 

Circuito n.º   9 – COSTA E PEREIRA-TURISMO, LD.ª ................................................................................  € 29,00/Dia 

Circuito n.º 10 – TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª ........................................................................................  € 16,50/Dia 

Circuito n.º 11 – TÁXIS CB DE LEIRIA, LD.ª................................................................................................  € 32,00/Dia 

Circuito n.º 12 – TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª .......................................................................................   € 21,00/Dia 

Circuito n.º 13 – TÁXIS CB DE LEIRIA, LD.ª................................................................................................  € 17,00/Dia 

Circuito n.º 14 – JOSÉ FERNANDES ANTUNES DOS SANTOS................................................................  € 15,00/Dia 

Circuito n.º 15 – GUERLENA TÁXIS, LD.ª ...................................................................................................  € 14,50/Dia 

Circuito n.º 16 – GUERLENA TÁXIS, LD.ª ...................................................................................................  € 20,00/Dia 

Circuito n.º 17 – ANÍBAL PEDROSA SILVA, UNIPESSOAL, LD.ª ..............................................................  € 13,00/Dia 

Circuito n.º 18 – AVELINO PEREIRA CORREIA .........................................................................................  € 11,90/Dia 

Circuito n.º 19 – REBOQUES AVES DO LIZ,LDª ......................................................................................... € 17,00/Dia 

Mais deliberou não adjudicar o circuito n.º 2, atendendo a informação dos serviços 

da educação, e aos motivos expostos, com enquadramento no n.º 2 do ponto 9.7 do 

Caderno de Encargos. 

Por se considerar urgente, é dispensada a audiência dos interessados nos termos 

da alínea a) do n.º 1 do artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), na 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.2. Programa de Generalização do Ensino do Inglês nos 3.º e 4.º Anos e de outras 
Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico. Acordos de 
Colaboração 2007/2008 
DLB N.º 1130/07 | Presentes as minutas de acordo de colaboração a celebrar entre o 

Município de Leiria e as entidades de carácter cultural e desportivo e os estabelecimentos de 

ensino que se indicam nos respectivos quadros, no âmbito do Despacho n.º 12591 (2.ª 

série), de 16 de Junho de 2006. 

ACTIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA 

N.º Sessões Previstas Agrupamento de 
Escolas / 

Freguesia / 
Localidade 

Entidade 2007 2008 Horas 
Articul. 

Total 
Preço / 

hora 
(45+15m) 

C o l m e i a s  Associação de 
Solidariedade 

Académico de Leiria –
ASAL 

812 1276 24 2112 €13,00 

Caranguejeira Juventude Vidigalense 756 1188 24 1968 €13,00  
Maceira Atlético Clube da 

Sismaria (ACS) 
798 1254 28 2080 €13,00  

D. Dinis Juventude Desportiva do 
Lis (JUVE) 

1386 2178 44 3608 €13,00  

Escolas e Jardins 
da Serra 

Juventude Vidigalense 546 858 20 1424 €13,00  
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Correia Mateus Juventude Desportiva do 
Lis (JUVE) 

966 1518 32 2516 €13,00  

José Saraiva Associação de 
Solidariedade 

Académico de Leiria –
ASAL 

840 1320 24 2184 €13,00  

Marrazes       

Marrazes 
(Marrazes, 
Sismaria, 
Gândara, Quinta 
do Alçada) 

Atlético Clube da 
Sismaria (ACS) 

1176 1848 
 

40 
 

3064 
 

€13,00  

Marrazes 
(Marinheiros, 
Pinheiros) 
R e g .  P o n t e s  

 
Juventude Vidigalense 

672 1056 
 

24 
 

1752 
 

€13,00  

Carreira       
Ortigosa, Souto da 
Carpalhosa, 
Carreira, Bajouca, 
Monte Redondo, 
Coimbrão 

Juventude Desportiva do 
Lis (JUVE) 

1680 2640 52 4372 €13,00  

É do seguinte teor: 

«MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Considerando a importância das actividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo 

do ensino básico para o desenvolvimento das crianças e para o seu sucesso escolar futuro. 

Considerando a existência do Programa de Generalização do Ensino de Inglês nos 

3.º e 4.º anos e de outras actividades de enriquecimento curricular, no 1.º ciclo do ensino 

básico público, aprovado por Despacho n.º 12591, publicado no Diário da República n.º 115, 

de 16 de Junho de 2006. 

Considerando que as Associações Desportivas se encontram mais próximas das 

comunidades escolares podendo servi-las de forma eficiente e eficaz e colocar-lhes ao 

dispor os seus equipamentos vocacionados exclusivamente à prática de actividades físicas e 

desportivas. 

Considerando que os municípios dispõem de atribuições no domínio da educação e 

os seus órgãos de competências para apoiar o desenvolvimento de actividades 

complementares de acção educativa, na educação pré-escolar e no ensino básico, em 

conformidade com o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º, conjugada com a alínea e) 

do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro. 

Considerando que compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar no apoio às 

actividades complementares no âmbito de projectos educativos, conforme preceitua a alínea 

l) do n.º 1 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. 

Entre o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 505181266, representado pela Presidente 

da Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, com poderes 

para o acto, conforme deliberação tomada pela Câmara Municipal de Leiria, em sua reunião 

de _____ de __________ de 2007, como primeiro outorgante, e o _________________, com 

sede em ________________, freguesia de ____________, contribuinte fiscal n.º _________, 

representado pelo seu Presidente, _______________, como segundo outorgante, é 

celebrado, ao abrigo do disposto na alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 
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de Setembro, o presente protocolo de colaboração, o qual passará a reger-se pelas 

cláusulas seguintes: 
Cláusula Primeira 

Objectivo 
O presente protocolo tem por objectivo o cumprimento do Programa de Generalização do 

Ensino do Inglês e de outras Actividades de Enriquecimento Curricular, determinado pelo 

Despacho n.º 12591/2006, publicado na II.ª Série do Diário da República, de 16 de Junho, na 

parte relativa ao desenvolvimento da actividade física e desportiva, junto dos alunos dos 1.º, 

2.º, 3.º e 4.º anos, das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, da(s) freguesia(s) 

_____________ (Agrupamento de Escolas de _____________).  

Cláusula Segunda 
Objecto 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de regras destinadas à boa 

colaboração entre os respectivos outorgantes, com vista ao cumprimento do seu objectivo. 

Cláusula Terceira 
Obrigações do Município de Leiria 

O Município de Leiria, com os fundamentos constantes dos considerandos a este protocolo, 

compromete-se a pagar ao Segundo Outorgante, para fazer face aos encargos com o 

desenvolvimento da actividade física e desportiva junto dos alunos do 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos 

das Escolas do 1.º CEB que fazem parte da(s) freguesia(s) (Agrupamento de Escolas de 

________), o valor de €13,00 (treze euros) por cada hora (45m+15m), acrescido do imposto 

sobre o valor acrescentado (IVA). 

Cláusula Quarta 
Obrigações do Segundo Outorgante 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a dar cabal cumprimento às disposições 

constantes do Anexo I ao presente protocolo e que dele passa a fazer parte integrante. 

2. O Segundo Outorgante compromete-se, ainda, a: 

a) Entregar uma listagem nominal dos professores de actividade física e desportiva a 

afectar ao Programa de Generalização do Inglês e outras Actividades de Enriquecimento 

Curricular do 1.º CEB e respectivos curriculum vitae, de acordo com minuta a fornecer pelo 

Município de Leiria (Anexo II).  

b) A leccionar um total previsível de ____ horas, de acordo com as turmas, horários e 

locais de funcionamento previstos no Anexo III ao presente Protocolo e que dele passa a 

fazer parte integrante. 

Cláusula Quinta 
Responsabilidades do Município de Leiria 

1. Se o Município de Leiria tiver de assumir indemnização de prejuízos que nos termos do 

presente Protocolo seja da responsabilidade do Segundo Outorgante, este indemnizá-lo-á 

em todas as despesas que, por esse facto e seja a que título for, houver de suportar 

assistindo ao Município de Leiria o direito de regresso das quantias que pagou ou tiver de 

pagar. 
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2. O Município de Leiria não responderá por quaisquer danos ou prejuízos sofridos pelo 

Segundo Outorgante, salvo culpa comprovada dos funcionários, agentes e/ou contratados 

do Município de Leiria no exercício das respectivas funções. 

Cláusula Sexta 
Responsabilidades do Segundo Outorgante 

1. São da exclusiva responsabilidade do Segundo Outorgante todas as obrigações relativas 

ao pessoal utilizado no desenvolvimento das actividades física e desportiva, bem como o 

cumprimento da celebração dos necessários seguros de acidentes de trabalho. 

2. O Segundo Outorgante responderá, nos termos da lei, por todos os danos ou prejuízos 

sofridos pelo Município de Leiria, seus funcionários ou agentes, contratados ou terceiros, 

decorrentes do desenvolvimento das actividades física e desportiva, devendo para tal 

celebrar os necessários seguros de responsabilidade civil. 

Cláusula Sétima 
Modificação do Protocolo 

O número de sessões, bem como as turmas, horários e locais de funcionamento da 

actividade física e desportiva, poderão sofrer alterações devido a eventuais necessidades de 

reformulação na constituição das turmas e horários que possam ocorrer durante o ano 

lectivo.  

Cláusula Oitava 
Rescisão do Protocolo 

1. O Município de Leiria poderá dar por findo o presente protocolo mediante rescisão do 

mesmo quando tenha ocorrido qualquer dos seguintes factos: 

a) desvio do objecto do presente Protocolo; 

b) interrupção da actividade física e desportiva por facto imputável ao Segundo 

Outorgante por período superior a 5 dias; 

c) não cumprimento das disposições constantes do Anexo I ao presente Protocolo; 

d) oposição reiterada ao exercício da fiscalização ou repetida desobediência às 

determinações do Município ou, ainda, sistemática inobservância das leis e regulamentos 

aplicáveis à actividade física e desportiva; 

e) violação grave das cláusulas do presente Protocolo. 

2. O Município de Leiria reserva-se o direito de suspender ou rescindir o Protocolo, com 

aviso prévio de 60 dias, sem que daí resulte qualquer direito de indemnização ao Segundo 

Outorgante, nos casos em que se verifiquem atrasos significativos ou a suspensão das 

comparticipações a dar pelo Estado no âmbito do Programa de Generalização do Ensino do 

Inglês e outras Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB.  

3. Em caso de rescisão por iniciativa do Município de Leiria com fundamento nas alíneas 

constantes do n.º 1 deste artigo, este terá direito à restituição imediata dos pagamentos 

efectuados, sem prejuízo do direito de comprovar que teve prejuízos de montante superior, 

caso em que poderá exigir a indemnização complementar correspondente. 

4. A rescisão do presente Protocolo será comunicada ao Segundo Outorgante por carta 

registada, com aviso de recepção, e produzirá os seus efeitos no 10.º dia útil posterior. 
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Cláusula Nona 
Duração do protocolo 

O presente protocolo é válido para o ano lectivo 2007/2008, devendo o seu início e terminus 

coincidir com o definido em diploma legal relativamente ao calendário escolar, conforme 

datas a definir por cada Agrupamento de Escolas, e será automaticamente renovado por 

igual período (ano lectivo) se nenhuma das partes o denunciar com pelo menos noventa dias 

de antecedência. 

Cláusula Décima 
Imposto do Selo 

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

artigo 6.º, conjugada com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1 do artigo 3.º do Código 

do Imposto do Selo.» 

Estes protocolos são feitos em duplicado, ambos com valor de original, composto por 

_____ (____) páginas, pelo anexo I que se contêm em ___ (___) páginas, pelo Anexo II e 

Anexo III, que se contêm em _____ (_______), __ (____) e ___ (___) páginas, 

respectivamente, e devidamente assinado por ambas as partes, depois de declararem ter 

lido, compreendido e aceite todas as suas cláusulas. 

Ensino da Música – Orfeão de Leiria 

N.º Sessões Previstas Agrupamento de 
Escolas / 
Freguesias  Actividade 2007 2008 Horas 

Articul. 
Total 

Preço / hora 
(45+15m) 

C o l m e i a s  Música 812 1276 24 2112 €13,00 
D. Dinis Música 924 1452 28 2404 €13,00 
Escolas e Jardins da 
Serra 

Música 364 572 12 948 €13,00 

Marrazes       
Freguesias de 
Marrazes  e Reg. 
Pontes 

Música 1232 1936 40 3208 €13,00 

É do seguinte teor: 

«MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Considerando a importância das actividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo 

do ensino básico para o desenvolvimento das crianças e para o seu sucesso escolar futuro. 

Considerando a existência do Programa de Generalização do Ensino de Inglês nos 

3.º e 4.º anos e de outras actividades de enriquecimento curricular, no 1.º ciclo do ensino 

básico público, aprovado por Despacho n.º 12591, publicado no Diário da República n.º 115, 

de 16 de Junho de 2006. 

Considerando que o artigo 15.º do Despacho n.º 12591, de 16 de Junho de 2006, 

prevê que as entidades promotoras do Programa de Generalização do Ensino de Inglês nos 

3.º e 4.º anos e de outras actividades de enriquecimento curricular, no 1.º ciclo do ensino 

básico público, possam celebrar acordos de colaboração com estabelecimentos de ensino 

vocacional ou profissional da música ou com instituições vocacionadas para o ensino da 

música de forma a assegurar a leccionação, a coordenação pedagógica das actividades e a 

possibilitar o acesso, por parte dos alunos, à utilização dos equipamentos necessários. 
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Considerando que, tradicionalmente, através de acções inscritas na «Agenda de 

Informação Pedagógica», o Município de Leiria tem contribuído para a complementaridade 

dos projectos educativos das comunidades do concelho. 

Considerando que os municípios dispõem de atribuições no domínio da educação e 

os seus órgãos de competências para apoiar o desenvolvimento de actividades 

complementares de acção educativa, na educação pré-escolar e no ensino básico, em 

conformidade com o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º conjugada com a alínea e) 

do n.º 3 do artigo 19.º ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro. 

Considerando que compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar no apoio às 

actividades complementares no âmbito de projectos educativos, conforme preceitua a alínea 

l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

Entre o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 505181266, representado pela 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, com 

poderes para o acto, conforme deliberação tomada pela Câmara Municipal de Leiria, em sua 

reunião de __ de ______________de 2007, como primeiro outorgante, e o 

___________________, com sede em _________________, contribuinte fiscal n.º 

___________representado pelo seu Presidente, ___________________, como segundo 

outorgante, é celebrado, ao abrigo do disposto na alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, o presente protocolo, o qual passará a reger-se pelas cláusulas 

seguintes: 

Cláusula Primeira 
Objectivo 

O presente protocolo tem por objectivo o cumprimento do Programa de Generalização do 

Ensino do Inglês e de outras Actividades de Enriquecimento Curricular, determinado pelo 

Despacho n.º 12591/2006, publicado na II.ª Série do Diário da República, de 16 de Junho, na 

parte relativa ao desenvolvimento ao ensino da música, junto dos alunos dos 1.º, 2.º, 3.º e 

4.º anos, das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, da(s) freguesia(s) _____________ 

(Agrupamento de Escolas de _____________).  

Cláusula Segunda 
Objecto 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de regras destinadas à boa 

colaboração entre os respectivos outorgantes, com vista ao cumprimento do seu objectivo. 

