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Acta n.º 18/2007 
 

 

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

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 Eng.º Fernando Brites 

Carvalho, Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães, Eng.º Carlos Manuel Lopes 

Ferreira Martins, Dr. Raul Miguel Castro, Dr. António Manuel de Faria Ferreira, Eng.ª Isabel 

Maria de Sousa Gonçalves dos Santos e a Dona Célia Maria do Arneiro. 

Esteve ausente o Senhor Vereador Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço por 

motivo de férias. 

Esteve presente o Eng.º António Costa, Director de Departamento de Operações 

Urbanísticas, para prestação de esclarecimentos sobre os processos de obras particulares. 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Sandra Cristina Ferreira de Almeida 

Reis, Assistente Administrativa. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas e quarenta e cinco minutos a Senhora 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 372/00 - Silvino Francisco Silva (e outro) 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 592/02 - Luís dos Santos Gameiro 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 661/05 - Luís Alberto dos Santos Mota Ferreira 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 98/06 - Rosalina da Conceição Rodrigues Felizardo 

(e outros) 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 197/06 - Fernando Jorge Oliveira 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 556/06 - Espiritu's Alumínios, Sociedade de 

Alumínios, Lda 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 681/06 - Vítor Joaquim Agostinho Miranda 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 223/07 - Pereira & Cardoso, Empreendimentos 

Imobiliários, Lda 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 263/07 – Adriano José Ferreira Gameiro 
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1.1.10. Processo de obras particulares n.º 264/07 - Adriano José Ferreira Gameiro 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 420/07 - Ramiro de Jesus Silva 

1.2. Análise do processo de licenciamento de combustíveis n.º 7/04 - Fundação Bissaya 

Barreto 

1.3. Análise do processo de participação n.º 153/05 - José Maria de Jesus 

1.4. Análise do processo genérico n.º  42/01 - Ministério do Ambiente e do Ordenamento 

do Território (António Pedrosa Parracho) 

Ponto dois 
2.1. Processo n.º T – 12/2003. Ampliação do Jardim-de-Infância do Telheiro, edifício «A» e 

«B» e arranjos exteriores. Proposta de prorrogação de prazo 

2.2. Processo n.º T – 06/2007. Projecto do arruamento em Casal do Cego, Marrazes. 

Proposta de protocolo 

2.3. Processo n.º T – 112/2004. Requalificação do Cine-Teatro de Leiria. Rectificação de 

valores 

2.4. Processo n.º T – 21/2000. IC 2 – Variante da Batalha. Pedido de parecer ao traçado 

proposto 

2.5. Proposta de alteração de trânsito em várias ruas na freguesia de Monte Real 

(Ent.7445/07)  

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

2007 

3.1.2. Tramitação de processos de responsabilidade civil extracontratual do Município de 

Leiria durante o mês de Julho de 2007 

3.1.3. Análise dos seguintes pedidos de responsabilidade civil extracontratual do Município 

de Leiria: 

3.1.3.1. Requerente: Carlos Manuel da Silva Puidival. Decisão Final 

3.1.3.2. Requerente: Joaquim Neto Cordeiro. Decisão Final 

3.1.3.3. Requerente: Bruno Romeu Rosa Valinho. Decisão Final 

3.1.3.4. Requerente: Jorge da Conceição Santo. Decisão Final  
3.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
3.2.1. Pagamentos 
3.2.2. XIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

3.2.3. Restituição dos programas de concurso e caderno de encargos dos concursos n.ºs 3 e 

4 de 2007 

3.2.4. Resumos de Tesouraria 

Ponto quatro 
4.1. Análise do processo relacionado com a Divisão de Jurídica 
Contrato de concessão de direito de uso privativo de um espaço sito no Centro de 

Interpretação Ambiental (CIA) 

Ponto cinco 
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Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento Económico 
5.1. Licença especial de ruído (Ent.18003/07) 

5.2. Licença especial de ruído (Entfe.4480/07) 

5.3. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.17255/07) 

5.4. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.17828/07) 

5.5. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.17997/07) 

5.6. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.16685/07) 

5.7. Mercado Municipal da Praia do Pedrógão. Resultado da hasta pública para atribuição 

das bancas 2 e 7 

5.8. Mercado de Levante da Praia do Pedrógão. Resultado da hasta pública para atribuição 

dos lugares 19, 26 e 40 

Ponto seis 
Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Educativa 
Municipal 
6.1. Escola do 1.º CEB de Marinheiros. Ramalhotel. Pagamento de factura 

6.2. Projecto «Experimenta: Ciência para todos». Rodoviária. Pagamento de factura 

6.3. Cedência gratuita do autocarro do Município 

6.4. 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. 

Ponto sete 
7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Cultura 
7.1.1. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva 

7.1.2. Minuta de Protocolo de Colaboração entre o IGESPAR, IP e o Município de Leiria, 

respeitante à recuperação e beneficiação da Casa dos Pintores de Leiria 

7.1.3. Minuta de Protocolo de Colaboração entre a Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade de Coimbra e o Município de Leiria, respeitante à colaboração entre 

instituições, tendo em vista a realização da exposição «Habitantes e Habitats» no Museu 

Antropológico de Coimbra em 2008 
7.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude 
7.2.1. Protocolo entre o Município de Leiria e a: 

a) Associação de Andebol de Leiria 

b) Associação de Patinagem de Leiria 

c) Associação de Ténis de Leiria 

d) Associação de Basquetebol de Leiria 

e) Associação de Ginástica do Distrito de Leiria 

f) Associação de Natação do Distrito de Leiria 

 

*** 

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

Ponto um 
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Mercado Municipal da Praia do Pedrógão. Anulação de documentos de receita 

(ENT.17275/07) 

Ponto dois 
Alienação de imóvel abrangido por servidão administrativa na área do património cultural e 

pela Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística, sito na Rua Coronel Artur 

Paiva, 20 em Leiria. Exercício do direito de preferência 

Ponto três 
Tarifa de ligação de saneamento. Campanha de 2007 

 

 Período de antes da ordem do dia  

Intervenção da Senhora Presidente 
 
DLB N.º 1027/07 | A Senhora Presidente propôs que não se realize a reunião ordinária da 

Câmara Municipal do dia 16 de Agosto. 

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

pelo disposto no art.º 16.º do Código de Procedimento Administrativo, deliberou por 
unanimidade não realizar a reunião ordinária do dia 16 de Agosto, excepto se surgisse 

algum assunto urgente que carecesse de deliberação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro  
 
I - O Senhor Vereador Dr. Raul Castro disse que gostaria de saber qual era a «mecânica» 

de funcionamento do concurso do enriquecimento curricular e se havia regras, ou não, 

relativamente aos pagamentos dos professores. 

A Senhora Presidente explicou que para a actividade do inglês era feito um 

concurso ou consultas prévias e que para as restantes actividades eram elaborados 

protocolos com as colectividades. 

Mais disse que, quanto aos pagamentos, estes eram realizados conforme as 

propostas apresentadas. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro pediu para ver o processo do enriquecimento 

curricular do ano transacto, tendo a Senhora Presidente dito para falar com a Dra. Emília 

Francisco ou com o Dr. Paulo Felício, visto serem eles que coordenavam esse assunto. 

 

II – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro observou que, na reunião passada (dia 19 de 

Julho), quando se falou no passivo dos SMAS, a Senhora Presidente referiu que não havia 

dívidas a terceiros, excepto à banca, o que não era verdade, face aos documentos oficiais 

dos SMAS, conforme os documentos agora exibidos.  

A Senhora Presidente reiterou o que fora dito na reunião passada afirmando que 

esta dívida poderia ser à SIMLIS ou uma situação conjuntural. 

Mais disse ser necessário esclarecer esta situação porque os SMAS não tinham 

dívidas a terceiros, sendo o prazo médio de pagamento de 58 dias. 
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Intervenção do Senhor Vereador Dr. António Ferreira 
 

O Senhor Vereador Dr. António Ferreira pediu para verificarem uma tampa existente ao pé 

das bombas de gasolina da Total, junto ao Lar S. Francisco. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho disse que o operador já fora 

notificado várias vezes mas que até ao momento ainda não tinha sido arranjada. A Câmara 

Municipal vai insistir junto da Portugal Telecom para que esta proceda à reparação da 

anomalia.  

  

Intervenção da Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves  
 

DLB N.º 1028/07 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, foi 

proposto um voto de louvor à atleta Irina Rodrigues, da Juventude Vidigalense, por ter 

conquistado a Medalha de Ouro na prova de lançamento do disco do Festival Olímpico da 

Juventude Europeia, que decorreu em Belgrado. De registar que esta atleta leiriense 

conquistou a primeira medalha para Portugal, conseguindo um novo record nacional de 

juvenis e tornou-se na primeira atleta juvenil a ultrapassar a marca dos cinquenta metros. Foi 

ainda proposto registar uma palavra de apreço e de felicitação aos restantes atletas da 

Juventude Vidigalense, com especial destaque para Vânia Silva, pela grande prestação nos 

Campeonatos de Portugal de Atletismo.  

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

proposta em epígrafe.  

 

 Ordem do dia  

 

DLB N.º 1029/07 | Presentes as actas das reuniões de 5 e 19 de Julho, cuja leitura foi 

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

 

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

 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 372/00 – SILVINO FRANCISCO SILVA (E 
OUTRO) 
DLB N.º 1030/07 | De SILVINO FRANCISCO SILVA (E OUTRO), residente na Rua de 

Fátima, n.º 20, na localidade de Vale Tacão, freguesia de Santa Catarina da Serra, referente 

ao projecto de arquitectura para legalização de obras de alteração e ampliação do edifício de 

habitação colectiva (12 moradias) situado na Travessa do Adro, na localidade de Telheiro, 

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

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/07/30, constante do respectivo 

processo (folha 567), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

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

elementos: 

1.1. requerimento / pedido de licença (Modelo 3-01, disponível no Sector de Apoio ao 

Cidadão desta Câmara e na página municipal) subscrito pelos titulares do processo 

(Silvino Francisco Silva e José Daniel Francisco Silva), de acordo com o indicado na 

certidão da Conservatória do Registo Predial; 

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

elementos entregues; 

1.3. projectos de especialidades; 

2.º previamente à emissão da autorização de utilização, deverá verificar-se a pavimentação 

do espaço a ceder ao domínio público e a reposição das infra-estruturas que eventualmente 

venham a ser danificadas durante a obra. 

  Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pela EDP -  

Distribuição de Energia, S.A., cuja cópia deverá ser remetida ao requerente (folha 565). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.2. Processo de obras particulares n.º 592/02 - Luís dos Santos Gameiro 
DLB N.º 1031/07 | De LUÍS DOS SANTOS GAMEIRO, residente na Rua Dr. Horácio Coelho 

Cristino, n.º 22, 3.º A, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização de obras de alteração em edifício destinado a armazém e construção de muro na 

Rua Leonel Caiado, na localidade de Barro Ruivo, freguesia de Leiria, numa zona definida 

no Regulamento do Plano Director Municipal como Espaço Urbano de categoria de Unidade 

Industrial Existente, sujeita a Plano de Pormenor. 

 Considerando o esclarecimento prestado pelo Gabinete do Plano Director Municipal, 

constante do respectivo processo (folhas 335 a 339), os parâmetros urbanísticos a aplicar 

deverão ser os correspondentes à categoria de solo adjacente (Espaço Urbano – Área de 

Terciário, sujeito a Plano de Pormenor). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando o teor da informação 

prestada pelo Gabinete do Plano Director Municipal e concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/07/25, constante do 

respectivo processo (folha 349), 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 a cedência ao domínio público do espaço entre o edifício e a via do lado 

Nascente, para alargamento do arruamento, devendo o espaço em causa ser devidamente 
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infra-estruturado, conforme anteriormente indicado no ponto n.º 4 da deliberação de Câmara 

de 2002/08/26, transmitida ao requerente através do ofício n.º 7256, de 2002/09/06; 

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

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

artigo 1364.º do Código Civil, relativamente aos vãos da arrecadação no lado Poente; 

2.2. elementos esclarecedores quanto ao acesso à arrecadação; 

2.3. 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, cujo conteúdo deverá ser transmitido ao requerente (folha 

347); 

2.4. projectos de especialidades; 

3.º previamente à emissão da autorização de utilização, apresentar certidão da 

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

público. 

  Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo dos pareceres emitido pela EP – 

Estradas de Portugal, E.P.E (folha 346). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.3. Processo de obras particulares n.º 661/05 - Luís Alberto dos Santos Mota 
Ferreira 
DLB N.º 1032/07 | De LUÍS ALBERTO DOS SANTOS MOTA FERREIRA, residente na Rua 

Fonte de Alfena, n.º 52, na localidade de Outeiro da Ranha, freguesia de Vermoil, concelho 

de Pombal, referente ao projecto de arquitectura para construção de edifício destinado a 

armazém e muro de vedação em Aguadinha, na localidade de Marinheiros, freguesia de 

Marrazes. 

O projecto de arquitectura em causa foi anteriormente aprovado por deliberações 

tomadas em reuniões de Câmara de 2002/04/16 e 2005/08/01, tendo as respectivas licenças 

caducado por não ter sido requerida a emissão do competente alvará de construção dentro 

do prazo estabelecido para o efeito. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/07/24, constante do respectivo 

processo (folha 453), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

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

1.1. elementos gráficos rectificados de acordo com o indicado na informação do 

Departamento das Obras Municipais, cujo conteúdo deverá ser transmitido ao 

requerente (folha 449); 

1.2. plantas de localização à escala 1:5000 e 1:1000 actualizadas, face ao caminho existente 

no lado Poente e com indicação da delimitação da totalidade da parcela; 

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

depósito bancário no valor de €5.000,00, a fim de garantir a reposição de infra-estruturas 
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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 deverá verificar-se a execução das 

infra-estruturas (alargamento do arruamento, execução de passeio e drenagem de águas 

pluviais), de acordo com a informação do Departamento de Obras Municipais; 

4.º caso pretenda a utilização do espaço em causa para fins específicos deverá o mesmo 

ser objecto de posterior licenciamento, de acordo com a legislação aplicável. 