Cláusula Terceira 
Obrigações do Município de Leiria 

O Município de Leiria, com os fundamentos constantes dos considerandos a este protocolo, 

compromete-se a pagar ao Segundo Outorgante, para fazer face aos encargos com o 

desenvolvimento do ensino da música junto dos alunos do 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos das Escolas 

do 1.º CEB que fazem parte da(s) freguesia(s) (Agrupamento de Escolas de ________), o 

valor de €13,00 (treze euros) por cada hora (45m+15m), acrescido do imposto sobre o valor 

acrescentado (IVA). 
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Cláusula Quarta 
Obrigações do Segundo Outorgante 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a dar cabal cumprimento às disposições 

constantes do Anexo I ao presente protocolo e que dele passa a fazer parte integrante.  

2. O Segundo Outorgante compromete-se, ainda, a: 

a) entregar uma listagem nominal dos professores de música a afectar ao Programa de 

Generalização do Inglês e outras Actividades de Enriquecimento Curricular do 1.º CEB e 

respectivos Curriculum Vitae, de acordo com minuta a fornecer pelo Município de Leiria 

(Anexo II).  

b) a leccionar um total previsível de ____ horas, de acordo com as turmas, horários e 

locais de funcionamento previstos no Anexo III ao presente Protocolo e que dele passa a 

fazer parte integrante. 

Cláusula Quinta 
Responsabilidades do Município de Leiria 

1. Se o Município de Leiria tiver de assumir indemnização de prejuízos que nos termos do 

presente Protocolo seja da responsabilidade do Segundo Outorgante, este indemnizá-lo-á 

em todas as despesas que, por esse facto e seja a que título for, houver de suportar 

assistindo ao Município de Leiria o direito de regresso das quantias que pagou ou tiver que 

pagar. 

2. O Município de Leiria não responderá por quaisquer danos ou prejuízos sofridos pelo 

Segundo Outorgante, salvo culpa comprovada dos funcionários, agentes e/ou contratados 

do Município de Leiria no exercício das respectivas funções. 

Cláusula Sexta 
Responsabilidades do Segundo Outorgante 

1. São da exclusiva responsabilidade do Segundo Outorgante todas as obrigações relativas 

ao pessoal utilizado na actividade do ensino da música, bem como o cumprimento da 

celebração dos necessários seguros de acidentes de trabalho. 

2. O Segundo Outorgante responderá, nos termos da lei, por todos os danos ou prejuízos 

sofridos pelo Município de Leiria, seus funcionários ou agentes, contratados ou terceiros, 

decorrentes da actividade do ensino da música, devendo para tal celebrar os necessários 

seguros de responsabilidade civil. 

Cláusula Sétima 
Modificação do Protocolo 

O número de sessões/horas, bem como as turmas, horários e locais de funcionamento da 

actividade do ensino da música, poderão sofrer alterações devido a eventuais necessidades 

de reformulação na constituição das turmas e horários que possam ocorrer durante o ano 

lectivo. 

Cláusula Oitava 
Rescisão do Protocolo 

1- O Município de Leiria poderá dar por findo o presente protocolo mediante rescisão do 

mesmo quando tenha ocorrido qualquer dos seguintes factos: 

a) desvio do objecto do presente Protocolo; 
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b) interrupção da actividade do ensino da música por facto imputável ao Segundo 

Outorgante por período superior a 5 dias; 

c) não cumprimento das disposições constantes do Anexo I ao presente Protocolo; 

d) oposição reiterada ao exercício da fiscalização ou repetida desobediência às 

determinações do Município ou, ainda, sistemática inobservância das leis e regulamentos 

aplicáveis à actividade do ensino da música; 

e) violação grave das cláusulas do presente Protocolo. 

2. O Município de Leiria reserva-se o direito de suspender ou rescindir o Protocolo, com 

aviso prévio de 60 dias, sem que daí resulte qualquer direito de indemnização ao Segundo 

Outorgante, nos casos em que se verifiquem atrasos significativos ou a suspensão das 

comparticipações a dar pelo Estado no âmbito do Programa de Generalização do Ensino do 

Inglês e outras Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB.  

3. Em caso de rescisão por iniciativa do Município de Leiria com fundamento nas alíneas 

constantes do n.º 1 desta cláusula, este terá direito à restituição imediata dos pagamentos 

efectuados, sem prejuízo do direito de comprovar que teve prejuízos de montante superior, 

caso em que poderá exigir a indemnização complementar correspondente. 

4. A rescisão do presente Protocolo será comunicada ao Segundo Outorgante por carta 

registada, com aviso de recepção, e produzirá os seus efeitos no 10.º dia útil posterior. 

Cláusula Nona 
Duração do protocolo 

O presente protocolo é válido para o ano lectivo 2007/2008, devendo o seu início e terminus 

coincidir com o definido em diploma legal relativamente ao calendário escolar, conforme 

datas a definir por cada Agrupamento de Escolas, e será automaticamente renovado por 

igual período (ano lectivo) se nenhuma das partes o denunciar com pelo menos noventa dias 

de antecedência. 

Cláusula Décima 
Imposto do Selo 

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

artigo 6.º, conjugada com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1 do artigo 3.º do Código 

do Imposto do Selo.» 

Estes protocolos são feitos em duplicado, ambos com valor de original, composto por 

_____ (____) páginas, pelo anexo I que se contêm em ___ (___) páginas, pelo Anexo II e 

Anexo III, que se contêm em _____ (____) e ___ (___) páginas, respectivamente, e 

devidamente assinado por ambas as partes, depois de declararem ter lido, compreendido e 

aceite todas as suas cláusulas. 

Inglês, Actividade Física e Desportiva, Música e outras expressões 
- Colégio Dinis de Melo - 

N.º Sessões Previstas Agrupamento de 
Escolas / 
Freguesias Actividade 2007 2008 Horas 

Articul. 
Total 

Preço / 
hora 
(45+15m) 

M a r r a z e s       

Freguesia de 
Amor  

462 726 16 1204 €13,00  

Carreira 

 
 
Inglês 
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Freguesias Monte 
Real e Carvide 

 588 924 20 1532 €13,00  

Marrazes      

Freguesia de 
Amor  

364 572 12 948 €13,00  

Carreira      

Freguesias Monte 
Real e Carvide 

 
 
Música 
 

392 616 12 1020 €13,00  

Marrazes      

Freguesia de 
Amor  

546 858 20 1424 €13,00  

Carreira      

Freguesias Monte 
Real e Carvide 

 
 
Act. Física e 
Desportiva 
 

588 924 20 1532 €13,00  

Marrazes      

Freguesia de 
Amor 

Expressão  
Plástica 
 84 132 4 220 €13,00  

É do seguinte teor: 

«MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Considerando a importância das actividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo 

do ensino básico para o desenvolvimento das crianças e para o seu sucesso escolar futuro. 

Considerando a existência do Programa de Generalização do Ensino de Inglês nos 

3.º e 4.º anos e de outras actividades de enriquecimento curricular, no 1.º ciclo do ensino 

básico público, aprovado por Despacho n.º 12591, publicado no Diário da República n.º 115, 

de 16 de Junho de 2006. 

Considerando que o Colégio Dinis de Melo é um estabelecimento de ensino 

reconhecido ao abrigo do Decreto-Lei n.º 553/80 e integra o Sistema Nacional de Educação 

e Formação. 

Considerando que, na transição do 1.º para o 2.º ciclo, os alunos das escolas das 

freguesias de Amor, Carvide e Monte Real, frequentam na quase totalidade o Colégio Dinis 

de Melo – percurso sequencial do aluno. 

Considerando que esta instituição se encontra mais próxima destas comunidades 

escolares podendo servi-las de forma eficiente e eficaz e colocar-lhes ao dispor os seus 

equipamentos vocacionados exclusivamente à prática de actividades educativas e 

pedagógicas. 

Considerando que os municípios dispõem de atribuições no domínio da educação e 

os seus órgãos de competências para apoiar o desenvolvimento de actividades 

complementares de acção educativa, na educação pré-escolar e no ensino básico, em 

conformidade com o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º, conjugada com a alínea e) 

do n.º 3 do artigo 19.º ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro. 

Considerando que compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar no apoio às 

actividades complementares no âmbito de projectos educativos, conforme preceitua a alínea 

l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

Entre o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 505181266, representado pela 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, com 

poderes para o acto, conforme deliberação tomada pela Câmara Municipal de Leiria, em sua 

reunião de _____ de __________ de 2007, como primeiro outorgante, e o Colégio Dinis de 

Melo, com sede em Amor, freguesia de Amor, contribuinte fiscal n.º _________, 
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representado pelo seu Director/Presidente/outro, _______________, como segundo 

outorgante, é celebrado, ao abrigo do disposto na alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, o presente protocolo de colaboração, o qual passará a reger-se 

pelas cláusulas seguintes: 
Cláusula Primeira 

Objectivo 
O presente protocolo tem por objectivo o cumprimento do Programa de Generalização do 

Ensino do Inglês e de outras Actividades de Enriquecimento Curricular, determinado pelo 

Despacho n.º 12591/2006, publicado na II.ª Série do Diário da República, de 16 de Junho, na 

parte relativa ao desenvolvimento do ensino do inglês, da actividade física e desportiva, da 

música e da expressão plástica, junto dos alunos dos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos, das Escolas do 

1.º Ciclo do Ensino Básico, da freguesia de Amor (Agrupamento de Escolas de Marrazes) e 

na parte relativa ao desenvolvimento do ensino do inglês, da actividade física e desportiva e 

da música, junto dos alunos dos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos, das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, da(s) freguesia(s) Carvide e Monte Real (Agrupamento de Escolas de  Carreira).  

Cláusula Segunda 
Objecto 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de regras destinadas à boa 

colaboração entre os respectivos outorgantes, com vista ao cumprimento do seu objectivo. 

Cláusula Terceira 
Obrigações do Município de Leiria 

O Município de Leiria, com os fundamentos constantes dos considerandos a este protocolo, 

compromete-se a pagar ao Segundo Outorgante, para este fazer face aos encargos com o 

desenvolvimento das actividades, de acordo com o mencionado na cláusula primeira, o valor 

de €13,00 (treze euros) por cada hora (45m lectiva + 15m outras actividades: articulação 

professor titular/complemento com alunos ...), acrescido do imposto sobre o valor 

acrescentado (IVA). 

Cláusula Quarta 
Obrigações do Segundo Outorgante 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a dar cabal cumprimento às disposições 

constantes do Anexo I ao presente protocolo e que dele passa a fazer parte integrante. 

2. O Segundo Outorgante compromete-se, ainda, a: 

a) entregar uma listagem nominal dos professores a afectar ao Programa de 

Generalização do Inglês e outras Actividades de Enriquecimento Curricular do 1.º CEB e 

respectivos Curriculum Vitae, de acordo com minuta a fornecer pelo Município de Leiria 

(Anexo II).  

b) a leccionar um total previsível de ____ horas, de acordo com as turmas, horários e 

locais de funcionamento previstos no Anexo III ao presente Protocolo e que dele passa a 

fazer parte integrante. 

Cláusula Quinta 
Responsabilidades do Município de Leiria 

1. Se o Município de Leiria tiver de assumir indemnização de prejuízos que nos termos do 

presente Protocolo seja da responsabilidade do Segundo Outorgante, este indemnizá-lo-á 
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em todas as despesas que, por esse facto e seja a que título for, houver de suportar 

assistindo ao Município de Leiria o direito de regresso das quantias que pagou ou tiver de 

pagar. 

2. O Município de Leiria não responderá por quaisquer danos ou prejuízos sofridos pelo 

Segundo Outorgante, salvo culpa comprovada dos funcionários, agentes e/ou contratados 

do Município de Leiria no exercício das respectivas funções. 

Cláusula Sexta 
Responsabilidades do Segundo Outorgante 

1. São da exclusiva responsabilidade do Segundo Outorgante todas as obrigações relativas 

ao pessoal utilizado no desenvolvimento das actividades, bem como o cumprimento da 

celebração dos necessários seguros de acidentes de trabalho. 

2. O Segundo Outorgante responderá, nos termos da lei, por todos os danos ou prejuízos 

sofridos pelo Município de Leiria, seus funcionários ou agentes, contratados ou terceiros, 

decorrentes do desenvolvimento das actividades, devendo para tal celebrar os necessários 

seguros de responsabilidade civil. 

Cláusula Sétima 
Modificação do Protocolo 

O número de sessões, bem como as turmas, horários e locais de funcionamento das 

actividades, poderão sofrer alterações devido a eventuais necessidades de reformulação na 

constituição das turmas e horários que possam ocorrer durante o ano lectivo.  

Cláusula Oitava 
Rescisão do Protocolo 

1. O Município de Leiria poderá dar por findo o presente protocolo mediante rescisão do 

mesmo quando tenha ocorrido qualquer dos seguintes factos: 

a) desvio do objecto do presente Protocolo; 

b) interrupção das actividades por facto imputável ao Segundo Outorgante por período 

superior a 5 dias; 

c) não cumprimento das disposições constantes do Anexo I ao presente Protocolo; 

d) oposição reiterada ao exercício da fiscalização ou repetida desobediência às 

determinações do Município ou, ainda, sistemática inobservância das leis e regulamentos 

aplicáveis às actividades; 

e) violação grave das cláusulas do presente Protocolo. 

2. O Município de Leiria reserva-se o direito de suspender ou rescindir o Protocolo, com 

aviso prévio de 60 dias, sem que daí resulte qualquer direito de indemnização ao Segundo 

Outorgante, nos casos em que se verifiquem atrasos significativos ou a suspensão das 

comparticipações a dar pelo Estado no âmbito do Programa de Generalização do Ensino do 

Inglês e outras Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB.  

3. Em caso de rescisão por iniciativa do Município de Leiria com fundamento nas alíneas 

constantes do n.º 1 deste artigo, este terá direito à restituição imediata dos pagamentos 

efectuados, sem prejuízo do direito de comprovar que teve prejuízos de montante superior, 

caso em que poderá exigir a indemnização complementar correspondente. 

4. A rescisão do presente Protocolo será comunicada ao Segundo Outorgante por carta 

registada, com aviso de recepção, e produzirá os seus efeitos no 10.º dia útil posterior. 



1027(51) 
 

CMLeiria/Acta n.º 19, de 2007.08.30 
Im-DA-15-09_A00 
 
 

Cláusula Nona 
Duração do protocolo 

O presente protocolo é válido para o ano lectivo 2007/2008, devendo o seu início e terminus 

coincidir com o referido em diploma legal relativamente ao calendário escolar, conforme 

datas a definir por cada Agrupamento de Escolas, e será automaticamente renovado por 

igual período (ano lectivo) se nenhuma das partes o denunciar com pelo menos noventa dias 

de antecedência. 
Cláusula Décima 
Imposto do Selo 

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

artigo 6.º, conjugada com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1 do artigo 3.º do Código 

do Imposto do Selo.» 

Estes protocolos são feitos em duplicado, ambos com valor de original, composto por _____ 

(____) páginas, pelo anexo I que se contêm em ___ (___) páginas, pelo Anexo II e Anexo III, 

que se contêm em ___ (____) e ___ (___) páginas, respectivamente, e devidamente 

assinado por ambas as partes, depois de declararem ter lido, compreendido e aceite todas 

as suas cláusulas. 

Os valores implicados nestas despesas foram objecto da proposta de cabimento n.º 

3300/07, de 30 de Agosto. 