  Mais deliberou transmitir ao requerente os conteúdos dos pareceres emitidos pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea, pela EDP - Distribuição de Energia, SA, e pelo 

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

Nacional de Protecção Civil (folhas 448, 450 e 452).  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.4. Processo de obras particulares n.º 98/06 - Rosalina da Conceição Rodrigues 
Felizardo (e outros) 
DLB N.º 1033/07 | De ROSALINA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES FELIZARDO (e outros), 

residente na Rua de Santo António, n.º 70, na localidade e freguesia de Leiria, referente ao 

projecto de arquitectura para legalização de obras de ampliação do edifício de habitação 

colectiva situado no local acima referido, com demolição de edificações existentes, numa 

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

faixa de intervenção do Gabinete do Plano de Pormenor Leiria-Norte. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/07/24, constante do respectivo 

processo (folha 85), 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, projectos de especialidades; 

2.º assegurar o cumprimento do disposto no Código Civil e possíveis direitos de passagens 

e servidões existentes. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho não participou na análise e votação 

do presente assunto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.5. Processo de obras particulares n.º 197/06 - Fernando Jorge Oliveira 
DLB N.º 1034/07 | De FERNANDO JORGE OLIVEIRA, residente na Rua da Lavadeira, n.º 

60, na localidade de Maligueira, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura 

para construção de edifício misto (destinado a habitação colectiva e comércio), com 

demolição de edificações existentes, na Rua da Escola, Vale Grande, freguesia de 

Marrazes, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas 
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Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade e na faixa de intervenção do Gabinete do 

Plano de Pormenor Leiria Norte. 

 Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/07/24, com o seguinte teor: 

 «Para o local em causa foram apresentados dois pedidos de informação prévia (IP 

55/01 e IP 140/01), tendo o primeiro sido rejeitado liminarmente e o segundo arquivado a 

pedido do requerente. 

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

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

1.º o pedido foi objecto de parecer por parte do Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção 

Civil, actualmente designado por Autoridade Nacional de Protecção Civil, tendo esta 

entidade emitido parecer desfavorável, cujo conteúdo deverá ser transmitido ao requerente 

(folha 133); 

2.º o projecto de arquitectura não prevê o cumprimento do disposto no Regulamento do 

Plano Director Municipal relativamente ao seguinte: 

2.1. altura do edifício, não devendo a mesma exceder 15,00 m, sendo esta medida no ponto 

médio da fachada junto ao arruamento, face ao previsto no artigo 47.º, conforme já 

transmitido ao requerente através dos ofícios n.ºs 9506, de 2006/09/12 e 5633, de 

2006/06/01; 

2.2. número de pisos (máximo, 5 acima da cota de soleira); 

2.3. número de lugares de estacionamento, tendo em conta o previsto nos artigos 67.º e 68.º; 

2.4. dimensão dos lugares de estacionamento (mínimo 5,00 m de comprimento) e largura do 

espaço de circulação e manobras dos veículos, face ao indicado no Anexo II. Caso seja 

necessário, deverá prever lugares de estacionamento abertos em vez de «boxes»; 

3.º não prevê o recuo dos portões das garagens em relação à fachada, de modo a que as 

rampas de acesso às mesmas não interfiram com o passeio exterior ao edifício, face ao 

indicado no alçado Poente; 

4.º não esclarece quanto ao indicado no alçado Nascente, face ao representado em planta, 

relativamente às guardas junto aos vãos dos quartos; 

5.º deverá proceder à rectificação indicada no parecer emitido pelo Gabinete do Plano de 

Pormenor de Leiria Norte, cujo conteúdo deverá ser transmitido ao requerente (folha 127); 

6.º não apresenta ficha com elementos estatísticos, de acordo com a Portaria n.º 1111/01, 

de 19 de Setembro, subscrita pela pessoa responsável pelo seu preenchimento. 

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

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

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

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/07/24, 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. 
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 Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 100). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.6. Processo de obras particulares n.º 556/06 - Espiritu's Alumínios, Sociedade de 
Alumínios, Lda 
DLB N.º 1035/07 | Retirado  
 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 681/06 - Vitor Joaquim Agostinho Miranda 
DLB N.º 1036/07 | De VÍTOR JOAQUIM AGOSTINHO MIRANDA, residente na Rua 

Imaculada Conceição, n.º 87, na localidade de Telheiro, freguesia de Barreira, referente ao 

projecto de arquitectura para legalização de obras de alteração e ampliação de edifício de 

habitação unifamiliar, anexo e muros situados no local acima referido, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Baixa Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/07/24, constante do respectivo 

processo (folha 71), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado a apresentar, no prazo de seis meses, os seguintes elementos: 

1.º planta de localização à escala 1:1000 actualizada, com indicação do arruamento no lado 

Poente; 

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

 
1.1.8. Processo de obras particulares n.º 223/07 - Pereira & Cardoso, 
Empreendimentos Imobiliários, Lda 
DLB N.º 1037/07 | De PEREIRA & CARDOSO, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA, 

com sede social na Rua de S. Vicente, n.º 9, na localidade e freguesia de Caranguejeira, 

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

(quatro moradias) e muros na Rua das Lavegadas, freguesia de Parceiros, numa zona 

definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Baixa Densidade. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/07/30, com o seguinte teor: 

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

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

1.º a parcela em causa não confronta com caminho público devidamente infraestruturado; 

2.º o indicado nas certidões da Conservatória do Registo Predial não coincide com o 

representado em planta, devendo prever a anexação de todas as matrizes, de modo a 

constituir um único prédio, e as confrontações coincidirem com o apresentado nos elementos 

gráficos; 
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3.º a pretensão não é esclarecedora quanto ao cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 

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

condicionada. 

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

pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 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.» 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/07/30, e face ao disposto no 

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

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

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

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

 
1.1.9. Processo de obras particulares n.º 263/07 – Adriano José Ferreira Gameiro 
DLB N.º 1038/07 | De ADRIANO JOSÉ FERREIRA GAMEIRO, residente na Rua do Carmo, 

n.º 33, na localidade de Casal da Cruz, freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de obras de ampliação de muro e construção de laje 

(pavimento do logradouro) na Rua Infante D. Henrique, n.º 20, Bairro das Almuinhas, 

freguesia de Marrazes, cujo terreno é propriedade do Município de Leiria tendo o requerente 

o direito de superfície sobre o mesmo. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/07/25, constante do respectivo 

processo (folha 37), 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 o seguinte: 

1.º emitir parecer favorável à realização das obras designadas em epígrafe, na qualidade de 

proprietária do terreno; 

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

a apresentar, no prazo de seis meses, projecto de estabilidade. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.10. Processo de obras particulares n.º 264/07 - Adriano José Ferreira Gameiro 
DLB N.º 1039/07 | De ADRIANO JOSÉ FERREIRA GAMEIRO, residente na Rua do Carmo, 

n.º 33, na localidade de Casal da Cruz, freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de obras de ampliação de muro e construção de laje 

(pavimento do logradouro) na Rua Infante D. Henrique, n.º 22, Bairro das Almuinhas, 

freguesia de Marrazes, cujo terreno é propriedade do Município de Leiria tendo o requerente 

o direito de superfície sobre o mesmo. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/07/25, constante do respectivo 

processo (folha 35), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
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Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por 
unanimidade o seguinte: 

1.º emitir parecer favorável à realização das obras designadas em epígrafe, na qualidade de 

proprietária do terreno; 

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

a apresentar, no prazo de seis meses, projecto de estabilidade. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.11. Processo de obras particulares n.º 420/07 - Ramiro de Jesus Silva 
DLB N.º 1040/07 | De RAMIRO DE JESUS SILVA, residente na Rua da Ponte Nova, Edifício 

Machado, 1.º esquerdo, Batalha, referente ao projecto de arquitectura para legalização de 

edifício destinado a arrumos de apoio a expositor de automóveis e respectivo escritório na 

Rua Principal, na localidade de Brogal, freguesia de Parceiros, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Baixa Densidade. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/07/24, 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 o projecto apresentado propõe a edificação de um escritório e anexo destinado a 

arrumos de apoio a stand de automóveis. No entanto, face ao indicado nas plantas de 

localização à escala 1:5000 e 1:1000, verifica-se a existência de outras construções, tendo 

uma delas sido referenciada na planta de implantação como moradia do requerente. Assim, 

não se considera viável a pretensão uma vez que não é permitida a construção de mais do 

que uma edificação na parcela, de acordo com o previsto no artigo 77.º do Regulamento 

Municipal de Operações Urbanísticas; 

2.º verifica-se uma discrepância entre a área da parcela registada na certidão da 

Conservatória do Registo Predial e a medida na planta de localização à escala 1:1000, 

sendo esta última inferior à indicada na certidão; 

3.º não apresenta planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala adequada, com a totalidade do prédio delimitado, incluindo os arruamentos de acesso 

e cotados ao eixo dos mesmos, com indicação das dimensões e área do terreno, áreas 

impermeabilizadas e respectivo material; 

4.º não indica o número do processo ao abrigo do qual foram licenciadas as construções 

assinaladas em planta. 

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

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

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

 Refere que, no caso de eventual reformulação do projecto, a pretensão carecerá de 

pareceres da EP – Estradas de Portugal, EPE, e da Autoridade Nacional de Protecção 

Civil.» 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/07/24, e face ao disposto no 
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Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, 

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

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

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

 
1.2. Análise do processo de licenciamento de combustíveis n.º 7/04 - Fundação 
Bissaya Barreto 
DLB N.º 1041/07 | De FUNDAÇÃO BISSAYA BARRETO, com sede social na Quinta dos 

Plátanos, Bencanta, Coimbra, referente ao pedido de aprovação do projecto para legalização 

da instalação de um reservatório enterrado de GPL, com capacidade de 2,5 m3, na Rua da 

Figueirinha, n.º 6, na localidade e freguesia de Monte Redondo. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/07/25 (Sector de Apoio Técnico aos 

Licenciamentos Especiais), constante do respectivo processo (folhas 116 e 117), 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; 

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; 

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, devendo anexar cópia dos certificados de aprovação/conformidade dos 

equipamentos, emitidos por organismos legalmente aceites; 

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 22 e 115). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.3. Análise do processo de participação n.º 153/05 - José Maria de Jesus 
DLB N.º 1042/07 | De JOSÉ MARIA DE JESUS, referente à comunicação apresentada por 

Fernando Rodrigues, na qualidade de Herdeiro de Manuel Rodrigues, residente na Rua 1.º 

de Maio, na localidade de Soutocico, freguesia de Arrabal, na sequência da notificação que 

lhe foi efectuada em fase de audiência prévia quanto à intenção manifestada pela Câmara 
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na sua reunião de 2007/02/01 no sentido de ordenar a execução dos trabalhos referenciados 

no auto de vistoria n.º 6/07, por forma a garantir condições de salubridade e a segurança de 

pessoas nas imediações do edifício situado na Rua da Nogueira, na localidade e freguesia 

acima indicadas. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/07/25, constante do respectivo 

processo (folha 19), deliberou por unanimidade notificar o proprietário do imóvel (herdeiro), 

nos termos previstos na alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, e no n.º 3 do artigo 89.º do 

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

de 4 de Junho, para no prazo de quarenta e cinco dias, a contar da data em que for 

notificado, proceder à execução dos trabalhos referidos no auto de vistoria n.º 6/07, cujo 

conteúdo já é do conhecimento do interessado, por forma a garantir a segurança de pessoas 

e bens. 

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

 
1.4. Análise do processo genérico n.º  42/01 - Ministério do Ambiente e do 
Ordenamento do Território (António Pedrosa Parracho) 
DLB N.º 1043/07 | De MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO, referente ao pedido de licenciamento para legalização do edifício destinado a 

apoio e equipamento de praia (estabelecimento de restauração e bebidas) situado na faixa 

costeira do Pedrógão (Rotunda da Rocha), freguesia de Coimbrão, requerido pela firma «A 

Rocha – Restaurante Bar, Lda», com sede social no local do estabelecimento. 

Em sede do processo genérico n.º 160/02, a Câmara Municipal, em sua reunião 

de 2002/11/04, emitiu parecer favorável ao projecto em causa, alertando para a necessidade 

do cumprimento do disposto na legislação aplicável, nomeadamente ao nível das infra-

estruturas (estrutura da edificação, redes de abastecimento de água, drenagem de efluentes, 

telefones e gás) e segurança contra incêndios, tendo sido apresentados nestes Serviços (em 

sede do presente processo) os respectivos projectos de especialidades. 

A entidade exploradora possui contrato de concessão válido até 2007/09/20. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, atenta ao conteúdo do parecer emitido pela 

Divisão Jurídica em 2007/06/01, constante do respectivo processo (folhas 196 a 201), 

considerando que se trata de equipamento com concessão atribuída pelo Ministério do 

Ambiente e concordando com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2007/07/25, anexa ao correspondente processo (folhas 202 e 203), 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 e autorizar o licenciamento da operação urbanística acima referida, 

condicionado ao seguinte: 

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

aplicáveis; 
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2.º colocar no local da obra placa identificativa dos técnicos responsáveis pela elaboração 

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

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

Junho; 

3.º requerer autorização de utilização, nos termos do artigo 63.º do referido diploma legal, e 

do artigo 46.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas, adiante designado por 

RMOUCL; 

4.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

5.º apresentar, para efeitos de emissão do respectivo alvará de obras, os seguintes 

elementos: 

5.1. requerimento (em duplicado) a solicitar a emissão do alvará, conforme modelo disponível 

no Sector de Apoio ao Cidadão desta Câmara e na Internet no sítio: www.cm-leiria.pt.; 

5.2. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção da obra, 

elaborado de acordo com o Anexo da Portaria n.º 1105/01, de 18 de Setembro; 

5.3. auto de implantação da obra, assinado pelo respectivo director técnico; 

5.4. declaração do empreiteiro relativa à adjudicação da obra por parte do titular da operação 

urbanística; 

5.5. fotocópia do documento de identificação pessoal do empreiteiro (bilhete de identidade, 

passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos termos da lei, no 

caso de pessoa singular, ou certidão do registo comercial e cartão de identificação de 

pessoa colectiva, no caso de pessoa colectiva); 

5.6. alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), conforme disposto no artigo 

31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro; 

5.7. livro de obra, com menção do termo de abertura; 

5.8. estimativa orçamental, de acordo com o projecto de arquitectura apresentado em sede 

do processo genérico n.º 160/02; 

5.9. ficha electrotécnica, compatível com a operação urbanística, nomeadamente no que 

concerne ao número de pisos; 

5.10. documento comprovativo de prorrogação do contrato de concessão. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto dois 
 Depar tamento  das  Obras  Munic ipa is  

 

2.1. Processo n.º T – 12/2003. Ampliação do Jardim-de-infância do Telheiro, edifício 
«a» e «b» e arranjos exteriores. Proposta de prorrogação de prazo 
DLB N.º 1044/07 | Pela firma QUIMLENA, CONSTRUÇÕES, LDA. e confirmado pelo 

Departamento de Obras Municipais foi presente um pedido de prorrogação de prazo 

referente à obra supra, por um período de 90 dias, nos termos do artigo 194.º do Decreto-Lei 

n.º 59/99, de 2 de Março. 