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

minutas dos Acordos de Colaboração nos termos acima transcritos e conferir poderes à 

Senhora Presidente para proceder à sua assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
6.1.3. Acção Social Escolar. 1.º Ciclo. Apoio à Alimentação Escolar 
DLB N.º 1131/07 | Presente uma proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura, que 

actualiza os valores relativos ao Serviço de refeições, aprovada em 2002.11.25, (deliberação 

n.º 2107/02, Acta n.º 45), conjugada com o despacho do Secretário de Estado Adjunto e da 

Educação, de 20 de Julho de 2007, que é do seguinte teor: 

«PROPOSTA 

1 – Proponho que, de acordo com a deliberação camarária n.º 2107/02, de 25.11.2002 (acta 

n.º 45) conjugada com o despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, de 20 

de Julho de 2007, os encargos para os alunos/famílias no ano lectivo 2007/2008, relativos ao 

serviço de refeições aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, sejam os seguintes: 

⎯ Alunos subsidiados (Escalão A) – isenção de pagamento; 

⎯ Alunos subsidiados (Escalão B) –  €0,71; 

⎯ Alunos não subsidiados – €1,42» 

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

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea b) do n.º 3 do artigo 19.º ambas da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, com o artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade aprovar a proposta apresentada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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6.1.4. Freguesia de Santa Eufémia. Transferência de Verba 
DLB N.º 1132/07 | Presente o ofício n.º 128/07, da Junta de Freguesia de Santa Eufémia, de 

2 de Agosto, (ENT. 07/19960), solicitando apoio para o pagamento do trabalho de vigilância 

prestado na Escola do 1.º CEB de Quintas do Sirol, dando continuidade ao programa dos 

anos lectivos anteriores (atendendo aos problemas existentes naquela comunidade). 

Considerando que: 

⎯ a Escola do 1.º CEB de Quintas do Sirol possui uma grande diversidade cultural, com 

alunos que apresentam alguns comportamentos de risco; 

⎯ face ao aumento do número de alunos e numa perspectiva de facilitar a integração dos 

mesmos, houve necessidade de afectar mais recursos humanos; 

⎯ a Junta de Freguesia de Santa Eufémia, enquanto entidade parceira nas causas da 

Educação, tem colaborado na resolução de problemas daquela comunidade educativa; 

⎯ tem sido prática do Município de Leiria envolver as freguesias no desenvolvimento 

educativo das respectivas populações, suportando, através de apoio financeiro, as 

despesas com recursos humanos relativamente à recepção dos alunos e vigilância. 

Propõe-se a transferência de verba para a Freguesia de Santa Eufémia, no 

montante de €274,50, referente ao trabalho de vigilância prestado no mês de Junho de 2007. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 3226/07, 

de 22 de Agosto. 

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

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea g) do n.º 3 do artigo 19.º ambas da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, com a alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade concordar com a proposta apresentada e transferir a 

verba de €274,50 (duzentos e setenta e quatro euros e cinquenta cêntimos) para a 

Freguesia de Santa Eufémia, para fazer face aos encargos com o serviço de vigilância na 

Escola EB1 de Quintas do Sirol.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.5. Projecto Trocar por Miúdos. Dia Mundial da Criança. Apoio. Rectificação de 
deliberação 
DLB N.º 1133/07 | Presente a deliberação da Câmara n.º 1015/07, de 19 de Julho, referente 

ao assunto mencionado em epígrafe, no qual por lapso, foi indicado um valor incorrecto.  

Assim, onde se lê: «Em referência à deliberação n.º 666/07 de 16/05/07, onde foi 

considerado a verba de €1000,00 para atribuição de apoios eventuais...» deverá ler-se: 
«Em referência à deliberação n.º 666/07 de 16/05/07, onde foi considerado a verba de 

€1900,00 para atribuição de apoios eventuais...»  

O valor implicado nesta rectificação foi objecto de proposta de cabimento n.º 

1967/2007, de 10 de Maio.  

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

rectificação.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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6.2 Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Social e 
Família 
6.2.1. Comparticipação Financeira à Conferência de S. Vicente Paulo de Boa Vista 
DLB N.º 1134/07 | Presente informação/proposta da Divisão de Acção Social e Família que 

se transcreve: 

«Em face do pedido de apoio financeiro apresentado pela Conferência de S. Vicente 

Paulo de Boa Vista, para uma família residente naquela freguesia, reafirmado pela Junta de 

Freguesia de Boa Vista, através de ofício com data de entrada de 2006/06/28 

(ENT2006/16403) procedeu-se à respectiva análise sócio-familiar de onde resultou a 

confirmação da situação de carência. Atendendo à natureza do apoio sócio-económico a que 

a Conferência de S. Vicente Paulo de Boa Vista se propõe efectuar, no sentido de minorar a 

situação de exclusão social, nomeadamente a que advém da falta de condições 

habitacionais, propõe-se a atribuição de uma comparticipação financeira à Conferência de 

São Vicente Paulo de Boa Vista, no valor de €21.750,00 (vinte e um mil setecentos e 

cinquenta euros) para as melhorias habitacionais apresentadas.» 

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 3231/07, 

de 22 de Agosto. 

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

alínea h) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 4 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 à 

Conferência S. Vicente de Paulo de Boa Vista um apoio financeiro no valor de €21.750,00 

(vinte e um mil setecentos e cinquenta euros). 

 
6.2.2. Comparticipação Financeira à Conferência de S. Vicente Paulo de Marrazes 
DLB N.º 1135/07 | Presente informação/proposta da Divisão de Acção Social e Família que 

se transcreve: 

«Em face do pedido de apoio financeiro apresentado pela Conferência de S. Vicente 

Paulo de Marrazes, para três famílias residentes naquela freguesia, e da Junta de Freguesia 

de Marrazes, através de ofícios com os registos n.º ENT 2007/6463, de 2007/03/09 e ENT 

2006/28981, de 23/11/2006, procedeu-se às respectivas análises sócio-familiares de onde 

resultou a confirmação  das situações de carência. Atendendo à natureza do apoio sócio-

económico que a Conferência de S. Vicente Paulo de Marrazes vem prestando aos 

munícipes daquela freguesia, no sentido de minorar as situações de exclusão social, 

nomeadamente aquelas que advêm da falta de condições habitacionais, em articulação com 

os serviços de acção social da administração central e local, propõe-se a atribuição de uma 

comparticipação financeira à Conferência de São Vicente Paulo de Marrazes, no valor de 

€4.065, 00 (quatro mil e sessenta e cinco euros) para fazer face a parte das despesas que 

tem vindo a assumir.» 

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 3232/07, 

de 22 de Agosto. 

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

alínea h) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 4 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 à 
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Conferência S. Vicente de Paulo de Marrazes um apoio financeiro no valor de €4.065,00 

(quatro mil e sessenta e cinco euros). 

 

6.2.3. Atribuição de habitação 
DLB N.º 1136/07 | Presente uma proposta da Divisão de Acção Social e Família no sentido 

de ser atribuída a Maria do Carmo da Costa Guerra e sua família a casa n.º 9 do B.º Social 

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

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

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

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

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

casa n.º 9 do B.º Social da Cova das Faias que, à data, se encontrava devoluta. Propõe 

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

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

filhos adultos também eles com limitações que condicionam a sua inserção sócio-

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

possuíam.  

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

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

Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de Maio, a considerar no respectivo contrato de arrendamento, 

seja no valor anual de €60,00 (sessenta euros), a pagar por Maria do Carmo da Costa 

Guerra, em duodécimos de €5,00 (cinco euros) na Tesouraria do Município de Leiria, com 

efeitos a partir da data da celebração do contrato de arrendamento. 

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

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

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

alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto – Lei n.º 797/76, de 6 de Novembro, deliberou por 
unanimidade atribuir a habitação sita no n.º 9 da Rua Principal do Bairro Social Cova das 

Faias (antigo), freguesia de Santa Eufémia, à família de Maria do Carmo da Costa Guerra, 

bem como autorizar a fixação da renda mensal apoiada no valor de €5,82 (cinco euros e 

oitenta e dois cêntimos) com efeitos à data da celebração do respectivo contrato de 

arrendamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 
7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Cultura 
7.1.1. Apoio à 1.ª Bienal de Monte Redondo 
DLB N.º 1137/07 | Presente uma carta do Motor Clube de Monte Redondo com a 

ENT.13698/2007, datado de 2007/05/28, dando conhecimento que iria promover nos dias 

22, 23 e 24 de Junho, a 1.ª Bienal de Monte Redondo no âmbito do Ano Europeu de 
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Igualdade de Oportunidades e, em que são solicitados apoios, nomeadamente apoio 

financeiro para os eventos a realizar relacionados com o tema da Bienal. 

Reconhecendo o valor cultural desta iniciativa e por se tratar de um evento de 

interesse municipal realizado no Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades, propõe-se 

que seja atribuída ao Motor Clube de Monte Redondo a verba de €1.000,00 para apoiar as 

despesas efectuadas com a realização das diversas actividades, utilizando para isso a 

Rubrica 2007/A/242 – Outros Apoios. Proposta de cabimento n.º 3078/07, de 8 de Agosto. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 

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

Motor Clube de Monte Redondo, um apoio no valor de €1.000,00, para ajudar a custear as 

despesas com a 1.ª Bienal de Monte Redondo no âmbito do Ano Europeu de Igualdade de 

Oportunidades realizada nos dias 22, 23 e 24 de Junho. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.2. Apoio ao Rancho Folclórico da Barreira. Transportes 
DLB N.º 1138/07 | Presente uma carta do Rancho Folclórico da Barreira com a 

ENT.7893/2007 em que é solicitado apoio financeiro para pagamento de viagem a Paris, no 

dia 22 de Abril de 2007, para participação num Festival de Folclore da comunidade 

portuguesa emigrante. 

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância destas deslocações 

para a divulgação do Concelho e da sua cultura, propõe-se que seja atribuído ao Rancho 

Folclórico da Barreira, a verba de €1.550,00 (1/3 do valor pago pelo Rancho), para apoiar a 

referida viagem, utilizando para isso a Rubrica 12/40701-0206-237 – Apoio a Organismos 

Promotores de Cultura – Ranchos Folclóricos. Proposta de cabimento n.º 3079/07, de 8 de 

Agosto. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 

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

Rancho Folclórico da Barreira, um apoio no valor de €1.550,00, para ajudar a custear as 

despesas da viagem efectuada a Paris no passado dia 22 de Abril. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.3. Subsídio ao Rancho Folclórico do Freixial. Transportes 
DLB N.º 1139/07 | Presente uma carta do Rancho Folclórico do Freixial com a 

ENT.3055/2007 em que é solicitado apoio financeiro para pagamento de viagem a Cinfães 

do Douro, no dia 29 de Julho de 2007, para intercâmbio cultural com o Rancho daquela 

localidade. 

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância destas deslocações 

para a divulgação do Concelho e da sua cultura, propõe-se que seja atribuída ao Rancho 

Folclórico do Freixial a verba de €600,00 para apoiar a referida viagem utilizando para isso a 

Rubrica 12/40701-0206-237 – Apoio a Organismos Promotores de Cultura – Ranchos 

Folclóricos. Proposta de cabimento n.º 3080/07, de 8 de Agosto. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, reconhecendo o valor cultural desta 

instituição e a importância desta deslocação para a divulgação do Concelho, ao abrigo do 
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disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou 
por unanimidade atribuir ao Rancho Folclórico do Freixial, um apoio no valor de €600,00, 

para ajudar a custear as despesas da viagem efectuada a Cinfães do Douro no passado dia 

29 de Julho. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.4. Apoio à Sociedade Artística Musical 20 de Julho de Santa Margarida do Arrabal 
DLB N.º 1140/07 | Presente uma carta da Sociedade Artística Musical 20 de Julho de Santa 

Margarida do Arrabal (ENT.15245/2007) em que é solicitado apoio financeiro para 

pagamento de viagem a Câmara de Lobos (Madeira) num programa de intercâmbio com a 

Banda Orquestral «Os Infantes», que já se deslocou ao Concelho de Leiria.  

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância desta deslocação 

para a divulgação do Concelho, bem como a mais-valia que estes intercâmbios representam 

para as instituições em causa, propõe-se que seja atribuída à Sociedade Artística Musical 20 

de Julho de Santa Margarida do Arrabal, a verba de €4.000,00 [1/3 (um terço) do montante 

pago pela viagem de avião], utilizando para isso a Rubrica 12/40701-0201-232 – Apoio a 

Organismos Promotores de Cultura – Filarmónicas. Proposta de cabimento n.º 3081/07, de 8 

de Agosto. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, reconhecendo o valor cultural desta 

instituição e a importância desta deslocação para a divulgação do Concelho, ao abrigo do 

disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou 
por unanimidade atribuir à Sociedade Artística Musical 20 de Julho de Santa Margarida do 

Arrabal, um apoio no valor de €4.000,00, para ajudar a custear as despesas da viagem 

efectuada a Câmara de Lobos no passado dia 20 de Julho. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.5. Apoio à Sociedade Artística Musical da Bajouca. Transportes 
DLB N.º 1141/07 | Presente uma carta da Sociedade Artística Musical da Bajouca com a 

ENT.17098/2007 em que é solicitado apoio financeiro para pagamento de viagem a Torres 

Novas no dia 14 de Julho de 2007, para participar num encontro de Bandas. 

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância destas deslocações 

para a divulgação do Concelho e da sua cultura, propõe-se que seja atribuída à Sociedade 

Artística Musical da Bajouca, a verba de €300,00, para apoiar a referida viagem, utilizando 

para isso a Rubrica 12/40701-0201-232 – Apoio a Organismos Promotores de Cultura - 

Filarmónicas. Proposta de cabimento n.º 3082/07, de 8 de Agosto. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, reconhecendo o valor cultural desta 

instituição e a importância desta deslocação para a divulgação do Concelho, ao abrigo do 

disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou 
por unanimidade atribuir à Sociedade Artística Musical da Bajouca, um apoio no valor de 

€300,00, para ajudar a custear as despesas da viagem efectuada a Torres Novas no dia 14 

de Julho. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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7.1.6. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva 
DLB N.º 1142/07 | Presente o pedido do Ateneu Desportivo de Leiria para cedência das 

instalações do Teatro José Lúcio da Silva no dia 8 de Novembro para a realização de um 

espectáculo de música, no âmbito da comemoração dos seus 60 anos. 

De acordo com o respectivo Regulamento, o custo desta cedência ao Município, 

importa no valor de €2.400,00 + 5% de IVA, perfazendo um total de €2.520,00, utilizando 

para o efeito, a rubrica 2007/A/229 – Outros Eventos. Proposta de cabimento n.º 3072/07, de 

7 de Agosto. 

A Câmara, na qualidade de entidade gestora, 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 

apoiar o Ateneu Desportivo de Leiria autorizando a cedência do Teatro José Lúcio da Silva à 

entidade requerente nos termos do Regulamento em vigor na data da entrada do pedido, e 

nas condições acima referidas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

7.1.7. Festival de Jazz da Alta Estremadura 2007 
DLB N.º 1143/07 | Os municípios de Leiria e Marinha Grande e a Associação de 

Desenvolvimento e Cooperação Atlântida (ADCA) estão, pelo oitavo ano consecutivo, a 

organizar o Festival de Jazz da Alta Estremadura, como habitualmente sob a direcção 

artística de Pedro Moreira e executiva de Luís Hilário - ambos do Hot Clube de Portugal. 

O Festival realizar-se-á entre 29 de Setembro e 7 de Outubro e contará com seis 

concertos, sendo três em Leiria e três na Marinha Grande. 

Como tem acontecido nos anos anteriores, com resultados cada vez mais 

significativos, são objectivos deste Festival contribuir para o desenvolvimento musical da 

Região Centro, divulgar este género de música que está cada vez mais implantado em 

Portugal, a formação de novos públicos e jovens músicos e atracção de públicos dos mais 

variados pontos do país. 