CMLeiria/ Acta n.º 18, de 2007.08.02 
I Im-DA-15-09_A00 
 

http://www.cm-leiria.pt/


934(16) 
 

A Câmara tomou conhecimento e após análise do assunto, deliberou por 
unanimidade aprovar a referida prorrogação de prazo apresentada referente à obra em 

epígrafe por um período de 90 dias. 

 
2.2. Processo n.º T – 06/2007. Projecto do arruamento em Casal do Cego, Marrazes. 
Proposta de protocolo 
DLB N.º 1045/07 | Retirado 

 
2.3. Processo n.º T – 112/2004. Requalificação do Cine-Teatro de Leiria. Rectificação 
de valores 
DLB N.º 1046/07 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, acompanhado 

de uma informação do Departamento de Obras Municipais referente à rectificação de valores 

aprovado por deliberação de Câmara n.º 0633/07, de 2007/05/16, relacionada com os 

trabalhos a mais, onde se verifica a existência de um lapso, o qual importa rectificar. Assim: 

1 – Valores de trabalhos a mais referidos na informação anterior e que se mantêm: 

⎯ Trabalhos a mais a preços de contrato no valor de     €4.834,53+IVA 

⎯ Trabalhos a mais a preços acordados  no valor de   €14.977,18+IVA 

Sub-Total  €19.811,71+IVA 

2 – Valores que são objecto de rectificação: 

⎯ Trabalhos a mais relacionados com erros de medição (a preços de contrato) no valor 

de         €122.302,48+IVA 

Sub-Total  €122.302,48+IVA 

⎯ Trabalhos a menos no valor de        €26.073,43+IVA 

Sub-Total    €26.073,43+IVA 

Total dos trabalhos a mais e a menos     €116.040,76+IVA 

Face ao exposto, propõe-se a rectificação e autorização do valor dos trabalhos a 

mais no valor de €142.114,19 + IVA e os trabalhos a menos no valor de €26.073,43 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e após análise do assunto, deliberou por 
unanimidade aprovar e autorizar a referida rectificação de valores, dos trabalhos a mais no 

valor de €142.114,19 + IVA e os trabalhos a menos no valor de €26.073,43 + IVA, 

apresentada, referente à obra em epígrafe, devendo dar-se conhecimento à empresa LENA 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A. 

 

2.4. Processo n.º T – 21/2000. IC 2 – Variante da Batalha. Pedido de parecer ao traçado 
proposto 
DLB N.º 1047/07 | Presente o ofício do EP – Estradas de Portugal, E.P.E., referência n.º 

1743/DPRJ/2007, de 1 de Junho, acompanhado de um exemplar do traçado proposto para a 

variante do I.C. 2 solicitando a emissão de parecer. 

Presente também uma informação do Departamento de Obras Municipais em como 

não vê inconveniente na emissão de parecer favorável. 

A Câmara tomou conhecimento e após análise do assunto, deliberou por 
unanimidade aprovar o respectivo traçado, bem como, emitir parecer favorável, 
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condicionado à garantia de ligação do IC2 ao IC36, no sentido Norte/Sul, o qual não é 

indicado nas peças desenhadas apresentadas.  

 
2.5. Proposta de alteração de trânsito em várias ruas na freguesia de Monte Real 
(Ent.7445/07) 
DLB N.º 1048/07 | Presente um abaixo assinado acompanhado da Informação do 

Departamento de Obras Municipais propondo a aprovação da alteração da circulação de 

trânsito da Rua Dr. Trigo Negreiros em Monte Real, de acordo com as seguintes indicações:  

⎯ sentido único na Rua Dr. Trigo Negreiros a partir da Rua 28 de Maio. 

⎯ o estacionamento na Rua em questão deve ser feito o mais próximo possível do 

respectivo limite direito, paralelamente a este e no sentido da marcha; 

⎯ no início da Rua, deve ser colocado um sinal de trânsito de sentido único (H3); 

⎯ no final da Rua deve ser colocado um sinal de STOP (B2), de proibição de virar à direita 

(C11a) e de sentido proibido (C1) no sentido contrário; 

⎯ nesta rua o estacionamento de veículos deverá ser proibido no seu início, para facilitar a 

entrada na zona dos ecopontos e nas servidões de acesso de pessoas ou veículos a 

propriedades. 

Este parecer teve a anuência da Junta de Freguesia de Monte Real.  

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

alterações ao trânsito propostas e acima indicadas. 

Mais deliberou que o Departamento de Equipamento e Oficinas proceda à 

colocação de toda a sinalização descrita. 

 

 

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

 
3.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Administrativa 
3.1.1. Relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais relativo ao mês de 
Julho de 2007 
DLB N.º 1049/07 | Presente o relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais 

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

ACTIVIDADE QUANTIDADE VARIAÇÃO  
(MÊS 

 ANTERIOR) 

VALOR VARIAÇÃO  
(MÊS 

ANTERIOR) 
Instauração de novos 

PEF’s 
 

29 
 

-34,09% 
 

€1.516,54 
 

-29,12% 

Mercados 26 -35% €1.388.23 -33,35% 
Ocupação da via pública             3 -25% €128,31 -126% 

Tramitação de PEF’s 160 50,94% - -  

Citação de executados 101 20,24% -  - 

PEF’s activos 1003 -4,75% €33.905,77 -1,84% 
SMAS 748 -1,97% €22.460,21 -1,31% 
Mercados 180 -15,09% €7.062,26 -3,54% 
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Ocupação da via pública 51 -3,77% €1.067,46 -4,09% 
Publicidade 18 0% €2.473,72 0% 
Metrologia 1 0% €14,56 0% 
Diversos 5 0% €827,56 0% 

PEF’s extintos por 
pagamento 

 

78 
 

-53,29% 
 

€2.896,40 
 

-56,22% 

A Câmara tomou conhecimento. 
 

3.1.2. Tramitação de processos de responsabilidade civil extracontratual do Município 
de Leiria durante o mês de Julho de 2007 
DLB N.º 1050/07 | Presente o quadro referente à tramitação de processos de 

responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria durante o mês de Junho de 

2007 para conhecimento da Câmara Municipal: 

NOVOS PEDIDOS 3 
VALOR TOTAL DAS 
INDEMNIZAÇÕES 

PEDIDAS 
€1.335,54 

INFORMAÇÃO 
TÉCNICA 

ANÁLISE 
JURÍDICA 

AUDIÊNCIA DOS 
INTERESSADOS 

PARA PAGAMENTO 

D
O

M
 

D
VE

VO
A

 

O
ut

ro
s 

 
PROCESSOS 
PENDENTES 

ACUMULADOS 

16 4 16 

21 1 1 

PROCESSOS 
CONCLUÍDOS 9 

VALOR TOTAL DAS 
INDEMNIZAÇÕES 

ATRIBUÍDAS 
€36,30 

A Câmara tomou conhecimento. 
 

3.1.3. Análise dos seguintes pedidos de responsabilidade civil extracontratual do 
Município de Leiria: 
3.1.3.1. Requerente: Carlos Manuel da Silva Puidival. Decisão Final 
DLB N.º 1051/07 | Presente a resposta do requerente, com a ENT n.º 6205/07, de 7 de 

Março, proferida em sede de audiência de interessados, relativamente à intenção de 

indeferir o seu pedido de indemnização no valor de €196,43 por prejuízos causados no seu 

veículo automóvel, com a marca e modelo Audi A4, com a matrícula 82-09-PX, em virtude de 

embate num buraco no pavimento da estrada municipal EM 540, em A-dos-Pretos, ocorrido 

em 2006/11/25, pelas 23h 30m (DLB n.º 215/07, de 15 de Fevereiro). 

 Analisada a resposta e com base na informação n.º 22.CDIA/07, de 20 de Julho, 

anexa à presente acta e que dela faz parte integrante (ANEXO A) , cujo teor se dá aqui por 

inteiramente reproduzido, entendeu-se não haver motivos para que a Câmara Municipal 

altere o sentido da sua decisão, propondo-se assim o indeferimento da pretensão, uma vez 

que a pronúncia do requerente não permite obstar aos motivos que estiveram na base do 

projecto de decisão final, notificado a coberto do ofício n.º 4839, de 26 de Fevereiro de 2007. 
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 A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a citada informação n.º 

22.CDIA/07, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por unanimidade indeferir o 

pedido deduzido por Carlos Manuel da Silva Puidival, notificar o requerente da presente 

decisão, nos termos do disposto nos artigos 66.º, alínea a) e 68.º do Código de 

Procedimento Administrativo e determinar o arquivamento do processo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.1.3.2. Requerente: Joaquim Neto Cordeiro. Decisão Final 
DLB N.º 1052/07 | Pela deliberação n.º 499/07 tomada em sua reunião do passado dia 12 de 

Abril de 2007, a Câmara Municipal manifestou a sua intenção de indeferir a pretensão de 

Joaquim Neto Cordeiro, residente no Bairro C.M.P., n.º 78, Maceira-Lis, 2405-019 Maceira 

LRA, quanto ao pagamento de indemnização no montante de €301,13, no âmbito de um 

pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. 

 Notificado em 23 de Abril de 2007, a coberto do ofício n.º 8241, de 17 de Abril, para 

efeitos de se pronunciar em sede de audiência dos interessados, não veio o requerente, por 

si ou através de representante, dentro do prazo de dez dias úteis que lhe fora fixado, 

apresentar qualquer resposta, não existindo, pois, motivos para que a Câmara Municipal 

altere o sentido da sua decisão, propondo-se assim o indeferimento final da pretensão e 

consequente arquivamento do processo. 

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

pedido deduzido, notificar o requerente da presente decisão, nos termos do disposto nos 

artigos 66.º, alínea a) e 68.º do Código de Procedimento Administrativo, e determinar o 

arquivamento do processo respectivo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.1.3.3. Requerente: Bruno Romeu Rosa Valinho. Decisão Final 
DLB N.º 1053/07 | Pela deliberação n.º 500/07 tomada em sua reunião do passado dia 12 de 

Abril de 2007, a Câmara Municipal manifestou a sua intenção de indeferir a pretensão de 

Bruno Romeu Rosa Valinho, residente no Cimo da Rua, 3240- 

208 Ansião, quanto ao pagamento de indemnização no montante de €746,09, no âmbito de 

um pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. 

 Notificado em 18 de Abril de 2007, a coberto do ofício n.º 8242, de 17 de Abril, para 

efeitos de se pronunciar em sede de audiência dos interessados, não veio o requerente, por 

si ou através de representante, dentro do prazo de dez dias úteis que lhe fora fixado, 

apresentar qualquer resposta, não existindo, pois, motivos para que a Câmara Municipal 

altere o sentido da sua decisão, propondo-se assim o indeferimento final da pretensão e 

consequente arquivamento do processo. 

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

pedido deduzido, notificar o requerente da presente decisão, nos termos do disposto nos 

artigos 66.º, alínea a) e 68.º do Código de Procedimento Administrativo, e determinar o 

arquivamento do processo respectivo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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3.1.3.4. Requerente: Jorge da Conceição Santo. Decisão Final  
DLB N.º 1054/07 | Pela deliberação n.º 213/07 tomada em sua reunião do passado dia 15 de 

Fevereiro de 2007, a Câmara Municipal manifestou a sua intenção de indeferir a pretensão 

de Jorge da Conceição Santo, residente na Rua do Castelo, n.º 1926, Memória, 2490 Espite, 

quanto ao pagamento de indemnização no montante de €1.500,00, no âmbito de um pedido 

de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. 

 Notificado em 3 de Março de 2007, a coberto do ofício n.º 4838, de 26 de Fevereiro, 

para efeitos de se pronunciar em sede de audiência dos interessados, não veio o 

requerente, por si ou através de representante, dentro do prazo de dez dias úteis que lhe 

fora fixado, apresentar qualquer resposta, não existindo, pois, motivos para que a Câmara 

Municipal altere o sentido da sua decisão, propondo-se assim o indeferimento final da 

pretensão e consequente arquivamento do processo. 

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

pedido deduzido, notificar o requerente da presente decisão, nos termos do disposto nos 

artigos 66.º, alínea a) e 68.º do Código de Procedimento Administrativo, e determinar o 

arquivamento do processo respectivo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
3.2.1. Pagamentos 
DLB N.º 1055/07 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa à 

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

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 

Presidente, no período de 19 de Julho a 1 de Agosto de 2007, correspondente às Ordens de 

Pagamento Gerais n.ºs: 5301, 5302, 5304, a 5307, 5357, 5358, 5371, 5387, 5389 a 5393, 

5402 a 5415, 5419 a 5431, 5433 a 5435, às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 1149, 

1509, 1534, 1545, 1546, 2192, 2493, 2494, 2503, 2878, 2930, 3123, 3146, 3208, 3228, 

3263, 3634 a 3637, 3639, 3640, 3642, 3644, 3688, 3699, 3714, 3746, 4314, 4565, 4573, 

4574, 4578, 4580, 4582 a 4584, 4590, 4591, 4595, 4596, 4602, 4606, 4687, 4779, 4812 a 

4814, 4816, 4818, 4819, 4821, 4838, 4926, 4934 a 4839, 4944, 4951, 4954 a 4958, 4961, 

4971, 5007, 5008, 5054 a 5056, 5058 a 5060, 5075, 5076, 5103 a 5111, 5122 a 5125, 5130, 

5142, 5143, 5145 a 5149, 5279, 5295, 5298, 5299, 5308, 5314, 5315, 5324, 5325, 5330, 

5331, 5343, 5345 a 5347, 5356, 5359, 5368, 5370, 5372, 5373, 5376 a 5385, 5398 a 5400, 

5437 a 5444, 5301 e às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 401, 415, 437 a 442 no 

valor total de €4.007.199,12. 

 

3.2.2. XIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
DLB N.º 1056/07 | Presente a XIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2007 que se consubstancia na 13.ª Alteração ao Orçamento 

da Despesa, 11.ª Alteração ao Plano de Actividades, 13.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. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 

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

deliberou por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, 

Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira e D. Célia Arneiro, eleitos pelo Partido Socialista, 

autorizar a XIII Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2007, com 

inscrições/reforços no montante de €688.041,00 e diminuições/anulações no montante de 

€685.000,00, e a XIII alteração ao Orçamento da Despesa para o presente ano de 2007, 

com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €688.041,00 cada, tal 

como proposto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.3. Restituição dos programas de concurso e caderno de encargos dos concursos 
n.ºs 3 e 4 de 2007 
DLB N.º 1057/07 | Na sequência do despacho da Senhora Presidente, que se transcreve: 

«Face aos pedidos de esclarecimentos enviados pelas entidades convidadas a apresentar 

propostas para o concurso n.º 3/2007 – Prestação de Serviços de certificação legal de 

contas e parecer, no âmbito do n.º 2 do artigo 47.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, e 

para o concurso n.º 4/2007 – Prestação de Serviços de auditoria externa no âmbito do n.º 2 

do artigo 48.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, o Município voltou a contactar a Direcção-

Geral das Autarquias Locais. Fomos informados que, embora o parecer induzisse à abertura 

de dois procedimentos de concurso, não era essa a intenção. 

Face ao exposto, determino que sejam anulados os concursos acima referidos e que 

se proceda à abertura de um novo e único procedimento que satisfaça as exigências 

referidas na Lei.» 

Propõe-se que sejam restituídas as guias de recebimento das entidades que 

adquiriram os cadernos de encargos e programas de concursos, a saber: 

Guia de recebimento 

N.º Nome 
Valor Observações 

20617 Alberto Martins Henriques Pinto SROC €5,22 Caderno de encargos Concurso 
n.º 4 de 2007 

20697 Vitor Valente & Manuel Domingues, Sociedade de 
Revisores Of. Contas €10,44 Caderno de encargos Concurso 

n.º 3 e 4 de 2007 

20704 Leal, Carreira & Associados SROC €10,44 Caderno de encargos Concurso 
n.º 3 e 4 de 2007 

20768 Cravo Fortes Antão e Associado €5,22 Caderno de encargos Concurso 
n.º 4 de 2007 

20769 Cravo Fortes Antão e Associado €5,22 Caderno de encargos Concurso 
n.º 3 de 2007 

20809 Oliveira, Reis & Associados, SROC, Lda €10,44 Caderno de encargos Concurso 
n.º 3 e 4 de 2007 

20914 A. Figueiredo Lopes e Manuel Figueiredo SROC €5,22 Caderno de encargos Concurso 
n.º 4 de 2007 

20916 António Anjos, S. Brandão & Associados SROC €5,22 Caderno de encargos Concurso 
n.º 4 de 2007 

20924 Alberto Martins Henriques Pinto SROC €5,22 Caderno de encargos Concurso 
n.º 3 de 2007 

21005 Rosa Lopes & Gonçalves Mendes SROC €10,44 Caderno de encargos Concurso 
n.º 3 e 4 de 2007 

Total €73,08  
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O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 3000/07, 

de 30 de Julho. 

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

restituição das guias de recebimento num total de €73,08.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.2.4. Resumos de Tesouraria 
DLB N.º 1058/07 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 1 de Agosto de 2007, 

apresentando um Total de Disponibilidades de €3.821.573,62, sendo de Operações 

Orçamentais €2.322.641,84 e de Operações de Tesouraria €1.498.931,78, que se encontra 

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

A Câmara tomou conhecimento. 
 
 

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

 
4.1. Análise do processo relacionado com a Divisão de Jurídica 
Contrato de concessão de direito de uso privativo de um espaço sito no Centro de 
Interpretação Ambiental (CIA) 
DLB N.º 1059/07 | Presente a Minuta de Contrato de concessão de direito de uso privativo 

de um espaço integrado no edifício do Centro de Interpretação Ambiental (CIA), sito na Rua 

Roberto Ivens, da freguesia e concelho de Leiria, destinado a estabelecimento de 

restauração e bebidas, a celebrar no âmbito do Concurso Público n.º 2/DE. que a seguir se 

transcreve: 
«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, como primeiro outorgante e Mauro 

António Rosa Vieira, NIF 204 035 562, divorciado, residente na Rua 25 de Abril, n.º 70, 

Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, como segundo outorgante, 

é celebrado o presente contrato de concessão do direito de uso privativo decorrente do 

concurso público n.º 2/DE,  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 integrado no edifício do Centro de 

Interpretação Ambiental (CIA), sito na Rua Roberto Ivens, da freguesia e concelho de Leiria, 

destinado a estabelecimento de restauração e bebidas, onde não é permitida a confecção de 

refeições, mas apenas a sua venda. 
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Segunda 
(Identificação do espaço concessionado) 

O espaço concessionado apresenta a seguinte composição: 

⎯ Sala com a área de 29m2, composta por cozinha e bar de apoio, equipada de acordo 

com a descrição constante do anexo II; 

⎯ Zona de esplanada com ensombramento, com a área de 31,55m², equipada de acordo 

com a descrição constante do anexo II ; 

⎯ Arrumos com a área aproximada de 8m2. 

Terceira 
(Prazo) 

1 - O contrato terá a duração de cinco (5) anos podendo o Município, em casos devidamente 

fundamentados, prorrogar esse prazo, uma única vez, por igual período. 

2 – Decorrido o prazo previsto no número anterior cessam, automaticamente, os efeitos do 

contrato revertendo o espaço, as benfeitorias que entretanto tenham sido realizadas e o 

equipamento descrito no anexo II ou outro equivalente instalado pelo segundo outorgante, a 

favor do Município de Leiria, sem que decorra o direito de indemnizar o segundo contraente. 

Quarta 
(Preço e forma de pagamento) 

1 - Pela concessão do direito de uso privativo prevista neste contrato, o concessionário 

obriga-se a pagar ao concedente o montante de €11.000,00 (onze mil euros), acrescido de 

IVA à taxa legal de 21%.  

2 - A importância referida no número anterior, será paga do seguinte modo: 

a) 50% do valor da concessão do direito de uso privativo inscrita neste contrato, no 

montante de _________ euros, no acto de assinatura do contrato; 

b) o remanescente em prestações mensais e sucessivas durante a vigência do 

contrato, no montante de _________________. 

3 – A prestação mensal referida na alínea b) do número anterior, é devida no mês em que 

ocorra a entrada em funcionamento do espaço objecto do presente contrato (abertura ao 

público), devendo a concessionária efectuar o pagamento na Tesouraria do Município de 

Leiria até ao oitavo dia do mês seguinte àquele a que diz respeito ou noutro prazo que o 

Município venha  a estipular para o efeito. 

Quinta 
(Incumprimento) 

1 - O não pagamento da prestação 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 (30) 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 dos montantes já pagos ou a qualquer tipo de 

indemnização. 

Sexta 
(Obrigações do concessionário) 

1 – Constituem obrigações do concessionário: 
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a) a obtenção de autorização de utilização para estabelecimento de restauração e 

bebidas nos termos da legislação aplicável; 

b) a celebração dos contratos necessários ao normal funcionamento do 

estabelecimento de restauração e bebidas, em especial dos de fornecimento de 

energia eléctrica e água; 

c) a limpeza e manutenção dos sanitários comuns ao CIA, devendo o concessionário 

garantir as melhores condições de higiene e salubridade, bem como a 

disponibilização atempada e necessária dos respectivos consumíveis em 

quantidade, qualidade e frequência necessários ao normal funcionamento das 

instalações; 

d) a limpeza e manutenção do espaço público, num raio de 5m, adjacente ao edifício 

onde se encontra instalado o espaço objecto da concessão. 

e) a separação adequada de resíduos sólidos urbanos, encaminhando-os para os 

ecopontos e recipientes de resíduos sólidos urbanos existentes; 

f) a desobstrução dos ralos das condutas de águas pluviais do  edifício do CIA; 

g) a instalação de cinzeiros em todo o estabelecimento; 

h) a instalação de um alarme contra intrusão; 

i) a colocação de duas portas no interior do edifício do CIA, nos termos a definir pelo 

concedente; 

j) a disponibilização aos utentes do estabelecimento de jornal diário local, de diário 

nacional e de um semanário local/regional. 

k) a realização/promoção de eventos no local, por forma a dinamizar o espaço 

envolvente ao edifício do CIA.  

2 - Fica vedado ao concessionário qualquer alteração ao uso previsto para o espaço 

identificado na cláusula primeira. 

Sétima 
(Incumprimento das obrigações do concessionário) 

1 - O não cumprimento das obrigações descritas na cláusula anterior confere ao concedente 

o direito de resolução  imediata do presente contrato. 

2 – Constituem, ainda, fundamentos para a resolução do contrato por parte Município: 

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 e espaços 

adjacentes ao objecto da concessão;  

d) a realização de quaisquer obras sem prévia autorização do concedente. 

3 – O espaço considera-se abandonado sempre que, sem motivo justificado e devidamente 

autorizado pelo Município de Leiria, se encontre encerrado por um período superior a 60 

dias. 

Oitava 
(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 
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danificados, reservando-se o Município 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, 

poderá este 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; 

Nona 
(Instalação dos equipamentos) 

1 - O concessionário obriga-se a cumprir as normas específicas constantes do anexo III ao 

presente contrato e a requerer prévia autorização do concedente relativamente à instalação 

de equipamentos e de mobiliário de restauração ou afins que pretenda incluir ou utilizar no 

espaço objecto de concessão ou áreas adjacentes, quando os mesmos sejam diferentes dos 

mencionados no referido anexo. 

2 - O concessionário fica, ainda, obrigado a, em caso de roubo, extravio ou avaria do 

equipamento já instalado e devidamente especificado no anexo II, propriedade do primeiro 

outorgante, proceder à sua substituição por outro de igual valor ou equivalente. 

Décima 
(Abertura do estabelecimento) 

1 – O segundo outorgante terá de iniciar a sua actividade (abertura ao público do 

estabelecimento) no prazo de sessenta (60) 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. 

Décima primeira 
(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 segunda 
(Suspensão temporária da actividade) 

1 - O concessionário apenas poderá suspender a sua actividade, quando tal resulte: 

a) de ordem expressa do Município, verificada a situação prevista no número 2 da 

cláusula oitava; 

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; 

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. 
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3 - A actividade deverá ser reiniciada logo que cessem as causas que determinaram a sua 

suspensão temporária.  

Décima terceira 
(Obras) 

1 - A concessão do direito de uso privativo do espaço identificado nas cláusulas primeira e 

segunda, não confere à concessionária o direito à realização de quaisquer obras, as quais 

carecem, sempre, de prévia autorização do primeiro contraente, constituindo o desrespeito 

desta imposição fundamento para a resolução do contrato por parte do Município de Leiria. 

2 – Ficam a cargo do concessionário todas as obras de modificação e adaptação à 

actividade que venha a ser desempenhada nos espaços, mesmo as que porventura sejam 

impostas pelos organismos oficiais competentes, as quais dependerão sempre de 

autorização do concedente. 

Décima quarta 
(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 quinta 
(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 sexta 
(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 sétima 
(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 oitava 
(Entrada em vigor) 

Este contrato entra em vigor em ___________ (________) de ________________ de 2007 . 

 

O presente protocolo esta 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 sete 

páginas e dois anexos designados por anexo II e anexo III, os quais dele passam a fazer 
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parte integrante, sendo devidamente assinado pelas partes depois de declararem ter lido, 

compreendido e aceite todas as suas cláusulas. 

ANEXO II 
LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS E CONTEÚDOS 

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 

ANEXO III 
a) Balcões 
Não são permitidos quaisquer tipo de balcões ou similares na zona de esplanada. 

b)  Toldos, alpendres ou sanefas 
Não é permitida a colocação de qualquer um destes equipamentos. 

c)  Floreiras 
A colocação de floreiras na esplanada como decoração e/ou delimitação do espaço 

consignado, depende de prévia autorização do Município de Leiria. 

d)  Papeleiras 
É recomendável a utilização de papeleiras na esplanada. 

As papeleiras não devem ser de material plástico e devem integrar-se harmoniosamente 

com os restantes equipamentos da esplanada. 

e)  Cavaletes publicitários 
A colocação de cavaletes publicitários com as ementas/eventos/preços na esplanada, 

depende da autorização do Município de Leiria e dentro dos limites a definir por este. 

f)  Estrados ou palcos 
A utilização de estrados ou palcos para eventos pontuais poderá ser autorizada desde que 

sujeito a prévia aprovação por parte do Município de Leiria. 
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Para isso, o titular do estabelecimento deverá apresentar à Câmara Municipal de 

Leiria, com quinze dias de antecedência, o projecto do referido evento indicando num 

desenho a implantação do palco/estrado com as dimensões e o tempo de permanência no 

local. 

O titular do estabelecimento fica, ainda, sujeito ao cumprimento da legislação 

aplicável ao evento em causa e, designadamente, da obtenção das autorizações 

necessárias para o efeito. 

g)  Aparelhos de aquecimento 
O titular do estabelecimento poderá instalar aparelhos de aquecimento de esplanadas, 

desde que os mesmos estejam de acordo com todas as normas de segurança em vigor. 

h)  Pára-ventos ou estruturas de caixilharia 
A colocação de pára-ventos ou outras estruturas carece de autorização do Município de 

Leiria. 

i)  Altifalantes 
O titular do estabelecimento poderá colocar altifalantes na fachada do estabelecimento, 

desde que os mesmos estejam direccionados para a esplanada e desde que a sua 

dimensão, cor e local não se evidenciem da restante estrutura do estabelecimento. 

Os equipamentos altifalantes referidos no número anterior deverão respeitar o 

Regulamento Legal de Poluição Sonora, aprovado pelo Decreto-Lei n.º  292/2000, de 14 de 

Novembro, com as alterações do Decreto-Lei n.º 259/2002, de 23 de Novembro.» 

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

com a Minuta de Contrato de concessão de direito de uso privativo de um espaço integrado 

no edifício do Centro de Interpretação Ambiental (CIA), sito na Rua Roberto Ivens, da 

freguesia e concelho de Leiria, destinado a estabelecimento de restauração e bebidas, a 

celebrar no âmbito do Concurso Público n.º 2/DE. 

Mais deliberou conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara Municipal para 

outorgar o mencionado Contrato. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento Económico 
5.1. Licença especial de ruído (Ent.18003/07) 
DLB N.º 1060/07 | Presente o requerimento de LUÍS M. CARDINALI DA SILVA, residente na 

Rua Principal, n.º 34, Lezíria, freguesia de Monte Redondo, deste concelho, na qualidade de 

promotor de espectáculos, a solicitar licença especial de ruído, para a realização de 

espectáculos de ilusionismo, a ter lugar na Praia do Pedrógão (junto ao palco da realização 

das Festas de Verão), na freguesia de Coimbrão, deste concelho, entre os dias 9 e 12 de 

Agosto de 2007, no horário compreendido entre as 22h00m e as 24h00m de cada dia. 

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

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

 
5.2. Licença especial de ruído (Entfe.4480/07) 
DLB N.º 1061/07 | Presente o requerimento de LENA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S. 

A., com sede na Quinta da Sardinha, freguesia de Santa Catarina da Serra, deste concelho, 

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

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

Carpalhosa, no período compreendido de 20007/08/01 a 2007/08/31, praticando o horário 

todos os dias úteis, bem como sábados, domingos e feriados, entre as 20h00m e as 

08h00m.  