No que concerne à formação de novos músicos, mantém-se a existência da 

Orquestra do Festival de Jazz da Alta Estremadura, cuja composição será formada por 

músicos das filarmónicas, grupos musicais e mesmo independentes, que ensaiarão 

intensivamente durante três dias, apresentando o concerto final na  Marinha Grande no dia 7 

de Outubro.  

O Festival está orçado em cerca de €50.000,00. 

Tem cabido à Associação a gestão das verbas para o Festival, a assinatura dos 

contratos com os grupos participantes, a definição da imagem gráfica e aos municípios o 

pagamento dos encargos com as actividades previstas para cada concelho, o apoio logístico 

e os recursos humanos necessários. 

Face ao exposto e uma vez que neste momento já existem compromissos com 

contratos assinados, nomeadamente com os artistas estrangeiros, propõe-se que se atribua 

à Associação de Desenvolvimento e Cooperação Atlântida a verba de €30.000,00, prevista 

no Plano para 2007, na Rubrica 12/040701-A 220 (Festival de Jazz da Alta Estremadura). 

Proposta de cabimento n.º 3083/07, de 8 de Agosto. 
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A Câmara, depois de analisar a informação prestada pela Divisão da Cultura sobre 

Festival de Jazz da Alta Estremadura a ter lugar entre 29 de Setembro e 7 de Outubro em 

Leiria e Marinha Grande, tendo em conta que são objectivos do mesmo contribuir para o 

desenvolvimento musical da Região Centro divulgar este género de música que está cada 

vez mais implantado em Portugal, a formação de novos públicos e jovens músicos e 

atracção de públicos dos mais variados pontos do país, e de acordo com o estipulado na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade atribuir a verba de €30.000,00, à Associação de Desenvolvimento e 

Cooperação Atlântida, para o suporte das despesas a efectuar com os contratos dos grupos 

internacionais, alojamentos e alimentação dos grupos participantes assim como as despesas 

com o pacote gráfico e da direcção artística do festival. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.8. Subsídio. Festa de Nossa Senhora da Encarnação 
DLB N.º 1144/07 | Presente uma carta do Santuário Nossa Senhora da Encarnação (Ent. n.º 

18518/2007) em que é solicitado apoio financeiro para pagamento de parte (50%) à 

Filarmónica da Sociedade Artística Musical dos Pousos que actuou nas Festas da Padroeira 

de Leiria – Nossa Senhora da Encarnação, como acontece todos os anos.  

Tratando-se de um evento com bastante relevo na Cidade, tanto no campo religioso 

como no sócio-cultural e considerando a inegável qualidade da Filarmónica em questão e a 

sua permanente disponibilidade para integrar eventos organizados pela Câmara Municipal, 

propomos que se apoie este evento atribuindo um subsídio extraordinário de 475 Euros à 

Confraria de Nossa Senhora da Encarnação, utilizando para isso a verba prevista no Plano 

para 2007, na Rubrica 12/040701/2007 – A – 242.  Proposta de cabimento n.º 3287/07, de 

29 de Agosto. 

A Câmara, depois de analisar a informação prestada pela Divisão da Cultura e 

Gestão de Espaços Culturais, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir à Confraria de 

Nossa Senhora da Encarnação – Santuário Nossa Senhora da Encarnação, a verba de 

€475,00 (quatrocentos e setenta e cinco euros), como apoio financeiro extraordinário. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.9. Jornadas Europeias do Património – 2006. Património em Diálogo 
DLB N.º 1145/07 | Presente a informação da Divisão de Museus e Património que a seguir se 

transcreve: 

«As Jornadas Europeias do Património, iniciativa da União Europeia, coordenada a nível Nacional pelo 

IPPAR / IGESPAR, realizam-se nos dias 28, 29 e 30 de Setembro. Este ano o tema é Património em 

Diálogo.  

  Neste âmbito, a Divisão de Museus e Património propõe o seguinte programa de actividades: 

Local Dia Horário Evento/actividade Público 
alvo 

Organização 

Castelo de 
Leiria 

28, 
29 e 
30 

10:00-18:00 Entrada livre no Castelo e Torre 
de Menagem 

Público 
em Geral 

Div. 
Museus/Património 
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30 15:30 

Atelier pedagógico intitulado: 
"Fósseis: Os avós de todos nós". 
Atelier pedagógico de carácter 
ludico-pedagógico.  As crianças 
poderão participar em jogos e 
preencher fichas diversas sobre a 
Evolução Humana 

7 a 12 
anos 

Div. 
Museus/Património 
Oficina de 
Arqueologia 

 

29 10:00-12:00 
14:00-17:00 

Visitas guiadas à exposição 
"Habitantes e Habitats, Pré e Proto 
-história na Bacia do Lis" - relativa 
à evolução humana e achados 
arqueológicos encontrados no 
concelho de Leiria 

Público 
em Geral 

Div. 
Museus/Património 
Oficina de 
Arqueologia 

Biblioteca 
Municipal 28 10:30-12:30   

14:30-17:30 

Jogos Antigos de Tabuleiro.   
Jogos centenários, com 
explicação sobre o funcionamento 
e as suas origens. 

Público 
em Geral 

Div. 
Museus/Património 

Local 
Partida - 
Banco de 
Portugal 

29 10:00-12:30 

Percurso guiado pelo Património 
edificado da cidade de Leiria:Visita 
guiada pela ruas de Leiria, com 
pequenos apontamentos acerca 
dos edifícios mais antigos 

Público 
em Geral 

Div. 
Museus/Património 

Vale do 
Lapedo 29 21:30-23:00 

Centro de Interpretação Abrigo do 
Lagar Velho – Lapedo  
Apresentação do projecto 
museológico e do conteúdo 
científico afecto à descobertas 
arqueológicas naquele local. 

Público 
em Geral 

Div. 
Museus/Património 

Vale do 
Lapedo 30 17:00-18:30 

Centro de Interpretação Abrigo do 
Lagar Velho – Lapedo  
Apresentação do projecto 
museológico e do conteúdo 
científico afecto à descobertas 
arqueológicas naquele local. 

Público 
em Geral 

Div. 
Museus/Património 

Teatro M. 
Franco          
Mercado 
Santana 

29 
15:30                
                     
21:30 

Projecção do Documentário 
“Disparem à vontade” com a 
apresentação do Dr.º Fernando 
Magalhães: a partir do projecto 
“Actualidades do campo”, 
realizado no âmbito do serviço 
educativo do museu da imagem 
em movimento 

Público 
em Geral 

Div. 
Museus/Património 
m|i|mo 

m|i|mo -   
museu da 
imagem  
em 
movimento 

28 e 
29 

10:00-12:30   
14:00-18:00 

visitas ao m|i|mo:   
Visitas guiadas em horário 
alargado. 

Público 
em Geral 

Div. 
Museus/Património 
m|i|mo 

Mercado 
Santana - 
Centro 
Cultural 

28 10:00-12:00 
14:00-16:00 

«E o campo aqui tão perto»: 
Pequena exposição fotográfica 
sobre as gentes e as vivências 
agrícolas na Freguesia da 
Ortigosa 

Público 
em Geral 

Div. 
Museus/Património  
Agromuseu-Dona 
Julinha  

Mercado 
Santana - 
Centro 
Cultural 

28 10:00-12:00 e  
14:00-16:01 

Pequenos hortelãos: Pretende-se 
estabelecer um diálogo sobre a 
importância de respeitar a terra e 
os seus ciclos naturais como 
faziam os nossos avós 

5 a 12 
anos 

Div. 
Museus/Património  
Agromuseu-Dona 
Julinha  

Mercado 
Santana - 
Centro 
Cultural 

28 10:00-12:00 e  
14:00-16:02 

Brincadeiras de outros tempos: 
Atelier pedagógico de carácter 
ludico-pedagógico.  As crianças 
poderão participar em jogos e 
preencher fichas diversas sobre a 
Evolução Humana. 

5 a 12 
anos 

Div. 
Museus/Património  
Agromuseu-Dona 
Julinha  

A Câmara tomou conhecimento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.10. Entrada Livre Castelo. Isenção de taxa de entrada em dias comemorativos 
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DLB N.º 1146/07 | Presente a informação da Divisão de Museus e Património que a seguir 

se transcreve: 

«O Castelo de Leiria é um elemento simbólico de especial relevância para o 

Património Histórico Local e Nacional. Neste sentido, é importante para o Município a sua 

divulgação e a dinamização de actividades que fomentem o seu usufruto pelo público. 

Atendendo a um conjunto de datas comemorativas relacionadas com o Património e 

o Turismo, propõe-se a Entrada livre no Castelo e Museu da Torre de Menagem, nos 

seguintes dias: 

⎯ Dia Internacional do Turismo – 27 de Setembro 

⎯ Jornadas Europeias do Património - 28, 29 e 30 de Setembro. 

⎯ Dia Nacional dos Castelos – 7 de Outubro» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, no uso da competência da alínea f) do n.º 2 

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

com a proposta e remeter o assunto à Assembleia Municipal para aprovação com efeitos 

retroactivos aos dias 27 e 28 de Setembro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.11. Lista de Despesas do Teatro Miguel Franco – Julho de 2007 
DLB N.º 1147/07 | Pelo Senhor Vereador da Cultura Dr. Vítor Lourenço foi presente a nota 

de despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro 

Miguel Franco, durante o mês de Julho de 2007, que totalizam o valor de €1.639,30. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 3077/07, 

de 8 de Agosto. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade transferir para 

o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €1.639,30, referente às despesas efectuadas 

no Teatro Miguel Franco, suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, durante o mês de 

Julho de 2007. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.12. Lista de Despesas do Teatro José Lúcio da Silva – Julho de 2007 
DLB N.º 1148/07 | Pelo Senhor Vereador da Cultura, Dr. Vítor Lourenço, foi presente a nota 

de despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro 

José Lúcio da Silva, durante o mês de Julho de 2007, que totalizam o valor de €675.00. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 3077/07, 

de 8 de Agosto. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade transferir para 

o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €675.00, referente às despesas efectuadas no 

Teatro José Lúcio da Silva e suportadas por este, durante o mês de Julho de 2007. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude 
7.2.1. VIII Jornadas da Juventude de Leiria 
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DLB N.º 1149/07 | Pela Senhora Presidente foi presente a proposta que abaixo se 

transcreve: 

«”O que se pretende que sejam?" 

As "VIII Jornadas da Juventude de Leiria" pretendem constituir uma plataforma de diálogo e 

debate de matérias actuais e relevantes para os jovens, num ambiente pedagógico e 

socializante. 

Onde? 

As "VIII Jornadas da Juventude de Leiria" terão lugar nas instalações das seguintes 

entidades: 

⎯ Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria: 

- Auditório 1; 

- Átrio Auditório 1; 

⎯ Escola Superior de Educação de Leiria: 

- Auditório; 

- Átrio Auditório; 

⎯ Instituto Politécnico de Leiria: 

- Refeitório dos Serviços de Acção Social. 

Quando? 

As “VIII Jornadas da Juventude de Leiria” encontram-se agendadas para os dias 20, 21 e 22 

de Novembro de 2007. 

Para quem? 

Todos os jovens dos 14 aos 30 anos de idade provenientes, fundamentalmente, do/de: 

⎯ Ensino Complementar - Escolas EB - 3º Ciclo; 

⎯ Ensino Secundário; 

⎯ Ensino Profissional; 

⎯ Ensino Superior; 

⎯ Associações Juvenis; 

⎯ Associações de Estudantes; 

⎯ Agrupamentos de Escuteiros; 

⎯ Grupos Informais de Jovens; 

⎯ Instituições Particulares de Solidariedade Social; 

⎯ Clubes/Colectividades do Concelho de Leiria; 

⎯ Juntas de Freguesia do Concelho de Leiria; 

⎯ Instituto Português da Juventude; 

⎯ Câmaras Municipais. 

Como? 

Contemplando as entidades acima mencionadas, a Câmara Municipal de Leiria pretende 

oferecer à sociedade civil em geral e à juventude em particular momentos de troca de ideias 

e reflexão, fruto da interacção entre os vários estratos sociais, etários e profissionais que 

estarão presentes. 

Que objectivos? 
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⎯ Proporcionar um espaço de convívio e troca de experiências entre jovens 

representativos de diferentes estratos etários, educativos e sociais; 

⎯ Debater matérias de capital importância para a juventude; 

⎯ Fomentar laços de cooperação entre a Autarquia e o tecido juvenil.» 

As despesas a efectuar no âmbito das “Jornadas da Juventude” (relacionadas com a 

promoção, divulgação, interpretação, alimentação, alojamento, deslocação, aluguer de 

transportes, materiais para os participantes, programação lúdica, etc.) estão em 

conformidade com o Plano de Actividades da Câmara Municipal para 2007, Código de 

Classificação Económica 12/0602039904 (código/ ano/ tipo/ n.º de projecto acção – 0306/ 

2007/ A/ 270) e Código de Classificação Económica 12/040701 (código/ ano/ tipo/ n.º de 

projecto acção – 0307/ 2007/ A/ 271), respectivamente cabimentadas pelas propostas n.ºs 

3251/2007 e 3252/2007, ambas de 24 de Agosto de 2007. 

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

proposta acima mencionada. 

 
7.2.2. Alteração da Deliberação n.º 0800/07, de 2007.06.06, relativa ao Festival da 
Juventude. Acordo de Cooperação 
DLB N.º 1150/07 | Retirado 

 
 

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. Semana Europeia da Mobilidade. Dia Europeu Sem Carros 2007 
DLB N.º 1151/07 | Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dra. Neusa Magalhães, o programa da Semana Europeia da Mobilidade / Dia Europeu Sem 

Carros (ANEXO C), que se realizará de 16 a 22 de Setembro e que contará com o patrocínio de 

diversas entidades. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, deliberou por unanimidade 
concordar e aceitar o programa da Semana Europeia da Mobilidade/Dia Europeu Sem 

Carros e os patrocínios concedidos. 

 
8.2. Apoio ao Sport Clube Leiria e Marrazes. III Festival dos Doces e I Festival do 
Petisco 
DLB N.º 1152/07 | Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dra. Neusa Magalhães, um pedido de apoio do Sport Clube Leiria e Marrazes (Entfe. 

5236/2007), à semelhança de anos anteriores, para realização do III Festival dos Doces 

d'Avó e do I Festival do Petisco. 

As actividades artesanais, nomeadamente as ligadas à gastronomia, desempenham 

um papel relevante na preservação e renovação da cultura de um povo e, simultaneamente, 

traduzem um tipo de produção que, pela sua natureza única, vai assumindo um papel 

importante nas economias locais.  
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 Atenta a estes interesses, a Câmara procura fomentar e apoiar o dinamismo e a 

iniciativa das instituições locais, neste âmbito e, sempre que possível, com elas colaborar em 

acções que pretendam realizar. 

 A realização do Festival, através do qual pretendem envolver a população na 

confecção de doces e gastronomia tradicionais da região, está prevista para os dias 5, 6 e 7 

de Outubro, no Pavilhão Desportivo de Marrazes. 

 Atendendo ao interesse municipal da iniciativa, propõe-se a atribuição de um 

subsídio de €3.850,00 para satisfação do solicitado. 

 O apoio financeiro a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 

2007, rubrica 2007-A-280, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3239/07, de 23 de 

Agosto. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e atento o interesse municipal, 

deliberou por unanimidade atribuir ao Sport Clube Leiria e Marrazes um apoio de 

€3.850,00 (três mil, oitocentos e cinquenta euros) para a realização do III Festival dos Doces 

d'Avó e do I Festival do Petisco. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.3. Apoio a evento de interesse municipal «Espectáculo Final do Programa Novas 
Primaveras» 
DLB N.º 1153/07 | Retirado 
 
 

Ponto nove 
 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    

 
Empreitada de Requalificação Ambiental da Zona 1 e da Zona 2 da Intervenção Polis 
em Leiria. Transferência para o Município de Leiria 
DLB N.º 1154/07 | A LeiriaPolis – Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis em 

Leiria, SA, através de ofício com o registo ENT-2007/2874, vem informar que pretende 

entregar para uso do Município de Leiria as Zonas 1 e 2 da sua intervenção, mais 

conhecidas como o Parque de São Romão. 