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

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

 
5.3. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.17255/07) 
DLB N.º 1062/07 | Presente o requerimento de LÚCIA DA CONCEIÇÃO JERÓNIMO DOS 

SANTOS, residente na Rua Principal, n.º 1839, no lugar e freguesia de Bidoeira de Cima, 

deste concelho, na qualidade de organizadora do espectáculo de «Karaoke» a ter lugar na 

morada indicada, a solicitar licença especial de ruído, para a realização do mesmo, no dia 14 

de Julho de 2007, no horário compreendido entre as 21h00m e as 02h00m do dia seguinte, 

do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2007/07/12, a deferir o 

pedido.  

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

despacho de 2007/07/12 da Senhora Presidente a deferir o pedido para o dia 2007/07/14, 

mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 

5.4. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.17828/07) 
DLB N.º 1063/07 | Presente o requerimento de CARLOS GABRIEL MARQUES PEREIRA, 

residente na Rua do Agueiro, em Casais d’Além, freguesia de Calvaria, concelho de Porto de 

Mós, na qualidade de organizador do espectáculo de aniversário com música (6 colunas de 

som) a ter lugar na Charneca de Vale do Horto, em Azóia, a solicitar licença especial de 

ruído, para a realização do mesmo, no dia 21 de Julho de 2007, no horário compreendido 

entre as 20h00m e as 04h00m do dia seguinte, do qual consta o despacho da Senhora 

Presidente da Câmara de 2007/07/20, a deferir o pedido, nos termos do parecer dos 

Bombeiros Municipais de Leiria que é do seguinte teor: 

«Após vistoria e visita ao local onde se pretende fazer a festa, ficou acordado com o 

organizador o seguinte: 

1.º como a festa é para ser feita na floresta não é permitido qualquer tipo de fogo com chama 

viva; 

2.º a alimentação de energia eléctrica será garantida por um gerador, onde terá que existir 

uma zona limpa de matos e fenos, e com a presença de 2 extintores de pó químico seco; 

3.º a zona de permanência de pessoas deverá ser limpa de matos e fenos para que a 

tentação de fumar não possa vir a criar qualquer tipo de problema, havendo a referir a 
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necessidade de presença de recipientes com água onde as pontas de cigarro possam ser 

depositadas. 

Desde que estas condições sejam garantidas não há objecção à autorização por 

parte deste serviço em conceder parecer positivo ao evento.» 

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

despacho de 2007/07/20 da Senhora Presidente a deferir o pedido para o dia 2007/07/21, 

mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito, da qual conste o parecer dos 

Bombeiros Municipais de Leiria acima transcrito. 

 

5.5. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.17997/07) 
DLB N.º 1064/07 | Presente o requerimento de ISRAEL MODESTO CORREIA, residente na 

Rua Nossa Sr.ª do Calvário, n.º 355, r/c, Dt.º, no Porto, na qualidade de organizador do 

espectáculo de Circo «Mérito» a ter lugar na Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, 

deste concelho, a solicitar licença especial de ruído, para a realização do mesmo, entre os 

dias 19 e 23 de Julho de 2007, no horário compreendido entre as 22h e as 24h, do qual 

consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2007/07/19, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/07/19 da Senhora Presidente a deferir o pedido para os dias 19 a 23 de 

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

 
5.6. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.16685/07) 
DLB N.º 1065/07 | Presente o requerimento do CLUBE RECREATIVO DE CHÃS, na 

qualidade de organizador do espectáculo de torneio de 24 horas de FUTSAL, a realizar no 

lugar de Chãs, freguesia de Regueira de Pontes, deste concelho, a solicitar licença especial 

de ruído, para a realização do mesmo, nos dias 13 e 14 de Julho de 2007, no horário 

compreendido entre as 18h do dia 13 e as 24h do dia 14, do qual consta o despacho da 

Senhora Presidente da Câmara de 2007/07/12, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/07/12 da Senhora Presidente a deferir o pedido para os dias 13 e 14 de 

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

 
5.7. Mercado Municipal da Praia do Pedrógão. Resultado da hasta pública para 
atribuição das bancas 2 e 7 
DLB N.º 1066/07 | A Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, Dr.ª Neusa 

Magalhães, comunicou à Câmara que, em cumprimento do estabelecido no Edital n.º 110/07 

e conforme deliberação de Câmara datada de 2007/07/05, teve lugar a hasta pública para a 

concessão da autorização de ocupação dos lugares permanentes correspondentes às 

bancas n.º 2 e 7, destinadas, respectivamente, a peixaria e à venda de frutas e hortaliças, 

instaladas no Mercado Municipal da Praia do Pedrógão. 

Mais informa que a licitação ficou deserta de concorrentes, podendo, futuramente, a 

pedido verbal de qualquer interessado, a ocupação de tais lugares ser autorizada a título 

acidental, independentemente de hasta pública, atento o disposto no Regulamento dos 

Mercados e Feiras do Concelho de Leiria. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos do disposto na alínea e) do 

artigo 16.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e o teor da informação precedente, 

deliberou por unanimidade concordar com a atribuição acidental das bancas n.ºs 2 e 7 

instaladas no Mercado Municipal da Praia do Pedrógão . 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.8. Mercado de Levante da Praia do Pedrógão. Resultado da hasta pública para 
atribuição dos lugares 19, 26 e 40 
DLB N.º 1067/07 | A Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, Dr.ª Neusa 

Magalhães, comunicou à Câmara que, em cumprimento do estabelecido no Edital n.º 111/07 

e conforme deliberação de Câmara datada de 2007/07/05, teve lugar a hasta pública para a 

concessão do direito de ocupação dos lugares reservados n.ºs 19, 26 e 40 do Mercado 

Levante da Praia do Pedrógão, tendo os mesmos sido arrematados nas seguintes 

condições: 

⎯ Lugar n.º 19 - arrematado por Dulce Maria dos Santos Lopes Grácio, pelo valor de 

€465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco euros);  

⎯ Lugar n.º 26 - arrematado por Maria Helena Cunca Soares, pelo valor de €105,00 

(cento e cinco euros);  

⎯ Lugar n.º 40 - arrematado por Vilma Cardoso Domingos, pelo valor de €115,00 

(cento e quinze euros). 

 Aos valores referidos acresce o IVA à taxa legal de 21%.  

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade atribuir o direito de 

ocupação dos lugares reservados n.ºs 19, 26 e 40 a Dulce Maria dos Santos Lopes Grácio, 

Maria Helena Cunca Soares e Vilma Cardoso Domingos respectivamente, nos termos do 

auto de arrematação e nas condições indicadas, atento o disposto na alínea e) do artigo 16.º 

da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e artigo 13.º e 14.º do Regulamento Municipal da 

Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma não Sedentária (Mercado de Levante).  
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  

 
Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Educativa 
Municipal 
6.1. Escola do 1.º CEB de Marinheiros. Ramalhotel. Pagamento de factura 
DLB N.º 1068/07 | Presente a factura n.º 17303/2006, de Ramalhotel - Comércio Produtos 

de Hotelaria, Lda., na importância total de €2.305,95, referente à Palamenta destinada ao 

refeitório da Escola do 1.º CEB de Marinheiros. 

Considerando que a mesma se encontra por regularizar, por motivo de ter ficado 

retida na Escola, por desconhecimento da professora, aquando da entrega do referido 

material, solicita-se autorização para se proceder no presente ano económico ao seu  

lançamento contabilístico, bem como ao seu pagamento. 
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 O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 4608/07, 

de 2 de Julho. 

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

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

deliberou por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, 

Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira e D. Célia Arneiro, eleitos pelo Partido Socialista 

autorizar o lançamento no ano económico de 2007 e o pagamento da factura n.º 

17303/2006, emitida pela firma Ramalhotel – Comércio Produtos de Hotelaria, Lda., no valor 

de €2.305,95 (dois mil, trezentos e cinco euros e noventa e cinco cêntimos), com IVA 

incluído à taxa legal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2. Projecto «Experimenta: Ciência para todos». Rodoviária. Pagamento de factura 
DLB N.º 1069/07 | Presente a factura n.º 050000850/2006, da Rodoviária do Tejo, S.A., na 

importância total de €150,00, referente ao transporte efectuado no dia 2006/05/31, da Escola 

do 1.º CEB de Chãs para a Escola Secundária Domingos Sequeira e regresso. 

Considerando que a mesma se encontra por regularizar, por motivo de extravio, 

solicita-se autorização para se proceder no presente ano económico ao seu lançamento 

contabilístico, bem como ao seu pagamento. 

 O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 2955/07, 

de 30 de Julho. 

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

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

deliberou por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, 

Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira e D. Célia Arneiro, eleitos pelo Partido Socialista, 

autorizar o lançamento no ano económico de 2007 e o pagamento da factura n.º 

050000850/2006, emitida pela Rodoviária do Tejo, S.A., no valor de €150,00 (cento e 

cinquenta euros), com IVA incluído à taxa legal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.3. Cedência gratuita do autocarro do Município 
DLB N.º 1070/07 | Presentes os pedidos para a cedência gratuita do autocarro de 37 lugares 

deste Município, apresentados por: 

⎯ Associação de Melhoramentos e Bem Estar Social de Santa Eufémia (Ent. 17567/07), 

para o dia 14 de Agosto de 2007; 

⎯ Freguesia de Leiria, (Entfe. 4031/07), para o dia 15 de Agosto de2007; 

⎯ Paróquia do Arrabal, (Ent. 18532/07), para o 16 de Agosto de 2007; 

⎯ Associações de Pais do Agrupamento de Escolas de Santa Catarina, (Entfe.18437/07), 

para os dias 22 e 29 de Agosto de 2007. 

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

cedência com isenção da quilometragem do autocarro e nas demais condições 

regulamentares, para os dias acima referidos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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6.4. 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 1071/07 | Retirado 

 
 

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

 
7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Cultura 
7.1.1. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva 
DLB N.º 1072/07 | Presente o pedido de um grupo de formandos do Instituto Superior de 

Línguas e Administração (Ent. 16594/07) para cedência das instalações do Teatro José 

Lúcio da Silva no próximo dia 24 de Setembro, para a realização de uma conferência 

intitulada «Qualidade, Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho». 

De acordo com o respectivo Regulamento, o custo desta cedência ao Município 

importa no valor de €1.200,00, isento de IVA, nos termos do artigo 9.º, n.º 15 do Código do 

IVA, utilizando para o efeito a rubrica 2007/A/229 – Outros Eventos. O valor implicado nesta 

despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 2956/07, de 24 de Julho. 

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

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

cedência 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. 

 

7.1.2. Minuta de Protocolo de Colaboração entre o IGESPAR, I.P. e o Município de 
Leiria, respeitante à recuperação e beneficiação da Casa dos Pintores de Leiria 
DLB N.º 1073/07 | Presente uma informação da Divisão de Museus e Património referente 

ao assunto em epígrafe e que a seguir se transcreve: 
«PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO 

ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO, IP E O MUNICÍPIO DE LEIRIA, TENDENTE À 

RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA CASA DOS PINTORES 

Considerando que: 

1 – Nos termos do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 96/2007, de 29 de Março, o Instituto 

de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, (IGESPAR, IP) tem por missão, a 

salvaguarda e a valorização de bens que, pelo seu interesse histórico, artístico, paisagístico, 

científico, social e técnico, integram o património cultural arquitectónico e arqueológico do 

País; 

2 – Ao abrigo do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 2.º da Portaria n.º 376/2007, de 30 

de Março, compete também ao IGESPAR, IP através do seu Departamento de Salvaguarda, 

prestar apoio técnico às acções de defesa e conservação do património cultural 

arquitectónico, promovidas por outras entidades e celebrar acordos com os detentores dos 
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bens culturais com o objectivo de garantir a respectiva preservação e valorização, nos 

termos da alínea q) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 96/2007, de 29 de Março;  

3 – Por sua vez, compete ao Município de Leiria, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 

20.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º e artigo 67.º, 

ambos da Lei n.º 169/99, de 18 Setembro alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, participar, mediante a celebração de protocolos com entidades públicas, 

particulares ou cooperativas, na conservação e recuperação do património e das áreas 

classificadas; 

4 – O imóvel designado por Casa dos Pintores, localizado dentro da Zona Especial de 

Protecção do Monumento Classificado Castelo de Leiria e situado na zona do Centro 

Histórico da Cidade de Leiria, declarada Área Crítica de Recuperação e Reconversão 

Urbanística pelo Decreto n.º 15/2001, de 22 de Março, e tido como Imóvel de Interesse 

Municipal, conforme deliberação da Câmara Municipal de Leiria n.º 1121/06, de 31 de 

Agosto, se encontra integrada no aglomerado histórico da cidade de Leiria é, actualmente, 

propriedade do Município de Leiria, inscrito sob o artigo matricial 375, da freguesia de Leiria 

e descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial sob o número 1963/20000918, freguesia 

de Leiria; 

5 – O projecto de reabilitação do edifício Casa dos Pintores mereceu despacho favorável, 

condicionado a sondagens arqueológicas prévias, por parte do ex-IPPAR, proferido em 14 

de Julho de 2006; 

6 – O referido projecto prevê que a Casa dos Pintores venha a ser a sede da Oficina de 

Arqueologia, a qual tem por objectivos desenvolver a investigação dos sítios e materiais 

arqueológicos do Concelho de Leiria, bem como proceder à sua preservação e conservação 

em depósito, no caso de espólios arqueológicos, permitindo aumentar o conhecimento do 

património arqueológico concelhio, preservando-o, e proceder à sua divulgação através da 

publicação de estudos ou da apresentação de materiais em exposições – o que só poderá 

ter concretização com a sua recuperação e beneficiação. 

7 – O Município de Leiria, atento à importância do imóvel, procederá à necessária 

intervenção, sendo imperativa a obtenção de uma comparticipação no esforço financeiro que 

a obra acarreta, conseguida, nomeadamente, através do recurso a fundos comunitários com 

base na candidatura a apresentar por aquela autarquia. 