Os espaços públicos e equipamentos que integram o Parque foram construídos ao 

abrigo da «Empreitada de Requalificação Ambiental da Zona 1 e da Zona 2 da Intervenção 

Polis em Leiria», sendo o empreiteiro responsável pela sua execução o consórcio constituído 

pelas empresas Vibeiras, S.A. e Mota Engil Engenharia, SA. 

Integrados no referido Parque de São Romão encontram-se os equipamentos que 

constituem o «Parque Radical», a saber: 

⎯ Skate Parque; 

⎯ Paredes de escalada. 

Para o efeito entregam os projectos de execução, as telas finais e as especificações 

técnicas dos materiais e equipamentos e solicitam que o Município assegure as condições 

de segurança, manutenção e limpeza dos mesmos. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, no uso da sua competência conferida pela 

alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade aceitar a entrega do uso dos espaços públicos e equipamentos integrantes do 

Parque de São Romão, correspondente à Zona 1 e Zona 2 de intervenção da Leiriapolis – 

Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis em Leiria, S.A. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 
 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  E n g . ª  I s a b e l  G o n ç a l v e s    

 
10.1. Processo de loteamento n.º T 102/95. Pavilhão Desportivo Municipal de Santa 
Eufémia 
DLB N.º 1155/07 | De MANUEL EZEQUIEL DE SOUSA, residente no lugar e freguesia de 

Santa Eufémia, concelho de Leiria, acompanhado de um requerimento a solicitar uma 

operação de loteamento, onde se insere o novo Pavilhão Desportivo da Freguesia, sito no 

lugar supra identificado. 

Sobre este assunto foi prestada pela Divisão de Planeamento e Ordenamento do 

Território/Plano Director Municipal a informação, que a seguir se transcreve: 

«O território onde se insere o loteamento urbano n.º 102/95, encontra-se 

maioritariamente em Espaço Urbano Habitacional e residualmente, no seu limite nascente, 

condicionado por Reserva Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional; 

Da transposição gráfica do ficheiro digital do Plano em vigor, base oficial para todo o 

processo de revisão do Plano a decorrer, efectuada à escala 1:1.000 e conforme peça 

gráfica anexa, verifica-se que a RAN interfere muito residualmente com a implantação dos 

lotes n.º (s) 13 e 14 da planta de implantação do respectivo loteamento, e que a REN nada 

interfere com a futura implantação de edificação habitacional; 

De acordo com o normativo do Regulamento em vigor, no seu artigo 96.º 

(Modificações da Estrutura Espacial de Ordenamento) permite-se na gestão concreta do 

território ajustes de detalhe, de acordo com as regras previstas no seu n.º 1, que 

transcrevemos e destacamos: 
“Artigo 96.º 

Modificações da estrutura espacial de ordenamento 

1 - A transposição de qualquer parcela do território para uma classe ou categoria 

distinta daquela que lhe está consignada na Planta de Ordenamento, só poderá observar-se 

por meio de um dos seguintes instrumentos: 

a) Revisão do PDM, nos termos da lei; 

b) Plano Municipal não conforme com o PDM, mas ratificado; 

c) Ajustamento de pormenor nos limites entre espaços pertencentes a classes de 

uso do solo distintas, tornados necessários pela aplicação do presente Regulamento à 

gestão concreta do território, desde que realizado de acordo com as regras do número 

seguinte. 
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2 - O ajustamento de pormenor nos limites entre espaços pertencentes a classes de 

uso do solo distintas, tornados necessários pela aplicação do presente Regulamento à 

gestão concreta do território, é autorizado desde que realizado de acordo com as seguintes 

regras: 

a) Prevalecerão os limites entre os espaços, sub-espaços e zonas constantes de 

Planos de Urbanização e de Pormenor plenamente eficazes; 

b) Procurar-se-á, sempre que possível, fazer coincidir os limites permanentes dos 

espaços urbanos com elementos físicos ou naturais de fácil identificação no terreno (vias 

públicas, cursos e linhas de água, espaços públicos, muros, acidentes topográficos), 

devidamente identificados em sede de Plano de Urbanização ou Plano de Pormenor; 

c) Para além dos casos previstos nas alíneas anteriores, quando os limites 

constantes das cartas topográficas não coincidirem com uma parcela matricialmente única, 

poderá considerar-se o limite matricial ou cadastral da parcela, quando mais de 2/3 da sua 

área estiver contida no espaço urbano, urbanizável ou industrial; 

d) Qualquer ajustamento só terá eficácia depois de aprovado pela Assembleia 

Municipal, e estar devidamente publicado em edital. 

Consideramos a Classe “Espaço Agrícola” e a sua respectiva Categoria “ Solos 

agrícolas da RAN”, de acordo com a legenda da Planta de Ordenamento, passível de ser 

ajustada ao limite matricial ou cadastral da parcela do loteamento pela dominância da área 

contida no Espaço Urbano Existente. 

O ajustamento de pormenor entre o solo agrícola da RAN e Espaço Urbano 

Habitacional não obriga a qualquer rectificação gráfica na Planta de Ordenamento ou Planta 

da RAN, remetendo-se este tipo de modificações para a escala da gestão urbanística e ao 

próprio processo, depois de aprovado e publicado em edital. 

Os ajustamentos previstos no artigo 96.º entre Classe e Categorias de uso do solo 

constantes na Planta de Ordenamento não incluem ajustamentos a servidões e 

condicionantes de utilidade pública; por isto mesmo o limite da Reserva Ecológica Nacional 

deverá permanecer estável. 

O limite da Reserva Ecológica Nacional, neste cenário de ajustamento à estrutura 

espacial de ordenamento, poderá ficar “sobreposto” ao ajuste do perímetro urbano, aliás 

como acontece em inúmeras áreas do concelho; Este limite da REN – máxima infiltração- 

não implica com a formatação dos lotes nem mesmo com as respectivas implantações. 

Deverá ser, no entanto, salvaguardado, de acordo com Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de 

Março, e pela sua quinta alteração definida pelo Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de 

Setembro, o tipo de vedação e de eventuais intervenções nos logradouros urbanos 

condicionados por REN. 

A modificação da estrutura espacial de ordenamento só terá eficácia depois de 

cumprida a alínea d) do respectivo artigo do Plano em vigor. 

Mais informa que no processo de revisão do PDM está proposto o ajuste do 

perímetro urbano e respectiva desafectação/exclusão de RAN e REN pelos respectivos 

limites do loteamento.» 

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

Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território e despacho da Sr.ª Vereadora, Eng.ª 
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Isabel Gonçalves, datados de 9 de Agosto de 2007 e 14 de Agosto de 2007, 

respectivamente, e constantes do respectivo processo, deliberou por unanimidade 
manifestar a sua concordância relativamente ao ajustamento de pormenor e remeter à 

Assembleia Municipal para efeito do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 96.º do 

Regulamento do Plano Director Municipal, relativamente ao ajustamento de pormenor dos 

limites entre espaços pertencentes a classes de uso de solos distintas.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.2. Processo n.º 628/06. Avifran, Investimentos Imobiliários, Lda. 
DLB N.º 1156/07 | De AVIFRAN – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, com sede em Rua da 

Pateira, n.º 337 – Chãs, freguesia de Regueira de Pontes, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de dois pavilhões industriais para armazém em parcela a 

destacar, sita em Majoeira, freguesia de Regueira de Pontes, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como espaço urbano industrial. 

Sobre este assunto foi prestada pela Divisão de Planeamento e Ordenamento do 

Território/Plano Director Municipal a informação, que a seguir se transcreve: 

«A parcela cadastral encontra-se, de acordo com registo gráfico executado pelo requerente, 

residualmente inserido dentro do perímetro urbano habitacional e maioritariamente em 

espaço urbano industrial; 

Confirma-se a obrigatoriedade de afastamento mínimo de 10 metros de enquadramento 

paisagístico entre estas duas categorias de uso do solo; 

A marcação da respectiva parcela cadastral não confere o melhor rigor de registo de 

polígono de estremas. A ser considerado pertinente uma melhor verificação técnica da 

localização rigorosa da parcela e sua localização face aos usos do solo do Planta de 

Ordenamento em vigor, solicita-se o envio do levantamento topográfico em formato digital, 

devidamente georeferenciado sobre as coordenadas municipais (Datum Lisboa, ponto de 

origem em Melriça); Poderá ser enviado por via e-mail, em formato DGN ou DWG, 

devidamente identificado e para sandramacedo @cm-leiria.pt. 

A confirmar-se a sobreposição de uso distintos, deverá cumprir-se as disposições legais do 

artigo 59.º, ajustando a proposta de implantação do edifício de modo a permitir a cortina 

arbórea entre usos predominantemente habitacionais e industriais ou poder-se-á enquadrar 

esta proposta de licenciamento na alínea c) e d) do n.º 2 do artigo  96.º que transcrevemos: 

“Modificações da estrutura espacial de ordenamento 

1 - A transposição de qualquer parcela do território para uma classe ou categoria distinta 

daquela que lhe está consignada na Planta de Ordenamento, só poderá observar-se por 

meio de um dos seguintes instrumentos: 

a) revisão do PDM, nos termos da lei; 

b) plano Municipal não conforme com o PDM, mas ratificado; 

c) ajustamento de pormenor nos limites entre espaços pertencentes a classes de uso do 

solo distintas, tornados necessários pela aplicação do presente Regulamento à gestão 

concreta do território, desde que realizado de acordo com as regras do número seguinte. 
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2 - O ajustamento de pormenor nos limites entre espaços pertencentes a classes de uso do 

solo distintas, tornados necessários pela aplicação do presente Regulamento à gestão 

concreta do território, é autorizado desde que realizado de acordo com as seguintes regras: 

a) prevalecerão os limites entre os espaços, sub-espaços e zonas constantes de Planos 

de Urbanização e de Pormenor plenamente eficazes; 

b) procurar-se-á, sempre que possível, fazer coincidir os limites permanentes dos 

espaços urbanos com elementos físicos ou naturais de fácil identificação no terreno (vias 

públicas, cursos e linhas de água, espaços públicos, muros, acidentes topográficos), 

devidamente identificados em sede de Plano de Urbanização ou Plano de Pormenor; 

c) para além dos casos previstos nas alíneas anteriores, quando os limites constantes 

das cartas topográficas não coincidirem com uma parcela matricialmente única, poderá 

considerar-se o limite matricial ou cadastral da parcela, quando mais de 2/3 da sua área 

estiver contida no espaço urbano, urbanizável ou industrial;” 

Qualquer ajustamento só terá eficácia depois de aprovado pela Assembleia Municipal, e 

estar devidamente publicado em edital.» 

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

pelo Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território, datado de 18/04/2007, e 

despacho da Sra. Vereadora, Eng.ª Isabel Gonçalves datado de 7 de Agosto de 2007, e 

constantes do respectivo processo deliberou por unanimidade manifestar a sua 

concordância relativamente ao ajustamento de pormenor e remeter à Assembleia Municipal 

para efeito do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 96.º do Regulamento do Plano Director 

Municipal, relativamente ao ajustamento de pormenor dos limites entre espaços 

pertencentes a classes de uso de solos distintas.  
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 D). 

 

 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 
Eliminação de documentos sem valor secundário e com prazos de conservação já 
prescritos (INT 2007/10745) 
DLB N.º 1157/07 | Presente uma informação do Sector de Arquivo Administrativo que a 

seguir se transcreve: 
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«Procedeu-se à avaliação dos documentos a seguir discriminados, por perda de valor 

administrativo, não lhes sendo reconhecido nenhum valor secundário de acordo com os 

artigos 1.º, 2.º, 6.º e 7.º da Portaria n.º 412/01, de 17 de Abril, e disposições da Tabela de 

Selecção, propondo-se a sua inutilização, por reciclagem, de acordo com o quadro infra: 

N.º 
ordem 

N.º de 
ref.ª da 
tabela 

Título da série ou sub-
série 

Nº e tipo de 
unidades de 
instalação 

Suporte Datas 
extremas 

Metragem 
(m/l) 

1 98 

Aquisições e 
aprovisionamento - 
aquisição de bens por 
concurso público 

1 cx. Papel 1981 0,20 

2 139 
Arquivo municipal - 
requisições do serviço de 
leitura 

2 cx. Papel 2001 0,20 

3 254 Contabilidade - diário de 
despesa 2 pts Papel 1995-1996 0,20 

4 255 Contabilidade - diário de 
receita 2 pts Papel 1998-2001 0,30 

5 261 Contabilidade - guias de 
receita eventual 35 pts Papel 1996 3,50 

6 261 Contabilidade - guias de 
receita virtual 1 pts Papel 1996 0,10 

7 263 Contabilidade - ordens 
de pagamento (d4) 12 pts Papel 1996 1,20 

8 264 Contabilidade - 
requisições 4 pts Papel 1996 0,40 

9 271 

Contencioso fiscal - 
processos de contra-
ordenação (513 
processos)* 

5 cx. Papel 1993-1996 1,00 

10 274 
Contencioso fiscal - 
processos executivos 
findos por cobrança 

4pts 
1 lv Papel 1996 0,75 

11 547 Pessoal - atestados 
médicos 1 mç Papel 2003 0,09 

12 565 Pessoal - registos de 
assiduidade 1 mç Papel 2003 0,09 

13 567 Pessoal - mapas de 
férias 1 mç Papel 2003 0,09 

14 579 
Pessoal - processos de 
contagem de tempo de 
serviço (notas cadastrais) 

6 pts Papel 1975-1996 0,60 

15 650 
Taxas e licenças - guias 
de receita de canídeos 
(triplicados) 

1 cx. Papel 1994 0,10 

16 650 
Taxas e licenças - guias 
de receita pela utilização 
da lixeira (triplicados) 

1 cx. Papel 1996 0,10 

17 650 
Taxas e licenças - guias 
de receita – parcómetros 
(triplicados) 

1 cx. Papel 1996 0,10 

18 650 
Taxas e licenças - guias 
de receita – diversas 
(triplicados) 

3 cx. Papel 1996 0,30 

19 693 Tesouraria - diário de 
tesouraria (t1) 2 cx. Papel 1996 0,20 

20 695 
Tesouraria - mapas 
auxiliares de receita 
eventual 

2 cx. Papel 1996 0,20 

21 699 Tesouraria - resumo 
diário (t2) 3 cx. Papel 1996 0,30 

* - “Artigo 2.º - Avaliação – 3.º ponto – Os referidos prazos de conservação são contados a 

partir da data final dos procedimentos administrativos.» 

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

inutilização, por reciclagem, dos documentos propostos. 
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Ponto dois 
Ratificação de despacho 
DLB N.º 1158/07 | Presente pelo Gabinete de Apoio à Presidência, o despacho da Senhora 

Presidente de 7 de Agosto de 2007, que a seguir se transcreve: 

«No seguimento do correio electrónico do Senhor José Leones Lima, ENTFE 

4830/07, de 31/07/07, a solicitar o apoio da Câmara Municipal de Leiria na realização da sua 

viagem de protesto contra a situação lamentável que vivem os deficientes, através da 

cedência de alojamento para a noite de 7 para 8 de Agosto, e dado que a urgência no 

tratamento do assunto não se compadece com a normal forma de autorização em reunião de 

Câmara Municipal, determino, no uso das competências que me estão conferidas pelo n.º 3 

do artigo 68.º da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, autorizar a cedência de alojamento no Hotel Eurosol Residence, pelo valor de 

€64,50, através da proposta de cabimento nº 3076, de 07/08/2007. O presente despacho fica 

sujeito a ratificação por parte da Câmara Municipal.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, no uso da competência conferida pelo n.º 3 

do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade ratificar o 

despacho da Senhora Presidente da Câmara Municipal. 

 
 

Ponto três 
Contrato de mandato com a Leirisport, EM para os investimentos de equipamentos no 
Pavilhão Desportivo Municipal de Pousos 
DLB N.º 1159/07 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, foi 

proposto a celebração do Contrato de Mandato para Investimentos para a Aquisição de 

Equipamentos para o Pavilhão Municipal de Pousos, com a LEIRISPORT – Desporto, Lazer 

e Turismo de Leiria, E.M., com vista à realização dos investimentos necessários para a 

colocação em funcionamento do Pavilhão Municipal de Pousos, tendo em conta que a 

gestão e exploração do referido Pavilhão passará a ser feita pela LEIRISPORT, EM a partir 

de 1 de Setembro de 2007 através de contrato-mandato celebrado com a Câmara Municipal 

de Leiria e que abaixo se transcreve: 

«CONTRATO DE MANDATO PARA INVESTIMENTOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS PARA O PAVILHÃO MUNICIPAL DE POUSOS 

Considerando: 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo, EM, enquanto empresa municipal prossegue o 

interesse público e tem como objecto social a criação e exploração de equipamentos 

desportivos, de lazer e turismo, sendo que o Município de Leiria, com a constituição desta 

empresa, tem como objectivo a sua intervenção nas áreas do desporto, lazer e turismo. 

Assim,  

ENTRE:  
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O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da República 

em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª 

Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por Município ou 1.º 

Outorgante; 

E 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 183 

692, com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada neste 

acto pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Manuel Seabra Benzinho da 

Silva, e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho Empadinhas e Eng.ª Isabel Maria de 

Sousa Gonçalves dos Santos adiante designado por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 

Cláusula Primeira 

(Objecto) 

O presente contrato tem por objecto a definição, dos termos e condições de atribuição à 

LEIRISPORT, EM das comparticipações financeiras necessárias à aquisição de 

equipamentos de acordo com as necessidades identificadas para a utilização prevista deste 

pavilhão e sua colocação em funcionamento, tanto a nível escolar com a nível desportivo 

federado.  

Cláusula Segunda 

(Âmbito dos investimentos) 

Os investimentos referidos no número anterior a efectuar no Pavilhão visam garantir a 

homologação deste para a realização de treinos e jogos das várias modalidades desportivas 

que aí se podem praticar garantindo os níveis de segurança e conforto dos utentes e são os 

seguintes: 

Rubricas Quantidade  

Equipamento de apoio à nave  

Tabelas de basquetebol competições profissionais com carro 2 

Bancos de suplentes de 7 lugares 4 

Marcador electrónico para futsal, andebol, basquetebol, voleibol 1 

Tabelas de basquetebol para utilização escolar 4 

Postes e rede de voleibol 1 

Postes e rede de badminton 7 

Equipamento e sistema de som 1 
Tabelas de hóquei em patins  
Balizas de hóquei em patins 2 

Balizas para futsal, andebol 4 

Redes de protecção de topo 2 

Mobiliário de escritório e apoio administrativo  

Mobiliário para equipar o posto médico  

Equipamento para sala de fitness  

Espaldares 4 

Equipamento e sistema de som 1 

Bolas de fitness 25 
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Steps 25 

Cordas 50 

Colchão de espuma para ginástica 150X60X1 50 

Bolas em PVC  25 

Fitbands força 25 – rolo de 50 metros 5 

Fitbands força 30 – rolo de 50 metros 5 

Fitbands força 35 – rolo de 50 metros 5 

Halteres plástico 1 kg 25 

Halteres plástico 2 kg 25 

Halteres plástico 3 kg 25 

Cláusula Terceira 

(Obrigações da 1 ª Outorgante) 

A primeira outorgante compromete-se a comparticipar os investimentos previstos na 

Cláusula anterior até ao montante máximo de €95.000,00 (noventa e cinco mil e euros) 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

Cláusula Quarta 

(Obrigações da 2 ª Outorgante) 

A segunda outorgante compromete-se a: 

1 – Elaborar os programas de consulta relativos a cada um dos investimentos a realizar; 

2 -  Realizar as consultas ao mercado, análise das propostas e respectiva adjudicação e 

pagamento;  

3 - Garantir o cumprimento das obrigações do fornecedor, legalmente previstas; 

Cláusula Quarta 

(Regime de comparticipação financeira) 

O pagamento da verba mencionada na Cláusula Terceira será efectuado mediante a 

apresentação de notas de débito acompanhadas das cópias das facturas relativas aos 

investimentos previstos. 

Cláusula Quinta 

(Revisão ou alteração) 

A revisão ou alteração do Contrato de Mandato revestirá a forma de documento escrito, 

assinado por ambas as partes. 

Cláusula Sexta 

(Princípio de boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato de mandato no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Sétima 

(Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato de mandato 

serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Oitava 

(Imposto do Selo) 
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O presente Contrato de Mandato está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto no n.º 1 e na alínea s) do n.º 3 do artigo 3.º, 

ambos do respectivo Código. 

Cláusula Nona 

(Vigência) 

O presente contrato de mandato vigora de 1 de Setembro de 2007 a 31 de Dezembro de 

2007.» 

Leiria, ___ de Agosto de 2007 

Pelo Município de Leiria 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa 

Pela LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM 

O Presidente do Conselho de Administração | José Manuel Seabra Benzinho da Silva 

O Administrador | João Paulo Baixinho Empadinhas 

A Administradora | Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos 

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 3304/07, 

de 30 de Agosto. 

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

contrato de mandato acima transcrito e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua 

assinatura.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto quatro 
Contrato-programa com a Leirisport, EM sobre a gestão e exploração do Pavilhão 
Desportivo Municipal de Pousos 
DLB N.º 1160/07 | Retirado 
 
 
Ponto cinco 
Processo de obras particulares n.º 56/04 
DLB N.º 1161/07 | De FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE COIMBRÃO, com endereço 

postal na Rua do Outeiro, na localidade e freguesia de Coimbrão, referente ao aditamento ao 

projecto de arquitectura, aprovado por deliberação de Câmara de 2005/01/17, para 

construção de uma igreja na Praia do Pedrógão, da referida freguesia. 

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 2007/08/28, constante do respectivo processo (folha 318), e face ao disposto no Decreto-

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de seis meses, os seguintes elementos: 
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1.1. esclarecimentos quanto ao cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de 

Fevereiro (relativamente ao edifício), nomeadamente no que se refere ao seguinte: 

1.1.1. parte I, deverá especificar quanto à caracterização e classes de resistência ao 

fogo dos diversos materiais e elementos estruturais ou de compartimentação, cobertura, 

paredes exteriores e restantes elementos construtivos; 

1.1.2. artigos 22.º e 47.º, quanto à localização de hidrantes exteriores (bocas de 

incêndio); 

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

Abril (relativamente à cave destinada a estacionamento), nomeadamente no que se 

refere aos artigos 16.º a 20.º - controlo de ar e fumo e respectiva sinalização de 

segurança; 

1.3. projecto corrigido prevendo instalações sanitárias e lugares de estacionamento de 

veículos para pessoas com mobilidade condicionada, de acordo com o previsto no 

Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto; 

1.4. projecto de estabilidade compatível com o projecto de arquitectura e corrigido de modo a 

não interferir com os vãos e espaços exteriores, contemplando ainda cálculos 

justificativos e cobertura; 

1.5. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura elaborado de acordo com 

o Anexo I da Portaria n.º 1110/01, de 19 de Setembro; 

1.6. termo de responsabilidade do Técnico autor do projecto de isolamento acústico 

rectificado, com indicação correcta do nome da requerente; 

1.7. projectos de especialidades compatíveis com as alterações ao projecto de arquitectura. 

1.8. projecto de águas pluviais rectificado de acordo com o parecer do Departamento de 

Obras Municipais, cuja cópia deverá ser remetida à requerente (folha 297); 

2. cumprir com os restantes aspectos indicados na deliberação de Câmara de 2005/01/17, 

transmitidos à requerente através do ofício n.º 1477, de 2005/02/09, nomeadamente no que 

se refere ao indicado nos pontos 1, 2.1, 6, 9 e 10. 

Mais deliberou informar a requerente que ficará sujeita aos condicionalismos que 

vierem a ser definidos pela EDP- Distribuição de Energia, S.A.,  face à linha eléctrica 

existente no local. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
Contrato de concessão de direito de uso privativo de um espaço integrado no edifício 
do Centro de Interpretação Ambiental. Rectificação 
DLB N.º 1162/07 | Presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, Dr.ª 

Neusa Magalhães, a proposta de alteração do Anexo II ao contrato de concessão do direito 

de uso privativo de um espaço integrado no Centro de Interpretação Ambiental, e no qual se 

encontram identificados todos os equipamentos afectos ao espaço objecto da concessão. 

Assim, na deliberação de 2 de Agosto sobre este mesmo assunto, onde se lê : 
“ANEXO II 

LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS E CONTEÚDOS 



1050(74) 
 

CMLeiria/Acta n.º 19, de 2007.08.30 
Im-DA-15-09_A00 
 
 

COZINHA / BAR 

- 4 Mesas de bar brancas 

- 16 Cadeiras de bar vermelhas 

- 4 Bancos altos em inox 

- 1 Candeeiro de balcão vermelho 

- 2 Porta-revistas em inox 

- 1 Panela térmica de sopa 

- 1 Espremedor de citrinos 

- 1 Tostadeira 

- 1 Torradeira 

- 1 Termo de leite 

- 1 Máquina de lavar louça 

- 1 Máquina de gelo 

- 1 Candeeiro de pé alto branco 

- 4 Caixotes de separação do lixo 

- 1 Bengaleiro 

- 1 Arca frigorífica 

- 1 Armário de parede branco 

ARMAZÉM 

- 20 Cadeiras de esplanada 

- 6 Mesas de esplanada” 
Deve ler-se: 
Anexo II 

Cozinha e Bar de Apoio 

Quant. Designação 

1 Bancada em inox c/ 3 gavetas e prateleiras, c/ 1,60x0,50x0,86 

1 Bancada em inox c/ lava louça incluído, c/ 1,70x0,50x0,86 

1 Bancada em inox c/ 2 gavetas e prateleiras e porta p/ o lixo, c/ 1,30x0,60x0,86 

1 Bancada em inox, refrigeradora, c/ 3 portas, c/ 2,00x0,60x0,86 

4 Mesa de bar c/ estrutura metálica e tampo em madeira de cor branca, c/ 0,80x0,80x0,72 

16 Cadeira de bar, c/ estrutura metálica, assento e costas de cor vermelha 

4 Banco alto metálico, em inox 

1 Candeeiro de balcão, c/ estrutura metálica, vermelho 

2 Porta revistas de fixar à parede, metálico 

1 Panela térmica de sopa, Saro 

1 Espremedor de citrinos, Princess 

1 Tostadeira, Fiamma 

1 Torradeira, Fiamma 

1 Termo de leite, Pinha 

1 Máquina de lavar louça, Euro 2000 

1 Máquina de gelo, Interotel 

1 Candeeiro de pé alto, c/ estrutura em inox, branco 

1 Mini ecoponto em inox (amarelo), c/ 0,25x0,25x0,705 

1 Mini ecoponto em inox (azul), c/ 0,25x0,25x0,705 

1 Mini ecoponto em inox (verde), c/ 0,25x0,25x0,705 
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1 Mini ecoponto em inox (cinzento), c/ 0,25x0,25x0,705 

1 Bengaleiro de pé alto, c/ estrutura metálica e com 5 cabides vermelhos 

1 Armário de parede c/ 9 portas, em madeira de cor branca, c/ 4,92x0,36x0,70 

1 Aparelho de ar condicionado, Daikin inverter 

1 Extintor de pó químico ABC, c/ 6 kg 

1 Extintor de dióxido de carbono, c/ 5 kg 

Esplanada com ensombramento 

Quant. Designação 

3 Mesa plástica de esplanada, vermelha, c/ 0,80x0,80x0,72 

3 Mesa plástica de esplanada, branca, c/ 0,80x0,80x0,72 

12 Cadeira plástica de esplanada, vermelha 

12 Cadeira plástica de esplanada, branca 

3 Balde do lixo de 110 litros, c/ rodas e em plástico (azul, verde e amarelo) 
A Câmara, depois de analisar unanimidade, deliberou por unanimidade aprovar a 

rectificação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto sete 
Concessão do direito de uso privativo dos edifícios 1, 2 e 3 sitos no Parque da Fonte 
Quente 
DLB N.º 1163/07 | Na sequência da hasta pública realizada a 30/07/2007, para adjudicação 

do direito de uso privativo dos três espaços (edifícios 1, 2 e 3), sitos no Parque da Fonte 

Quente, freguesia e concelho de Leiria, comunica a Sr. ª Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães 

de que aqueles espaços foram arrematados nas seguintes condições: 

Espaço Destino Valor da Arrematação Arrematante 

Edifício 1 Quiosque/Tabacaria € 7.600,00 Aida Cecília Fernandes Monteiro 

Edifício 2 Estabelecimento de bebidas € 12.850,00 Albertino Lopes Duarte 

Edifício 3 Estabelecimento de bebidas €12.700,00 Brisanorte – Pastelarias, Ld.ª 

Aos valores daquelas arrematações acresce IVA à taxa legal. 

Presentes, também, as minutas dos contratos a celebrar no âmbito daquelas concessões. 

«CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO DE USO PRIVATIVO 
Entre o Município de Leiria, pessoa colectiva de direito público n.º 505 181 266, com sede no 

Largo da República, freguesia e concelho de Leiria, aqui representado pela Presidente da 

Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, casada, 

natural da freguesia e concelho de Mirandela, residente na Quinta de Santo António, Lote 

63, 5.º Dt.º, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, no uso dos poderes que lhe foram 

conferidos pela Câmara Municipal de Leiria, através da deliberação n.º ____, tomada em sua 

reunião de ___/___/___, como primeiro outorgante e Aida Cecília Fernandes Monteiro, NIF. 

181 445 654, solteira, titular do B.I. n.º 8406187, emitido pelo Arquivo de Identificação de 

Lisboa, em 2004/10/20, residente na Rua do Carrascal, lote 3,  n.º 14, Corredoura, concelho 

de Porto de Mós, como segunda outorgante, é celebrado o presente contrato de concessão 
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do direito de uso privativo decorrente da hasta pública realizada em 30 de Julho de 2007,  

que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Primeira 
(Objecto) 

O presente contrato tem por objecto a concessão pelo primeiro outorgante à segunda 

outorgante do direito de uso privativo de um espaço com a área de 23,73m2 (Edifício 1), sito 

no Parque da Fonte Quente, freguesia e concelho de Leiria, edificado no âmbito do 

Programa Polis e destinado a quiosque/tabacaria. 

Segunda 
(Prazo) 

1 - O contrato terá a duração de cinco anos podendo o Município, em casos devidamente 

fundamentados, prorrogar esse prazo, uma única vez, por igual período de tempo. 

2 – Decorrido o prazo previsto no número anterior cessam, automaticamente, os efeitos do 

contrato, revertendo, a favor do Município de Leiria, o espaço e as benfeitorias que 

entretanto tenham sido realizadas, sem que decorra o direito de indemnizar a segunda 

contraente. 