Nestes termos, entre: 

O Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, IP, adiante designado 

por IGESPAR, com sede no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, neste acto representado 

pelo seu Director, Dr. Elísio Costa Santos Summavielle, como primeiro outorgante  

e  

o Município de Leiria, NIPC 505 181 266, com sede no Largo da República, na Cidade de 

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

Vieira de Campos Costa, no uso dos poderes conferidos pela deliberação camarária de 

______ de ________ de _____, como segundo outorgante,  

É celebrado, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º e artigo 67.º, ambos da Lei n.º 

169/99, de 18 Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o 

presente protocolo de colaboração, que se rege pelas cláusulas seguintes: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA 
O presente Protocolo estabelece as formas de colaboração entre o IGESPAR, IP e o 

Município de Leiria, tendo em vista a recuperação e beneficiação da Casa dos Pintores para 

a instalação da Oficina de Arqueologia e, a consequente candidatura da recuperação e 

beneficiação da Casa dos Pintores a fundos estruturais do Programa Operacional da 

Cultura. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
A execução da empreitada a levar a cabo sob a responsabilidade do Município de Leiria 

obedecerá ao previsto no projecto de arquitectura elaborado pelos competentes serviços 

camarários, tendo obtido a emissão de parecer favorável condicional do ex-IPPAR, em 14 de 

Julho de 2006, sendo que a empreitada será candidatada aos fundos estruturais do 

Programa Operacional da Cultura. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
São os seguintes os objectivos subjacentes à recuperação e beneficiação da Casa dos 

Pintores: 

a) instalação da sede da Oficina de Arqueologia do Município de Leiria, enquanto pólo 

dinamizador da vida cultural e do património da Cidade de Leiria; 

b) a Casa dos Pintores terá como principal objectivo albergar um núcleo de trabalho 

especializado em arqueologia que beneficiará os resultados técnicos/científicos e servirá 

de suporte às equipas multidisciplinares de trabalhos relacionados com a área do Centro 

Histórico e dar oportunidade ao público, pela primeira vez, de participar activamente em 

algumas actividades quotidianas da arqueologia municipal e de absorver de forma 

prática e com recurso a novas tecnologias, um saber histórico que é património de 

fruição pública. 

c) nas zonas de trabalho da Casa dos Pintores, de acordo com o respectivo projecto de 

arquitectura, corresponderão a áreas destinadas às seguintes actividades: 

c1) no piso térreo (piso 0), será instalado o primeiro laboratório de tratamento e 

restauro de materiais arqueológicos da cidade e uma pequena zona de mostras temporárias 

de peças arqueológicas provenientes de lotes de espólio recuperado através de trabalhos 

arqueológicos realizados na zona de Leiria.  

c2) na zona do laboratório será possível executar diariamente trabalhos de 

tratamento de espólio, análise de materiais (com lupa binocular), efectuando conservação e 

restauro de qualidade. Esta área permitirá dar formação e integração pedagógica, criando 

um espaço onde o visitante e, especialmente, o público em idade escolar, poderá conhecer e 

participar nas várias etapas que compõem o trabalho arqueológico. A própria fisionomia do 

projecto de arquitectura prevê que seja possível ao público que esteja somente de 

passagem no exterior do edifício, a visualizar os arqueólogos e técnicos de conservação e 

restauro no seu trabalho diário. 

c3) no piso 2 da Casa dos Pintores ficará instalada a zona administrativa da Oficina 

de Arqueologia. Nesta zona serão privilegiados os seguintes trabalhos: inventário de espólio; 

estudos de espólio armazenado ou a musealizar; organização e elaboração de textos de 

carácter histórico/arqueológico; desenho arqueológico. Esta área estará aberta à visita 

guiada de grupos, mediante marcação prévia. 
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c4) uma Base de Dados de Gestão Arqueológica e Núcleo Documental, sediados no 

último piso (3) do edifício permite criar um conjunto de arquivos arqueológicos, que 

funcionam em conexão e se encontram interligados. Este conjunto funciona como um todo e 

permite a sistematização do trabalho de gabinete e a abertura ao público da base de dados, 

permitindo a consulta para estudos diversificados. 

c5) anualmente prevê-se ainda a publicação de uma brochura informativa das 

actividades arqueológicas de gabinete e de campo, a decorrer no concelho, acompanhadas 

de pequenas apresentações públicas de achados arqueológicos/históricos de relevância. 

c6) cursos de formação nas diversas vertentes interdisciplinares da arqueologia 

serão ministrados, bem como ateliês pedagógicos na área da 

arqueologia/antropologia/evolução humana, direccionados para um público 

preferencialmente do ensino básico do concelho. 

CLÁUSULA QUARTA 
1 – O Município de Leiria executará as obras necessárias à reabilitação do edifício Casa dos 

Pintores, tendentes à valorização, revitalização e visitabilidade do futuro espaço destinado à 

instalação da Oficina de Arqueologia. 

2 – A condução e acompanhamento técnico dos trabalhos será realizada por uma equipa 

técnica constituída por representantes dos órgãos municipais e do IGESPAR, IP, podendo 

este Instituto delegar tal tarefa, nos serviços regionais do Ministério da Cultura, no âmbito do 

disposto no Decreto-Lei n.º 215/2006, de 27 de Outubro, e no Decreto Regulamentar 

34/2007, de 29 de Março. 

3 – Para além dos representantes das entidades que celebram o presente protocolo, a 

equipa técnica a constituir poderá conter elementos fixos e consultores, representando 

várias áreas do saber, designadamente conservação e restauro, arqueologia, musealização, 

história, turismo e informática e, será coordenada por pessoa a designar pelos ora 

outorgantes. 

4 - Os consultores serão, preferencialmente, personalidades da Cidade com créditos 

comprovados nas áreas de história de arte, arquitectura, arqueologia, turismo, direito, etc, a 

designar pelas entidades que celebram o presente protocolo ou por outras que venham a 

associar-se ao projecto. 

CLÁUSULA QUINTA 
O Município de Leiria compromete-se a aplicar o montante obtido através do apoio financeiro 

a que este instrumento se destina, aos trabalhos enunciados nas cláusulas 2.ª e 3.ª do 

presente protocolo. 

CLÁUSULA SEXTA 
Pelo presente protocolo o IGESPAR, IP não assume qualquer outro compromisso além da 

prestação de apoio técnico e de acompanhamento da execução da obra. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
O presente protocolo vigorará desde a sua assinatura até 31 de Dezembro de 2008. 

CLÁUSULA OITAVA 
O IGESPAR, IP e o Município de Leiria não assumem quaisquer outros direitos ou 

obrigações com base neste protocolo, para além dos que nele são expressamente 

atribuídos. 
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CLÁUSULA NONA 

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

artigo 5.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo. 

O presente protocolo foi lavrado por minuta aprovada pelo Instituto de Gestão do 

Património Arquitectónico e Arqueológico, IP, por despacho de __ de Junho de 2007, e pela 

Câmara Municipal de Leiria, por deliberação tomada na sua reunião de ____ de _________ 

2007. 

Coimbra, __ de Agosto de 2007. 

Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico | Dr. Elísio Costa Santos 

Summavielle 

Pelo Município de Leiria | Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa» 

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

com o conteúdo da minuta do Protocolo de Colaboração acima transcrita e autorizar a 

Senhora Presidente a proceder à sua assinatura.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.3. Minuta de Protocolo de Colaboração entre a Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade de Coimbra e o Município de Leiria, respeitante à colaboração entre 
instituições, tendo em vista a realização da exposição «Habitantes e Habitats» no 
Museu Antropológico de Coimbra em 2008 
DLB N.º 1074/07 | Presente a minuta do Protocolo de Colaboração entre o Município de 

Leiria e a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, respeitante à 

colaboração entre instituições, tendo em vista a realização da exposição «Habitantes e 

Habitats», no Museu Antropológico de Coimbra em 2008, conforme informação prestada 

pela Divisão de Museus e Património que a seguir se transcreve: 

«PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

Considerando que: 

⎯ o Município de Leiria organizou a exposição intitulada Habitantes e Habitats: Pré e Proto-

História na Bacia do Lis, patente ao público de Setembro de 2005 a Setembro de 2006, no 

Castelo de Leiria e que a referida exposição destacava, em termos de conteúdos científicos, 

um núcleo sobre Evolução Humana; 

⎯ o Município de Leiria possui um conjunto de materiais únicos no País, nomeadamente 

reproduções de hominídeos, de especial importância para a ilustração da temática da 

Evolução Humana; 

⎯ o Museu Antropológico, Secção do Museu de História Natural da Faculdade de Ciências 

e Tecnologia da Universidade de Coimbra, e o Departamento de Antropologia da Faculdade 

de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra possuem um conjunto importante de 

moldes fósseis de hominídeos que cederam graciosamente ao Município de Leiria para 

integrarem a exposição Habitantes e Habitats: Pré e Proto-História na Bacia do Lis. 

⎯ o Município de Leiria possui uma experiência acumulada em matéria de organização e 

montagem de exposições; 
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⎯ o Departamento de Antropologia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade de Coimbra lecciona disciplinas no âmbito da paleoantropologia; 

⎯ o Município de Leiria e o Departamento de Antropologia da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade de Coimbra assinaram, em 2005, um Protocolo de Colaboração 

com o objectivo de garantir a prestação de consultoria científica por parte deste, 

designadamente em relação à exposição Habitantes e Habitats: Pré e Proto-História na 

Bacia do Lis, bem como o apoio a trabalhos de escavação de espólios antropológicos no 

concelho de Leiria e respectivo estudo laboratorial; 

Entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505181266, com sede no Largo da República, 

na cidade de Leiria, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, no uso dos poderes conferidos pela deliberação 

camarária de ______ de ________ de _____, como primeiro outorgante, e a Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, através do Museu Antropológico, 

Secção do Museu de História Natural - doravante designado por Museu Antropológico - e 

através do seu Departamento de Antropologia , N.I.P.C. 502971142, com sede na Rua Sílvio 

Lima, 3030-790 Coimbra, na cidade de Coimbra, representada pelo Senhor Professor Doutor 

João Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva, na qualidade de Presidente do Conselho 

Directivo da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, no uso das 

competências definidas na alínea f) do artigo 24.º do Regulamento da mesma Faculdade, 

como segundo outorgante, é celebrado ao abrigo do disposto na alínea m) do n.º 2 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 seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira 
Objectivo 

O presente protocolo tem por objectivo definir as responsabilidades do Município de Leiria e 

da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, através do seu Museu 

Antropológico e do seu Departamento de Antropologia quanto à adaptação à Galeria de 

Exposições do referido Museu da exposição Habitantes e Habitats: Pré e Proto-História na 

Bacia do Lis (parte relativa à Evolução Humana), mediante o estabelecimento um conjunto 

de regras destinadas a permitir a boa colaboração entre os outorgantes. 

Cláusula Segunda 
Prazo da Exposição 

A exposição intitulada Habitantes e Habitats. Um olhar sobre a Evolução Humana decorrerá 

entre Fevereiro e Julho 2008 e, caso a afluência de público justifique, poderá ser prolongada 

por mais seis meses. 

Cláusula Terceira 
Obrigações do Município de Leiria 

Relativamente à concretização da exposição a exibir na Galeria de Exposições do Museu 

Antropológico, o Município de Leiria compromete-se perante o Museu Antropológico, a: 

1.  ceder temporária e gratuitamente os conteúdos e respectivos suportes físicos, bem 

como os conteúdos em suporte digital, ambos de sua pertença, para que possam ser 

reutilizados e adaptados à exposição referida na cláusula anterior, e que a seguir se 

discriminam: 
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a) 35 Legendas – PVC de cor gravação a laser 12cmx12cm 

b) imagem (1,20mx0,90m) a colar na parede com imagem de chimpanzé recortada e 

colada em MDF de 8mm. 

c) ficheiro para impressão de duas linhas de grande altura, em vinil, e letras, 

representando a divisão entre Pan e Hominíneos. 

d) mapa de África recortado, colado num MDF 19mm (altura 80 cm)+ fóssil “Toumai” 

recortado a colar em cima do mapa. 

e) suporte em vidro com impressão a laser directa, representando o bipedismo. 

f) suporte para colocação: Lucy 

g) ficheiro para impressão em papel de parede da imagem do Lago Turkana a colocar 

por trás do Afarensis. 

h) duas imagens (60 e 80 cm diâmetro) recortadas e coladas em MDF de 8mm, 

representando as mudanças climáticas 

i) ficheiro para impressão em papel de parede da “Barra do Tempo”, Faixa com 

números com relevo em acrílico opaco. 

j) ficheiro para impressão da “Árvore da evolução”, faixa de 3mx2,5m, papel de parede 

com titulo em vinil. 

k) mapa da Europa recortado (1,20m) e colado em MDF, com 3 setas de orientação em 

acrílico de cor. 

l) suporte para fóssil “O rapaz de Turkana”, Homo erectus. 

m) imagem (35cmx40cm), recortada e colada em PVC de 5mm. 

n) duas imagens (35cmx40cm cada) coladas em PVC de 5mm, e um mapa de Espanha 

recortado e colado e PVC de 5mm. 

o) imagem da família “Homo heildebergensis”, (1,10mx0,83m), recortado e colado em 

MDF, imagem impressa em papel de parede. 

p) ficheiro com frase representativa do fogo. 

q) mapa de África (70cm altura), recortado e colado em MDF de 19mm, imagem 

impressa. 

r) imagem do slide do Enterramento de Qafzeh (70cmx40cm) colada em MDF de 

19mm. 

s) ficheiro da imagem do Menino do Lapedo, a imprimir em papel de parede 

(45cmx100cm) 

t) ficheiro geral com guião da exposição. 

u) lista de contactos de entidades que foram consultadas para autorizações de 

reproduções de imagens com direitos de autor ou empréstimos de réplicas de fósseis. 

2. ceder temporária e gratuitamente as peças do seu espólio consideradas necessárias 

à exposição referida na cláusula anterior, bem como a assegurar a embalagem da 

reconstituição de Australopithecus afarensis macho, em tamanho natural, realizada em 

silicone e fibra de vidro, com suporte e da reconstituição de Homo neanderthalensis macho, 

em tamanho natural, realizada em silicone e fibra de vidro, com suporte. 

3. acompanhar tecnicamente a concepção e execução da estrutura cenográfica e 

museográfica, através da apresentação de sugestões e esclarecimento de dúvidas surgidas 

durante o processo de montagem da exposição; 
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4. adaptar o caderno de divulgação da exposição Habitantes e Habitats: Pré e Proto-

História na Bacia do Lis, para que possa ser apresentado a possíveis patrocinadores; 

5. ceder à consignação para venda no Museu Antropológico, exemplares do Catálogo 

da exposição Habitantes e Habitats: Pré e Proto-História na Bacia do Lis, bem como outros 

materiais produzidos no mesmo âmbito; 

6. ceder informação científica e pedagógica aos ateliês que serão desenvolvidos pelo 

Serviço Educativo do Museu Antropológico. 