Terceira 
(Preço e forma de pagamento) 

1 - Pela concessão do direito de uso privativo prevista neste contrato, a concessionária 

obriga-se a pagar ao concedente a importância, de € 9.196,00 (nove mil cento e noventa e 

seis euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor. 

2 –Da importância referida no número anterior, foi pago no acto de arrematação através da 

guia de receita n.º 21872/2007, o montante de €4.598,00 (quatro mil quinhentos e noventa e 

oito euros), correspondente a 50% do valor total do contrato, sendo o remanescente pago 

em __________ prestações mensais, sucessivas e de igual valor, durante a vigência do 

contrato. 

3 – As prestações mensais referidas no número anterior são devidas até ao oitavo dia do 

mês seguinte àquele a que disserem respeito ou noutro prazo que o Município venha  a 

estipular para o efeito, salvo a primeira prestação que é devida no mês em que ocorra a 

entrada em funcionamento do espaço objecto do presente contrato, isto é, a sua abertura ao 

público. 

4 - A concessionária deve efectuar o pagamento das prestações devidas na Tesouraria do 

Município de Leiria. 

Quarta 
(Incumprimento) 

1 - O não pagamento da prestação mensal fixada na cláusula anterior, dentro do prazo 

estipulado, faz incorrer a concessionária no pagamento de juros de mora calculados de 

acordo com a taxa legal em vigor. 

2 – Decorridos trinta dias de atraso no pagamento das mensalidades, poderá o Município de 

Leiria resolver o presente contrato de concessão do direito de uso privativo, sem que haja 

direito a reembolso das prestações já pagas ou a qualquer tipo de indemnização. 

Quinta 
(Obrigações da concessionária) 
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1 – Constituem obrigações da concessionária: 

a) Celebrar os contratos necessários ao normal funcionamento do estabelecimento, em 

especial os de fornecimento de energia eléctrica e água; 

b) Equipar o espaço concessionado; 

c) A limpeza, manutenção e conservação do espaço concessionado;  

d) Praticar os horários autorizados pela Câmara Municipal de Leiria;  

e) Celebrar e manter em vigor até ao terminus da concessão, para além dos seguros 

obrigatórios nos termos da legislação vigente, um seguro de riscos múltiplos que inclua a 

cobertura de danos em bens do senhorio, um seguro de responsabilidade civil de exploração 

cuja cobertura abranja danos patrimoniais e não patrimoniais causados a terceiros por actos 

ou omissões decorrentes da actividade inerente à exploração; 

f) Solicitar a autorização da Câmara Municipal de Leiria para a afixação de elementos 

publicitários no exterior do espaço, sem prejuízo do respectivo licenciamento municipal, nos 

termos da legislação em vigor; 

g) Solicitar a autorização da Câmara Municipal de Leiria para a realização de obras no 

espaço objecto da concessão, salvo se se tratarem de obras de embelezamento interior e 

desde que não ponham em causa a estrutura do imóvel e não se projectem para o exterior 

do mesmo, sem prejuízo do respectivo licenciamento municipal, nos termos da legislação em 

vigor; 

h) Solicitar autorização da Câmara Municipal de Leiria para a instalação de esplanada, sem 

prejuízo do respectivo licenciamento municipal, nos termos da legislação em vigor. 

2 - Fica vedado à concessionária qualquer alteração ao uso previsto para o espaço 

identificado na cláusula primeira. 

Sexta 
(Incumprimento das obrigações da concessionária) 

1 - O não cumprimento das obrigações descritas na cláusula anterior confere ao Município 

de Leiria o direito de resolução imediata do presente contrato. 

2 – Constitui, ainda, fundamento para a resolução do contrato por parte Município de Leiria: 

a) O abandono pela concessionária do espaço objecto de concessão; 

b) A utilização do espaço objecto da concessão para uso diverso do autorizado pelo 

Município de Leiria; 

c) A negligência e a falta de cuidado na conservação das instalações;  

d) A realização de quaisquer obras sem previa autorização do concedente. 

3 – O espaço considera-se abandonado sempre que, sem motivo justificado, se encontre 

encerrado por um período superior a 60 dias. 

Sétima 
(Responsabilidades da concessionária) 

1 - A concessionária deverá tomar as providências necessárias e adequadas de forma a 

evitar que as instalações e os equipamentos existentes no edifício sejam vandalizados ou 

danificados, reservando-se o Município de Leiria o direito de, sempre que tal se verifique, 

impor ao segundo outorgante a adopção das medidas que entenda por convenientes para a 

resolução da situação. 
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2 - Caso a concessionária não adopte as medidas propostas pelo primeiro outorgante, este 

poderá determinar a suspensão temporária da actividade. 

3 - A concessionária é, ainda, a única responsável pela reparação e indemnização de todos 

os prejuízos materiais que, por motivos a si imputáveis, sejam sofridos por terceiros incluindo 

o próprio Município de Leiria, resultem da actuação do pessoal ao seu serviço, 

nomeadamente, seus funcionários ou tarefeiros e/ou do deficiente comportamento dos 

equipamentos utilizados no âmbito da sua actividade. 

Oitava 
(Abertura do estabelecimento) 

1 – A segunda outorgante terá de iniciar a sua actividade (abertura ao público do 

estabelecimento) no prazo de noventa dias, a contar da data de assinatura do presente 

contrato, salvo se se verificarem  motivos de força maior que não lhe sejam imputáveis.  

2 –O incumprimento do número anterior implica a resolução imediata do presente contrato.   
Nona 

(Período de funcionamento) 

O estabelecimento a instalar no espaço concessionado deverá funcionar todo o ano, de 

acordo com os respectivos horários legais e regulamentares em vigor.  

Décima 
(Suspensão temporária da actividade) 

1 - A concessionária apenas poderá suspender a sua actividade, quando tal resulte: 

a) De ordem expressa do Município de Leiria; 

b) De ordem expressa de uma entidade pública proferida no âmbito das suas 

competências; 

c) Em casos de força maior, desde que devidamente reconhecidos como tal pela Câmara 

Municipal de Leiria; 

d) De acções de desinfestação, higienização e período de descanso de pessoal. 

2 – Ocorrida qualquer das situações previstas nas alíneas do número anterior, a 

concessionária deverá comunicar tal facto ao Município de Leiria, no prazo de 8 dias úteis, 

através de carta registada com aviso de recepção. 

3 - A actividade deverá ser reiniciada logo que cessem as causas que determinaram a sua 

suspensão temporária.  

Décima primeira 
(Fiscalização) 

Ao primeiro outorgante assiste o direito de fiscalizar o espaço objecto de concessão e o 

cumprimento dos deveres da concessionária decorrentes do presente contrato e da 

legislação em vigor aplicável. 

Décima segunda 
(Intransmissibilidade) 

A concessão do direito de uso privativo não é transmissível a qualquer título, sendo nulos e 

de nenhum efeito os actos ou contratos celebrados pela concessionária com infracção ao 

disposto no presente preceito.  

Décima terceira 
(Direitos do concedente) 
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O Município de Leiria reserva-se o direito de melhorar as áreas adjacentes ao imóvel  do 

qual faz parte o espaço objecto de concessão, desde que daí não resultem para a 

concessionária quaisquer aumentos de encargos e responsabilidades abrangidas pelo 

presente contrato.  

Décima quarta 
(Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato serão 

solucionadas por acordo das partes, com recurso às normas regulamentares e legais em 

vigor. 

Décima quinta 
(Entrada em vigor) 

Este contrato entra em vigor na data da sua assinatura. 

 

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

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

Código do Imposto do Selo. 

 

Este contrato é feito em duplicado, valendo a cópia como original, compõe-se de seis 

páginas sendo devidamente assinado pelas partes depois de declararem ter lido, 

compreendido e aceite todas as suas cláusulas. 

Leiria _____de ___________ de 2007. 

Pelo Primeiro Outorgante | Isabel Damasceno Campos 

Pela Segunda Outorgante | Aida Cecília Fernandes Monteiro 
CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO DE USO PRIVATIVO 

Entre o Município de Leiria, pessoa colectiva de direito público n.º 505 181 266, com sede no 

Largo da República, freguesia e concelho de Leiria, aqui representado pela Presidente da 

Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, casada, 

natural da freguesia e concelho de Mirandela, residente na Quinta de Santo António, Lote 

63, 5.º Dt.º, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, no uso dos poderes que lhe foram 

conferidos pela Câmara Municipal de Leiria, através da deliberação n.º ____, tomada em sua 

reunião de ___/___/___, como primeiro outorgante e Albertino Lopes Duarte, NIF. 144 804 

875, divorciado, titular do B.I. n.º 4074818, emitido em 2004/10/14, pelo Arquivo de 

Identificação de Leiria, residente na Rua Central, n.º 29, Casal dos Claros, freguesia de 

Amor, concelho de Leiria, como segundo outorgante, é celebrado o presente contrato de 

concessão do direito de uso privativo decorrente da hasta pública realizada em 30 de Julho 

de 2007, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Primeira 
(Objecto) 

O presente contrato tem por objecto a concessão pelo primeiro outorgante ao segundo 

outorgante do direito de uso privativo de um espaço com a área de 46,35m2 (Edifício 2), sito 

no Parque da Fonte Quente, freguesia e concelho de Leiria, edificado no âmbito do 

Programa Polis e destinado a estabelecimento de bebidas. 
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Segunda 
(Prazo) 

1 - O contrato terá a duração de cinco anos podendo o Município, em casos devidamente 

fundamentados, prorrogar esse prazo, uma única vez, por igual período de tempo. 

2 – Decorrido o prazo previsto no número anterior cessam, automaticamente, os efeitos do 

contrato, revertendo, a favor do Município de Leiria, o espaço e as benfeitorias que 

entretanto tenham sido realizadas, sem que decorra o direito de indemnizar o segundo 

contraente. 

Terceira 
(Preço e forma de pagamento) 

1 - Pela concessão do direito de uso privativo prevista neste contrato, o concessionário 

obriga-se a pagar ao concedente a importância, de €15.548,50 (quinze mil quinhentos e 

quarenta e oito euros e cinquenta cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. 

2 – Da importância referida no número anterior, foi pago no acto de arrematação através da 

guia de receita n.º 21882/2007, o montante de €7.774,25 (sete mil setecentos e setenta e 

quatro euros e vinte cinco cêntimos), correspondente a 50% do valor total do contrato, sendo 

o remanescente pago em __________ prestações mensais, sucessivas e de igual valor, 

durante a vigência do contrato. 

3 – As prestações mensais referidas no número anterior são devidas até ao oitavo dia do 

mês seguinte àquele a que diz respeito ou noutro prazo que o Município venha a estipular 

para o efeito, salvo a primeira prestação que é devida no mês em que ocorra a entrada em 

funcionamento do espaço objecto do presente contrato, isto é, a sua abertura ao público. 

4 - O concessionário deve efectuar o pagamento das prestações devidas na Tesouraria do 

Município de Leiria. 

Quarta 
(Incumprimento) 

1 - O não pagamento da prestação mensal fixada na cláusula anterior, dentro do prazo 

estipulado, faz incorrer o concessionário no pagamento de juros de mora calculados de 

acordo com a taxa legal em vigor. 

2 – Decorridos trinta dias de atraso no pagamento das mensalidades, poderá o Município de 

Leiria resolver o presente contrato de concessão do direito de uso privativo, sem que haja 

direito a reembolso das prestações  já pagas ou a qualquer tipo de indemnização. 

Quinta 
(Obrigações do concessionário) 

1 – Constituem obrigações do concessionário: 

a) Obter a autorização de utilização para estabelecimento de  bebidas nos termos da 

legislação aplicável; 

b) Celebrar os contratos necessários ao normal funcionamento do estabelecimento de 

bebidas, em especial dos de fornecimento de energia eléctrica e água; 

c) Instalar os sanitários de acordo com o projecto e instruções a apresentar pelo Município 

de Leiria; 

d) Equipar o espaço concessionado; 

e) Proceder à limpeza, manutenção e conservação do espaço concessionado;  
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f) Praticar os horários autorizados pela Câmara Municipal de Leiria;  

g) Celebrar e manter em vigor até ao terminus da concessão, para além dos seguros 

obrigatórios nos termos da legislação vigente, um seguro de riscos múltiplos que inclua a 

cobertura de danos em bens do senhorio, um seguro de responsabilidade civil de exploração  

cuja cobertura abranja danos patrimoniais e não patrimoniais causados a terceiros por actos 

ou omissões decorrentes da actividade inerente à exploração; 

h) Solicitar a autorização da Câmara Municipal de Leiria para a realização de obras no 

espaço objecto da concessão, salvo se se tratarem de obras de embelezamento interior e 

desde que não ponham em causa a estrutura do imóvel e não se projectem para o exterior 

do mesmo, sem prejuízo do respectivo licenciamento municipal, nos termos da legislação em 

vigor; 

i) Solicitar autorização da Câmara Municipal de Leiria para a instalação de esplanada, sem 

prejuízo do respectivo licenciamento municipal, nos termos da legislação em vigor. 

2 - Fica vedado ao concessionário qualquer alteração ao uso previsto para o espaço 

identificado na cláusula primeira. 

Sexta 
(Incumprimento das obrigações do concessionário) 

1 - O não cumprimento das obrigações descritas na cláusula anterior confere ao Município 

de Leiria o direito de resolução imediata do presente contrato. 

2 – Constitui, ainda, fundamento para a resolução do contrato por parte Município de Leiria: 

a) O abandono pelo concessionário do espaço objecto de concessão; 

b) A utilização do espaço objecto da concessão para uso diverso do autorizado pelo 

Município de Leiria; 

c) A negligência e a falta de cuidado na conservação das instalações;  

d) A realização de quaisquer obras sem prévia autorização do concedente. 

3 – O espaço considera-se abandonado sempre que, sem motivo justificado, se encontre 

encerrado por um período superior a 60 dias. 

Sétima 
(Responsabilidades do concessionário) 

1 -  O concessionário deverá tomar as providências necessárias e adequadas de forma a 

evitar que as instalações e os equipamentos existentes no edifício sejam vandalizados ou 

danificados, reservando-se o Município de Leiria o direito de, sempre que tal se verifique, 

impor ao segundo outorgante a adopção das medidas que entenda por convenientes para a 

resolução da situação. 

2 - Caso o concessionário não adopte as medidas propostas pelo primeiro outorgante,  este 

poderá determinar a suspensão temporária da actividade do concessionário. 

3 - O concessionário é, ainda, o único responsável pela reparação e indemnização de todos 

os prejuízos materiais que, por motivos a si imputáveis, sejam sofridos por terceiros incluindo 

o próprio Município de Leiria, resultem da actuação do pessoal ao seu serviço, 

nomeadamente, seus funcionários ou tarefeiros e/ou do deficiente comportamento dos 

equipamentos utilizados no âmbito da sua actividade. 

Oitava 
(Abertura do estabelecimento) 



1058(82) 
 

CMLeiria/Acta n.º 19, de 2007.08.30 
Im-DA-15-09_A00 
 
 

1 – O segundo outorgante terá de iniciar a sua actividade (abertura ao público do 

estabelecimento) no prazo de noventa dias, a contar da data de assinatura do presente 

contrato, salvo se se verificarem  motivos de força maior que não lhe sejam imputáveis.  

2 –O incumprimento do número anterior implica a resolução imediata do presente contrato.   

Nona 
(Período de funcionamento) 

O estabelecimento a instalar no espaço concessionado deverá funcionar todo o ano, de 

acordo com os respectivos horários legais e regulamentares em vigor. 

Décima 
(Suspensão temporária da actividade) 

1 - O concessionário apenas poderá suspender a sua actividade, quando tal resulte: 

a) De ordem expressa do Município de Leiria;  

b) De ordem expressa de uma entidade pública proferida no âmbito das suas 

competências; 

c) Em casos de força maior, desde que devidamente reconhecidos como tal pela Câmara 

Municipal de Leiria; 

d) De acções de desinfestação, higienização e período de descanso de pessoal. 

2 – Ocorrida qualquer das situações previstas nas alíneas do número anterior, o 

concessionário deverá comunicar tal facto ao Município de Leiria, no prazo de 8 dias úteis, 

através de carta registada com aviso de recepção. 

3 - A actividade deverá ser reiniciada logo que cessem as causas que determinaram a sua 

suspensão temporária.  

Décima primeira 
(Fiscalização) 

Ao primeiro outorgante assiste o direito de fiscalizar o espaço objecto de concessão e o 

cumprimento dos deveres do concessionário decorrentes do presente contrato e da 

legislação em vigor aplicável. 

Décima segunda 
(Intransmissibilidade) 

A concessão do direito de uso privativo não é transmissível a qualquer título, sendo nulos e 

de nenhum efeito os actos ou contratos celebrados pelo concessionário com infracção ao 

disposto no presente preceito.  

Décima terceira 

(Direitos do concedente) 

O Município de Leiria reserva-se o direito de melhorar as áreas adjacentes ao imóvel do qual 

faz parte o espaço objecto de concessão, desde que daí não resultem para o concessionário 

quaisquer aumentos de encargos e responsabilidades abrangidas pelo presente contrato.  

Décima quarta 
(Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato serão 

solucionadas por acordo das partes, com recurso às normas regulamentares e legais em 

vigor. 
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Décima quinta 
(Entrada em vigor) 

Este contrato entra em vigor na data da sua assinatura. 

 

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

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

Código do Imposto de Selo. 
 

Este contrato é feito em duplicado, valendo a cópia como original, compõe-se de seis 

páginas sendo devidamente assinado pelas partes depois de declararem ter lido, 

compreendido e aceite todas as suas cláusulas. 

Leiria _____de ___________ de 2007. 

Pelo Primeiro Outorgante | Isabel Damasceno Campos 

Pela Segunda Outorgante | Albertino Lopes Duarte 
CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO DE USO PRIVATIVO 

Entre o Município de Leiria, pessoa colectiva de direito público n.º 505 181 266, com sede no 

Largo da República, freguesia e concelho de Leiria, aqui representado pela Presidente da 

Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, casada, 

natural da freguesia e concelho de Mirandela, residente na Quinta de Santo António, Lote 

63, 5.º Dt.º, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, no uso dos poderes que foram 

conferidos pela Câmara Municipal de Leiria, através da deliberação n.º __________, tomada 

em sua reunião de ___/_____/____, como primeiro outorgante e BRISANORTE – 

PASTELARIAS Lda., N.I.P.C. 503 749 354, com sede na Rua de Atenas, lote 46 A, Quinta 

do Bispo, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, representada neste acto pelo sócio 

gerente Armando De Sousa Rato, casado, titular do B.I. n.º 8729051, emitido em 2004/02/06, 

pelo Arquivo de Identificação de Leiria, residente na Rua do Vale Sepal, lote 12, Planalto, 

freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, como segunda outorgante, é celebrado o 

presente contrato de concessão do direito de uso privativo decorrente da hasta pública 

realizada em 30 de Julho de 2007, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Primeira 
(Objecto) 

O presente contrato tem por objecto a concessão pelo primeiro outorgante à segunda 

outorgante do direito de uso privativo de um espaço com a área de 46,35m2 (Edifício 3), sito 

no Parque da Fonte Quente, freguesia e concelho de Leiria, edificado no âmbito do 

Programa Polis e destinado a estabelecimento de bebidas. 

Segunda 
(Prazo) 

1 - O contrato terá a duração de cinco anos podendo o Município, em casos devidamente 

fundamentados, prorrogar esse prazo, uma única vez, por igual período de tempo. 

2 – Decorrido o prazo previsto no número anterior cessam, automaticamente, os efeitos do 

contrato, revertendo, a favor do Município de Leiria, o espaço e as benfeitorias que 

entretanto tenham sido realizadas, sem que decorra o direito de indemnizar a segunda 

contraente. 
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Terceira 
(Preço e forma de pagamento) 

1 - Pela concessão do direito de uso privativo prevista neste contrato, a concessionária 

obriga-se a pagar ao concedente a importância, de €15.367,00 (quinze mil  trezentos e 

sessenta e sete euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor. 

2 – Da importância referida no número anterior, foi pago no acto de arrematação através da 

guia de receita n.º 21878/2007, o montante de € 7 683,50 (sete mil seiscentos e oitenta e 

três euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 50% do valor total do contrato, sendo o 

remanescente pago em __________ prestações mensais, sucessivas e de igual valor, 

durante a vigência do contrato. 

3 – As prestações mensais referidas no número anterior são devidas até ao oitavo dia do 

mês seguinte àquele a que disserem respeito ou noutro prazo que o Município venha a 

estipular para o efeito, salvo a primeira prestação que é devida no mês em que ocorra a 

entrada em funcionamento do espaço objecto do presente contrato, isto é, a sua abertura ao 

público. 

4 - A concessionária deve efectuar o pagamento das prestações devidas na Tesouraria do 

Município de Leiria. 

Quarta 
(Incumprimento) 

1 - O não pagamento da prestação mensal fixada na cláusula anterior, dentro do prazo 

estipulado, faz incorrer a concessionária no pagamento de juros de mora calculados de 

acordo com a taxa legal em vigor. 

2 – Decorridos trinta dias de atraso no pagamento das mensalidades, poderá o Município de 

Leiria resolver o presente contrato de concessão do direito de uso privativo, sem que haja 

direito a reembolso das prestações já pagas ou a qualquer tipo de indemnização. 

Quinta 
(Obrigações da concessionária) 

1 – Constituem obrigações da concessionária: 

a) Obter a autorização de utilização para estabelecimento de  bebidas nos termos da 

legislação aplicável; 

b) Celebrar os contratos necessários ao normal funcionamento do estabelecimento de 

bebidas, em especial dos de fornecimento de energia eléctrica e água; 

c) Instalar os sanitários de acordo com o projecto e instruções a apresentar pelo Município 

de Leiria; 

d) Equipar o espaço concessionado; 

e) Proceder à limpeza, manutenção e conservação do espaço concessionado;  

f) Praticar os horários autorizados pela Câmara Municipal de Leiria;  

g) Celebrar e manter em vigor até ao terminus da concessão, para além dos seguros 

obrigatórios nos termos da legislação vigente, um seguro de riscos múltiplos que inclua a 

cobertura de danos em bens do senhorio, um seguro de responsabilidade civil de exploração  

cuja cobertura abranja danos patrimoniais e não patrimoniais causados a terceiros por actos 

ou omissões decorrentes da actividade inerente à exploração; 
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h) Solicitar a autorização da Câmara Municipal de Leiria para a realização de obras no 

espaço objecto da concessão, salvo se se tratarem de obras de embelezamento interior e 

desde que não ponham em causa a estrutura do imóvel e não se projectem para o exterior 

do mesmo, sem prejuízo do respectivo licenciamento municipal, nos termos da legislação em 

vigor; 

i) Solicitar autorização da Câmara Municipal de Leiria para a instalação de esplanada, sem 

prejuízo do respectivo licenciamento municipal, nos termos da legislação em vigor. 

2 - Fica vedado à concessionária qualquer alteração ao uso previsto para o espaço 

identificado na cláusula primeira. 
Sexta 

(Incumprimento das obrigações da concessionária) 

1 - O não cumprimento das obrigações descritas na cláusula anterior confere ao Município 

de Leiria o direito de resolução imediata do presente contrato. 

2 – Constitui, ainda, fundamento para a resolução do contrato por parte Município de Leiria: 

a) O abandono pela concessionária do espaço objecto de concessão; 

b) A utilização do espaço objecto da concessão para uso diverso do autorizado pelo 

Município de Leiria; 

c) A negligência e a falta de cuidado na conservação das instalações;  

d) A realização de quaisquer obras sem prévia autorização do concedente. 

3 – O espaço considera-se abandonado sempre que, sem motivo justificado se encontre 

encerrado por um período superior a 60 dias. 

Sétima 
(Responsabilidades da concessionária) 

1 -  A concessionária deverá tomar as providências necessárias e adequadas de forma a 

evitar que as instalações e os equipamentos existentes no edifício sejam vandalizados ou 

danificados, reservando-se o Município de Leiria o direito de, sempre que tal se verifique, 

impor à segunda outorgante a adopção das medidas que entenda por convenientes para a 

resolução da situação. 

2 - Caso a concessionária não adopte as medidas propostas pelo primeiro outorgante, este 

poderá determinar a suspensão temporária da actividade da concessionária. 

3 - A concessionária é, ainda, o único responsável pela reparação e indemnização de todos 

os prejuízos materiais que, por motivos a si imputáveis, sejam sofridos por terceiros incluindo 

o próprio Município de Leiria, resultem da actuação do pessoal ao seu serviço, 

nomeadamente, seus funcionários ou tarefeiros e/ou do deficiente comportamento dos 

equipamentos utilizados no âmbito da sua actividade. 

Oitava 
(Abertura do estabelecimento) 

1 – A segunda outorgante terá de iniciar a sua actividade (abertura ao público do 

estabelecimento) no prazo de noventa dias, a contar da data de assinatura do presente 

contrato, salvo se se verificarem  motivos de força maior que não lhe sejam imputáveis.  

2 –O incumprimento do número anterior implica a resolução imediata do presente contrato.  

Nona 
(Período de funcionamento) 
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O estabelecimento a instalar no espaço concessionado deverá funcionar todo o ano, de 

acordo com os respectivos horários legais e regulamentares em vigor. 

Décima 
(Suspensão temporária da actividade) 

1 - A concessionária apenas poderá suspender a sua actividade, quando tal resulte: 

a) De ordem expressa do Município de Leiria;  

b) De ordem expressa de uma entidade pública proferida no âmbito das suas 

competências; 

c) Em casos de força maior, desde que devidamente reconhecidos como tal pela Câmara 

Municipal de Leiria; 

d) De acções de desinfestação, higienização e período de descanso de pessoal. 

2 – Ocorrida qualquer das situações previstas nas alíneas do número anterior, a 

concessionária deverá comunicar tal facto ao Município de Leiria, no prazo de 8 dias úteis, 

através de carta registada com aviso de recepção. 

3 - A actividade deverá ser reiniciada logo que cessem as causas que determinaram a sua 

suspensão temporária.  

Décima primeira 
(Fiscalização) 

Ao primeiro outorgante assiste o direito de fiscalizar o espaço objecto de concessão e o 

cumprimento dos deveres da concessionária decorrentes do presente contrato e da 

legislação em vigor aplicável. 

Décima segunda 
(Intransmissibilidade) 

A concessão do direito de uso privativo não é transmissível a qualquer título, sendo nulos e 

de nenhum efeito os actos ou contratos celebrados pela concessionária com infracção ao 

disposto no presente preceito.  

Décima terceira 

(Direitos do concedente) 

O Município de Leiria reserva-se o direito de melhorar as áreas adjacentes ao imóvel do qual 

faz parte o espaço objecto de concessão, desde que daí não resultem para a concessionária 

quaisquer aumentos de encargos e responsabilidades abrangidas pelo presente contrato.  

Décima quarta 
(Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato serão 

solucionadas por acordo das partes, com recurso às normas regulamentares e legais em 

vigor. 

Décima quinta 
(Entrada em vigor) 

Este contrato entra em vigor na data da sua assinatura. 

 

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

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

Código do Imposto do Selo. 
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Este contrato é feito em duplicado, valendo a cópia como original, compõe-se de seis 

páginas sendo devidamente assinado pelas partes depois de declararem ter lido, 

compreendido e aceite todas as suas cláusulas. 

Leiria _____de ___________ de 2007. 

Pelo Primeiro Outorgante | Isabel Damasceno Campos 

Pela Segunda Outorgante | Armando de Sousa Rato 
A Câmara, após análise deste processo e no âmbito da competência que lhe é 

conferida pela alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade adjudicar a concessão do direito de uso privativo dos edifícios 

1, 2 e 3 a Aida Cecília Fernandes Monteiro, Albertino Lopes Duarte e Brisanorte – Pastelaria, 

Ld.ª, respectivamente, pelos valores da arrematação.  

Mais deliberou aprovar as minutas daqueles contratos e conceder poderes à 

Senhora Presidente para proceder à sua outorga. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
Ponto oito 
Atribuição de uma habitação Social 
DLB N.º 1164/07 | Presente uma proposta da Divisão de Acção Social e Família no sentido 

de ser atribuída a Sara Alexandra do Carmo Miranda, seu companheiro Domingos de Jesus 

Fernandes e suas filhas Alice e Fabiana, a casa n.º 20 da Rua da Esperança, B.º Social 

Cova das Faias, freguesia de Sta. Eufémia, face à renúncia de Eulália de Jesus Gomes 

Pereira Teotónio (Deliberação de Câmara de 05/07/2007 e ENT 2007/5240). Esta família já 

vive no referido Bairro, em coabitação com a mãe de Sara Miranda, em condições de 

exiguidade de espaço, que condicionam o ambiente de desenvolvimento harmonioso das 

duas crianças. Trata-se de uma família em situação de manifesta carência habitacional, com 

baixos recursos económicos e há muito tempo inserida no ficheiro de procura de habitação 

social existente na DASF. 

Face aos rendimentos declarados provenientes de trabalho, complementados com 

prestação de Rendimento Social de Inserção e, com base no cálculo de renda apoiada –

Decreto – Lei n.º 166/93, de 7 de Maio, a renda a aplicar deverá ser no valor mensal de 

€63,20/mês.  

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

alínea i) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea d) do artigo 24.º ambas da Lei n.º 149/99, de 14 

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

alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto – Lei n.º 797/76, de 6 de Novembro, deliberou por 
unanimidade atribuir a habitação sita no n.º 20 da Rua Esperança do Bairro Social Cova 

das Faias (novo), freguesia de Santa Eufémia, à família de Sara Miranda, bem como 

autorizar a fixação da renda mensal apoiada no valor de €63,20 (sessenta e três euros e 

vinte cêntimos) com efeitos à data da celebração do respectivo contrato de arrendamento. 
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Ponto nove 
Processo de loteamento n.º 11/97 – Mansos, Sociedade Imobiliária, S.A.  
DLB N.º 1165/07 | De MANSOS, Sociedade Imobiliária, SA, com sede na Rua Engenheiro 

Duarte Pacheco, n.º 6, 1.º D, no lugar, freguesia e concelho de Leiria, acompanhado de um 

requerimento a solicitar alterações ao loteamento, situado no lugar de Quinta do Pisão, da 

freguesia de Parceiros, constando as mesmas de ampliação de área de implantação e 

manter área de construção nos dois lotes. 
A Câmara, depois de analisar o assunto e considerando a informação prestada pela 

Divisão de Loteamentos, datada de 29 de Agosto de 2007, constante do respectivo 

processo, deliberou por unanimidade aprovar as alterações propostas, atendendo a que 

não é alterado o índice de construção nem os restantes parâmetros urbanísticos, nos termos 

do n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

 

Encerramento da reunião  

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram quinze horas mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente 

acta que eu, Sérgio Silva, Director do Departamento Administrativo e Financeiro, mandei 

escrever e subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal____________________________________________ 

 
O Director do Departamento Administrativo e Financeiro__________________________ 
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