Cláusula Quarta 
Obrigações da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra 

1. Relativamente à concretização da exposição a exibir na Galeria de Exposições do Museu 

Antropológico, a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, através 

do seu Museu Antropológico e do seu Departamento de Antropologia, compromete-se, 

perante o Município de Leiria, a: 

a) suportar os eventuais custos com o pagamento dos direitos de autor para a 

utilização dos conteúdos necessários à exposição; 

b) assegurar o acondicionamento e o transporte dos conteúdos e peças descritos na 

cláusula terceira deste protocolo, bem como os custos a eles inerentes; 

c) não dar uso diferente aos conteúdos e peças descritos na cláusula terceira deste 

protocolo, do acordado para a finalidade da exposição;  

d) conservar em bom estado os conteúdos e peças cedidos pelo Município de Leiria; 

e) cumprir o prazo de catorze meses contados a partir da data do primeiro dia da 

entrega das peças descritas na cláusula terceira do presente protocolo, bem como a realizar 

os respectivos seguros contra todos os riscos pelo mesmo período; 

f) desenvolver os procedimentos administrativos respeitantes ao fornecimento de bens 

e serviços necessários à concretização da exposição; 

g) realizar os contactos indispensáveis à divulgação da exposição através dos 

diferentes órgãos de comunicação social; 

h) realizar os procedimentos relativos à cerimónia de inauguração da exposição; 

i) suportar todas as despesas de deslocação dos técnicos do Município de Leiria ao 

Museu Antropológico; 

j) integrar o brasão do Município de Leiria ou referir o apoio deste em todos os meios 

de divulgação da exposição Habitantes e Habitats. Um olhar sobre a Evolução Humana. 

2. A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, através do seu 

Museu Antropológico e do seu Departamento de Antropologia, compromete-se, ainda, a 

realizar os devidos contactos com as entidades que possuam peças susceptíveis de integrar 

a exposição e com as entidades que detenham Direitos de Autor sobre os conteúdos 

adquiridos pelo Município de Leiria para a exposição Habitantes e Habitats: Pré e Proto-

História na Bacia do Lis, tendo em vista a obtenção da respectiva autorização para uma 

nova utilização. 

Cláusula Sexta 
Obrigações conjuntas 

O Município de Leiria e a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 

através do seu Museu Antropológico e do seu Departamento de Antropologia, 
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comprometem-se a designar a Senhora Professora Doutora Eugénia Cunha para garantir a 

consultoria científica da exposição Habitantes e Habitats. Um olhar sobre a Evolução 

Humana. 

Cláusula Sétima 
Gestão do Protocolo de Colaboração 

A gestão do presente protocolo será efectuada por uma comissão coordenadora constituída 

por um representante do Município de Leiria, um representante do Museu Antropológico e 

um representante do Departamento de Antropologia, ambos da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade de Coimbra, a designar por cada um dos outorgantes. 

Cláusula Oitava 
Duração 

O presente protocolo de colaboração vigorará desde a data da sua assinatura até 30 dias 

após o terminus da exposição, findo o qual deverá o segundo outorgante restituir os 

conteúdos e peças descritos na cláusula terceira do presente protocolo. 

Cláusula Nona 
Imposto do Selo 

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

artigo 5.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo. 

Este protocolo é composto por cinco páginas, elaborado em duplicado, e 

devidamente assinado pelas partes, depois de declararem ter lido, compreendido e aceite 

todas as suas cláusulas. 

Leiria, ___________ de _______________ de 2007. 

Pelo Município de Leiria | Isabel Damasceno Campos 

Pela Faculdade de Ciência de Tecnologia da Universidade de Coimbra | ________João 

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

com o conteúdo da minuta do Protocolo de Colaboração acima transcrita e autorizar a 

Senhora Presidente a proceder à sua assinatura.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude 
7.2.1. Protocolo entre o Município de Leiria e a: 
a) Associação de Andebol de Leiria 
DLB N.º 1075/07 | É presente a minuta de Protocolo em epígrafe, que abaixo se transcreve: 

«PROTOCOLO 

Considerando que: 

a) o Andebol é uma das modalidades com maior implantação no Concelho de Leiria e 

contribui para a promoção da cultura física e do desporto; 

b) a formação de quadros técnicos é a melhor forma de garantir o desenvolvimento da 

modalidade; 
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c) a promoção da modalidade e do Concelho se faz, também, através da qualidade dos 

eventos que promove. 

Impõe-se: 

Às Instituições que de alguma forma têm atribuições nesta área, a necessidade de 

promoverem acções que qualifiquem cada vez mais o âmbito das suas intervenções; 

A necessidade de consolidar uma estratégia de desenvolvimento que privilegie os 

jovens, facultando-lhe os meios indispensáveis a uma natural formação básica em desporto, 

como factor integrante e fundamental a uma educação global. 

Porque: 

A Associação de Andebol de Leiria, entidade de utilidade pública, com largo prestígio 

e tradição no Andebol português, é a representante de todos os clubes ou colectividades que 

no Distrito de Leiria praticam a modalidade, designadamente competições oficiais de 

Andebol; 

A Associação de Andebol de Leiria tem desempenhado um papel preponderante no 

fomento e no desenvolvimento da modalidade, especialmente nas camadas jovens; 

A Câmara Municipal de Leiria, no âmbito das atribuições legais que lhe estão 

cometidas, tem procurado, a nível do desporto e dos tempos livres, dar resposta às 

aspirações, necessidades e motivações da população do seu Concelho, quer através de 

iniciativas próprias, quer através da colaboração com outras entidades que, com atribuições 

e competências diferentes das suas, complementam de forma adequada as suas acções e 

actividades e rentabilizam de uma melhor forma os seus meios e recursos. 

Razão: 

Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, n.º 1, 2414-006, Leiria, 

N.I.P.C. 505 181 266, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leira, 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 

Leira, como primeira outorgante; 

e 

A Associação de Andebol de Leiria, com sede no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, 

Edifício Nascente, Arrabalde d’ Aquém, 2401-977, Leiria, NIPC 501 873 260, adiante 

abreviadamente designada por AAL, representada pelo Presidente da Direcção, Mário João 

Dinis Bernardes, como segunda outorgante; 

ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, é celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual se passará a reger pelas 

seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objectivos) 

Constituem objectivos do presente protocolo: 

a) proporcionar o desenvolvimento do Andebol do Concelho de Leiria; 

b) promover a cultura física e a prática desportiva regular; 

c) proporcionar às populações oportunidade de assistir a bons espectáculos 

desportivos; 

d) proporcionar a formação de Agentes Desportivos – técnicos, dirigentes, árbitros, etc.. 
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CLÁUSULA SEGUNDA 
(Objecto) 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de procedimentos destinados 

à boa colaboração entre o Município de Leiria e à AAL com vista ao cumprimento dos seus 

objectivos. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Competências da AAL) 

a) colaborar com o Município de Leiria na operacionalização de algumas actividades, 

nomeadamente na modalidade de Andebol; 

b) inserir em todos os meios promocionais e de divulgação das acções atrás mencionadas, 

o brasão do Município de Leiria e a descrição “Com o apoio da Câmara Municipal de 

Leiria”. 

CLÁUSULA QUARTA 
(Competências do Município de Leiria) 

Suportar a despesa com o aluguer mensal da sede da AAL no valor de €613, 48. 

 

CLÁUSULA QUINTA 
(Calendarização do apoio financeiro) 

O apoio financeiro será atribuído pelo desbloqueamento da verba protocolada na 

Cláusula Quarta mediante a apresentação mensal dos comprovativos de despesa do aluguer 

da sede. 

CLÁUSULA SEXTA 
(Vigência e caducidade) 

O presente protocolo vigorará de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007, podendo ser 

renovado. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
(Casos Omissos) 

Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos conjuntamente pelo Município de Leiria 

e a Direcção da Associação de Andebol de Leiria. 

CLÁUSULA OITAVA 
(Imposto do Selo) 

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

artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo. 

Leiria, 2 de Agosto de 2007 

Câmara Municipal de Leiria | A Presidente | Isabel Damasceno Campos 

Associação de Andebol de Leiria | O Presidente da Direcção | Mário João Dinis Bernardes» 

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

12/04701 (2007-A-246 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 2979/07, de 26 de Julho de 2007. 

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

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º ambas da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, com a alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
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Setembro, deliberou por unanimidade autorizar a celebração do Protocolo com a 

Associação de Andebol de Leiria. 

Mais deliberou, autorizar a Senhora Presidente a proceder a sua outorga. 

 
b) Associação de Patinagem de Leiria 
DLB N.º 1076/07 | É presente a minuta de Protocolo em epígrafe, que abaixo se transcreve: 

«PROTOCOLO 
Considerando que: 

a) o Hóquei em Patins, a Patinagem e a Patinagem de Velocidade são das 

modalidades com maior potencial de crescimento no Concelho de Leiria e contribuem para a 

promoção da cultura física e do desporto; 

b) a formação de quadros técnicos é a melhor forma de garantir o desenvolvimento da 

modalidade; 

c) a promoção da modalidade e do Concelho se faz, também, através da qualidade dos 

eventos que promove. 

Impõe-se: 

Às Instituições que de alguma forma têm atribuições nesta área, a necessidade de 

promoverem acções que qualifiquem cada vez mais o âmbito das suas intervenções; 

A necessidade de consolidar uma estratégia de desenvolvimento que privilegie os 

jovens, facultando-lhe os meios indispensáveis a uma natural formação básica em desporto, 

como factor integrante e fundamental a uma educação global. 

Porque: 

A Associação de Patinagem de Leiria, entidade de utilidade pública, com largo 

prestígio e tradição na realidade portuguesa, é a representante de todos os clubes ou 

colectividades que no Distrito de Leiria praticam as modalidades de Hóquei em Patins, 

Patinagem e Patinagem de Velocidade, designadamente as suas competições oficiais; 

A Associação de Patinagem de Leiria tem desempenhado um papel preponderante 

no fomento e no desenvolvimento da modalidade, especialmente nas camadas jovens; 

A Câmara Municipal de Leiria, no âmbito das atribuições legais que lhe estão 

cometidas, tem procurado, a nível do desporto e dos tempos livres, dar resposta às 

aspirações, necessidades e motivações da população do seu Concelho, quer através de 

iniciativas próprias, quer através da colaboração com outras entidades que, com atribuições 

e competências diferentes das suas, complementam de forma adequada as suas acções e 

actividades e rentabilizam de uma melhor forma os seus meios e recursos. 

Razão: 

Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, n.º 1, 2414-006, Leiria, 

N.I.P.C. 505 181 266, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leira, 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 

Leira, como primeira outorgante; 

e 

A Associação de Patinagem de Leiria, com sede no Complexo Municipal de Piscinas de 

Leiria, Edifício Nascente, Arrabalde d’ Aquém, 2401-977, Leiria, NIPC 502 370 220, adiante 
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abreviadamente designada por APL, representada pelo Presidente da Direcção, António 

Gordalina, como segunda outorgante; 

ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, é celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual se passará a reger pelas 

seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objectivos) 

Constituem objectivos do presente protocolo: 

a) proporcionar o desenvolvimento do Hóquei em Patins, Patinagem e Patinagem de 

Velocidade do Concelho de Leiria; 

b) promover a cultura física e a prática desportiva regular; 

c) proporcionar às populações oportunidade de assistir a bons espectáculos 

desportivos; 

d) proporcionar a formação de Agentes Desportivos – técnicos, dirigentes, árbitros, etc.. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Objecto) 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de procedimentos destinados 

à boa colaboração entre o Município de Leiria e à APL com vista ao cumprimento dos seus 

objectivos. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Competências da APL) 

1. Participar no Torneio Inter-Regiões “Páscoa 2007” de Hóquei em Patins, entre os dias 29 

de Março a 1 de Abril de 2007, no Entroncamento; 

2. Organizar o Campeonato Nacional de Corridas em Patins, nos dias 26 e 27 de Maio de 

2007, em Leiria; 

3. Colaborar com o Município de Leiria na operacionalização de algumas actividades, 

nomeadamente nas modalidades de Hóquei em Patins, Patinagem e Patinagem de 

Velocidade; 

4. Inserir em todos os meios promocionais e de divulgação das acções atrás mencionadas, 

o brasão do Município de Leiria e a descrição “Com o apoio da Câmara Municipal de Leiria”. 

CLÁUSULA QUARTA 
(Competências do Município de Leiria) 

1. Garantir a disponibilização gratuita das instalações municipais, para a realização das 

acções enunciadas na Cláusula Terceira do presente protocolo, desde que solicitadas com a 

antecedência prevista no regulamento dessas instalações; 

2. Assegurar o transporte, para a deslocação da comitiva participante no Torneio Inter-

Regiões “Páscoa 2007” de Hóquei em Patins, entre os dias 29 de Março e 1 de Abril de 

2007, no Entroncamento; 

3. Apoiar financeiramente a APL na organização da Acção consignada na alínea 2 da 

Cláusula Terceira do presente protocolo, com a verba de €800, 00 (oitocentos euros), a ser 

disponibilizada de acordo com a Cláusula Quinta deste protocolo; 

4. Suportar a despesa com o aluguer mensal da sede da APL no valor de €401, 96. 

CLÁUSULA QUINTA 
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(Calendarização do apoio financeiro) 
O apoio financeiro será atribuído da seguinte forma: 

1. €800, 00 após a realização do Campeonato Nacional de Corridas em Patins, previsto no 

ponto 2 da Cláusula Terceira do presente protocolo; 

2. Desbloqueamento da verba protocolada no ponto 4 da Cláusula Quarta mediante a 

apresentação mensal dos comprovativos de despesa do aluguer da sede. 

CLÁUSULA SEXTA 
(Vigência e caducidade) 

O presente protocolo vigorará de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007, podendo ser 

renovado. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
(Casos Omissos) 

Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos conjuntamente pelo Município de Leiria 

e a Direcção da Associação de Patinagem de Leiria. 

CLÁUSULA OITAVA 
(Imposto do Selo) 

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

artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo. 

Leiria, 2 de Agosto de 2007 

Câmara Municipal de Leiria | A Presidente | Isabel Damasceno Campos 

Associação de Patinagem de Leiria | O Presidente da Direcção | António Gordalina» 

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

12/04701 (2007-A-246 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto de proposta de 

cabimento n.º 2980/07, de 26 de Julho de 2007. 

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

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º ambas da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, e com a alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade autorizar a celebração do Protocolo com a 

Associação de Patinagem de Leiria. 

Mais deliberou, autorizar a Senhora Presidente a proceder a sua outorga. 

 
c) Associação de Ténis de Leiria 
DLB N.º 1077/07 | É presente a minuta de Protocolo em epígrafe, que abaixo se transcreve: 

«PROTOCOLO 

Considerando que: 

a) o Ténis é uma das modalidades com um enorme potencial de crescimento no Concelho 

de Leiria e contribui para a promoção da cultura física e do desporto; 

b) a formação de quadros técnicos é a melhor forma de garantir o desenvolvimento da 

modalidade; 

c) a promoção da modalidade e do Concelho se faz, também, através da qualidade dos 

eventos que promove. 

Impõe-se: 
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Às Instituições que de alguma forma têm atribuições nesta área, a necessidade de 

promoverem acções que qualifiquem cada vez mais o âmbito das suas intervenções; 

A necessidade de consolidar uma estratégia de desenvolvimento que privilegie os 

jovens, facultando-lhe os meios indispensáveis a uma natural formação básica em desporto, 

como factor integrante e fundamental a uma educação global. 

Porque: 

A Associação de Ténis de Leiria, entidade de utilidade pública, com largo prestígio e 

tradição no ténis português, é a representante de todos os clubes ou colectividades que no 

Distrito de Leiria praticam a modalidade, designadamente competições oficiais de Ténis; 

A Associação de Ténis de Leiria tem desempenhado um papel preponderante no 

fomento e no desenvolvimento da modalidade, especialmente nas camadas jovens; 

A Câmara Municipal de Leiria, no âmbito das atribuições legais que lhe estão 

cometidas, tem procurado, a nível do desporto e dos tempos livres, dar resposta às 

aspirações, necessidades e motivações da população do seu Concelho, quer através de 

iniciativas próprias, quer através da colaboração com outras entidades que, com atribuições 

e competências diferentes das suas, complementam de forma adequada as suas acções e 

actividades e rentabilizam de uma melhor forma os seus meios e recursos. 

Razão: 

Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, n.º 1, 2414-006, Leiria, 

N.I.P.C. 505 181 266, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leira, 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 

Leira, como primeira outorgante; 

e 

A Associação de Ténis de Leiria, com sede no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, 

Edifício Nascente, Arrabalde d’ Aquém, 2401-977, Leiria, NIPC 502 482 214, adiante 

abreviadamente designada por ATL, representada pelo Presidente da Direcção, Guilherme 

Manuel de Jesus F. Lopes, como segunda outorgante; 

ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, é celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual se passará a reger pelas 

cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objectivos) 

Constituem objectivos do presente protocolo: 

a) proporcionar o desenvolvimento do Ténis do Concelho de Leiria; 

b) promover a cultura física e a prática desportiva regular; 

c) proporcionar às populações oportunidade de assistir a bons espectáculos 

desportivos; 

d) proporcionar a formação de Agentes Desportivos – técnicos, dirigentes, árbitros, etc.. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Objecto) 
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O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de procedimentos destinados 

à boa colaboração entre o Município de Leiria e à ATL com vista ao cumprimento dos seus 

objectivos. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Competências da ATL) 

1. Realizar em Leiria a “Acção de Formação de Árbitros e Directores de Prova”; 

2. Participar na “Liga Atlântica 2007”, competição ibérica entre as selecções da Associação 

de Ténis de Leiria, Associação de Ténis do Porto, Associação de Ténis de Aveiro, 

Associação de Ténis de Coimbra e a Federação Galega de Ténis; 

3. Colaborar com a Câmara Municipal de Leiria na operacionalização de algumas 

actividades, nomeadamente na modalidade de Ténis; 

4. Inserir em todos os meios promocionais e de divulgação das acções atrás mencionadas, 

o brasão do Município de Leiria e a descrição “Com o apoio da Câmara Municipal de Leiria”. 

CLÁUSULA QUARTA 
(Competências do Município de Leiria) 

1. Garantir a disponibilização gratuita das instalações municipais, para a realização das 

acções enunciadas na Cláusula Terceira do presente protocolo, desde que solicitadas com a 

antecedência prevista no regulamento dessas instalações; 

2. Apoiar financeiramente a ATL em todas as suas competências consignadas nas alíneas 

1 e 2 da Cláusula Terceira do presente protocolo, com a verba de €1.880,00, (mil oitocentos 

e oitenta euros), a ser disponibilizada de acordo com a Cláusula Quinta deste protocolo; 

3. Suportar a despesa com o aluguer mensal da sede da ATL no valor de €401, 96. 

CLÁUSULA QUINTA 
(Calendarização do apoio financeiro) 

O apoio financeiro será atribuído da seguinte forma: 

1. €500, 00 após a realização da “Acção de Formação de Árbitros e Directores de Prova”, 

previsto no ponto 1 da Cláusula Terceira do presente protocolo; 

2. €1.380, 00 após a participação na “Liga Atlântica 2007”, previsto no ponto 2 da Cláusula 

Terceira do presente protocolo; 

3. Desbloqueamento da verba protocolada no ponto 3 da Cláusula Quarta mediante a 

apresentação mensal dos comprovativos de despesa do aluguer da sede. 

CLÁUSULA SEXTA 
(Vigência e caducidade) 

O presente protocolo vigorará de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007, podendo ser 

renovado. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
(Casos Omissos) 

Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos conjuntamente pelo Município de Leiria 

e a Direcção da Associação de Ténis de Leiria. 

CLÁUSULA OITAVA 
(Imposto do Selo) 
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O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 

artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1 ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo. 

Leiria, 2 de Agosto de 2007 

Câmara Municipal de Leiria | A Presidente | Isabel Damasceno Campos 

Associação de Ténis de Leiria | O Presidente da Direcção | Guilherme Manuel de Jesus F. 

Lopes» 

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

12/04701 (2007-A-246 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto de proposta de 

cabimento n.º 2981/07, de 26 de Julho. 

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

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º ambas da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, e com a alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade autorizar a celebração do Protocolo com a 

Associação de Ténis de Leiria. 

Mais deliberou autorizar a Senhora Presidente a proceder a sua outorga. 

 

d) Associação de Basquetebol de Leiria 
DLB N.º 1078/07 | É presente a minuta de Protocolo em epígrafe, que abaixo se transcreve: 

«PROTOCOLO 

Considerando que : 

a) o Basquetebol é uma das modalidades com maior potencial de crescimento no Concelho 

de Leiria e contribui para a promoção da cultura física e do desporto; 

b) a formação de quadros técnicos é a melhor forma de garantir o desenvolvimento da 

modalidade; 

c) a promoção da modalidade e do Concelho se faz, também, através da qualidade dos 

eventos que promove. 

Impõe-se: 

Às Instituições que de alguma forma têm atribuições nesta área, a necessidade de 

promoverem acções que qualifiquem cada vez mais o âmbito das suas intervenções; 

A necessidade de consolidar uma estratégia de desenvolvimento que privilegie os 

jovens, facultando-lhe os meios indispensáveis a uma natural formação básica em desporto, 

como factor integrante e fundamental a uma educação global. 

Porque: 

A Associação de Basquetebol de Leiria, entidade com largo prestígio e tradição no 

Basquetebol português, é a representante de todos os clubes ou colectividades que no 

Distrito de Leiria praticam a modalidade, designadamente competições oficiais de 

Basquetebol; 

A Associação de Basquetebol de Leiria tem desempenhado um papel preponderante 

no fomento e no desenvolvimento da modalidade, especialmente nas camadas jovens; 

A Câmara Municipal de Leiria, no âmbito das atribuições legais que lhe estão 

cometidas, tem procurado, a nível do desporto e dos tempos livres, dar resposta às 

aspirações, necessidades e motivações da população do seu Concelho, quer através de 
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iniciativas próprias, quer através da colaboração com outras entidades que, com atribuições 

e competências diferentes das suas, complementam de forma adequada as suas acções e 

actividades e rentabilizam de uma melhor forma os seus meios e recursos. 

Razão: 

Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, n.º 1, 2414-006, Leiria, 

NIPC 505 181 266, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leira, 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 

Leira, como primeira outorgante; 

e 

A Associação de Basquetebol de Leiria, com sede no Complexo Municipal de Piscinas de 

Leiria, Edifício Nascente, Arrabalde d’ Aquém, 2401-977, Leiria, NIPC 502 160 756, adiante 

abreviadamente designada por ABL, representada pelo Presidente da Direcção, Luís Carlos 

Silva Costa, como segunda outorgante; 

ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, é celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual se passará a reger pelas 

seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objectivos) 

Constituem objectivos do presente protocolo: 

a) proporcionar o desenvolvimento do Basquetebol do Concelho de Leiria; 

b) promover a cultura física e a prática desportiva regular; 

c) proporcionar às populações oportunidade de assistir a bons espectáculos 

desportivos; 

d) proporcionar a formação de Agentes Desportivos – técnicos, dirigentes, árbitros, etc.. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Objecto) 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de procedimentos destinados 

à boa colaboração entre o Município de Leiria e à ABL com vista ao cumprimento dos seus 

objectivos. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Competências da ABL) 

1. Colaborar com o Município de Leiria na operacionalização de algumas actividades, 

nomeadamente na modalidade de Basquetebol; 

2. Inserir em todos os meios promocionais e de divulgação das Acções atrás mencionadas, 

o brasão do Município de Leiria e a descrição “Com o apoio da Câmara Municipal de Leiria”. 

CLÁUSULA QUARTA 
(Competências do Município de Leiria) 

Suportar a despesa com o aluguer mensal da sede da ABL no valor de €459, 32. 

CLÁUSULA QUINTA 
(Calendarização do apoio financeiro) 

O apoio financeiro será atribuído pelo desbloqueamento da verba protocolada na Cláusula 

Quarta mediante a apresentação mensal dos comprovativos de despesa do aluguer da sede. 
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CLÁUSULA SEXTA 
(Vigência e caducidade) 

O presente protocolo vigorará de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007, podendo ser 

renovado. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
(Casos Omissos) 

Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos conjuntamente pelo Município de Leiria 

e a Direcção da Associação de Basquetebol de  Leiria. 

CLÁUSULA OITAVA 
(Imposto do Selo) 

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

artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1 ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo. 

Leiria, 2 de Agosto de 2007 

Câmara Municipal de Leiria | A Presidente | Isabel Damasceno Campos 

Associação de Basquetebol de Leiria | O Presidente da Direcção | Luís Carlos Silva Costa» 

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

12/04701 (2007-A-246 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto de proposta de 

cabimento n.º 2982/07, de 26 de Julho. 

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

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º ambas da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, e com a alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade autorizar a celebração do Protocolo com a 

Associação de Basquetebol de Leiria. 

Mais deliberou autorizar a Senhora Presidente a proceder a sua outorga. 

 

e) Associação de Ginástica do Distrito de Leiria 
DLB N.º 1079/07 | É presente a minuta de Protocolo em epígrafe, que abaixo se transcreve: 

«PROTOCOLO 

Considerando que: 

a) a Ginástica é uma das modalidades com um enorme potencial de crescimento no 

Concelho de Leiria e contribui para a promoção da cultura física e do desporto; 

b) a promoção da modalidade e do Concelho se faz, também, através da qualidade dos 

eventos que promove; 

c) a importância da prática desportiva nas camadas jovens, é amplamente reconhecida 

como fundamental para o desenvolvimento físico e psicológico das crianças. 

Impõe-se: 

Às Instituições que de alguma forma têm atribuições nesta área, a necessidade de 

promoverem acções que qualifiquem cada vez mais o âmbito das suas intervenções; 

A necessidade de consolidar uma estratégia de desenvolvimento que privilegie os 

jovens, facultando-lhe os meios indispensáveis a uma natural formação básica em desporto, 

como factor integrante e fundamental a uma educação global. 

Porque: 
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A Associação de Ginástica do Distrito de Leiria, é a representante de todos os clubes 

ou colectividades que no Distrito de Leiria praticam a modalidade, designadamente 

competições oficiais de Ginástica; 

A Associação de Ginástica do Distrito de Leiria tem desempenhado um papel 

preponderante no fomento e no desenvolvimento da modalidade, especialmente nas 

camadas jovens; 

A Câmara Municipal de Leiria, no âmbito das atribuições legais que lhe estão 

cometidas, tem procurado, a nível do desporto e dos tempos livres, dar resposta às 

aspirações, necessidades e motivações da população do seu Concelho, quer através de 

iniciativas próprias, quer através da colaboração com outras entidades que, com atribuições 

e competências diferentes das suas, complementam de forma adequada as suas acções e 

actividades e rentabilizam de uma melhor forma os seus meios e recursos. 

Razão: 

Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, n.º 1, 2414-006, Leiria, 

N.I.P.C. 505 181 266, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leira, 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 

Leira, como primeira outorgante; 

e 

A Associação de Ginástica do Distrito de Leiria, com sede no Complexo Municipal de 

Piscinas de Leiria, Edifício Nascente, Arrabalde d’ Aquém, 2401-977, Leiria, NIPC 503 576 

310, adiante abreviadamente designada por AGDL, representada pelo Presidente da 

Direcção, Pedro José Pereira de Carvalho Lopes, como segunda outorgante; 

ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, é celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual se passará a reger pelas 

seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objectivos) 

Constituem objectivos do presente protocolo: 

a) proporcionar o desenvolvimento da Ginástica no Concelho de Leiria; 

b) promover a cultura física e a prática desportiva regular; 

c) proporcionar às populações oportunidade de assistir a bons espectáculos 

desportivos; 

d) proporcionar a formação de Agentes Desportivos – técnicos, dirigentes, árbitros, etc.. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Objecto) 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de procedimentos destinados 

à boa colaboração entre o Município de Leiria e à AGDL com vista ao cumprimento dos seus 

objectivos. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Competências da AGDL) 

1. Colaborar com o Município de Leiria na operacionalização de algumas actividades, 

nomeadamente na modalidade de Ginástica; 
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2. Inserir em todos os meios promocionais e de divulgação das Acções atrás mencionadas, 

o brasão do Município de Leiria e a descrição “Com o apoio da Câmara Municipal de Leiria”. 

CLÁUSULA QUARTA 
(Competências do Município de Leiria) 

1. Garantir a disponibilização gratuita das instalações desportivas municipais necessárias 

para a operacionalização das provas do calendário distrital da AGDL, desde que solicitadas 

com a antecedência prevista no regulamento dessas instalações, bem como o apoio 

logístico necessário para o desenvolvimento das mesmas; 

2. Suportar a despesa com o aluguer mensal da sede da AGDL no valor de €334, 25. 

CLÁUSULA QUINTA 
(Calendarização do apoio financeiro) 

O apoio financeiro será atribuído pelo desbloqueamento da verba protocolada no ponto 2 da 

Cláusula Quarta mediante a apresentação mensal dos comprovativos de despesa do aluguer 

da sede. 

CLÁUSULA SEXTA 
(Vigência e caducidade) 

O presente protocolo vigorará de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007, podendo ser 

renovado. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
(Casos Omissos) 

Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos conjuntamente pelo Município de Leiria 

e a Direcção da Associação de Ginástica do Distrito de  Leiria. 

CLÁUSULA OITAVA 
(Imposto do Selo) 

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

artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1 ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo. 

Leiria, 2 de Agosto de 2007 

Câmara Municipal de Leiria | A Presidente | Isabel Damasceno Campos 

Associação de Ginástica do Distrito de Leiria | O Presidente da Direcção | Pedro José 

Pereira de Carvalho Lopes» 

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

12/04701 (2007-A-246 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto de proposta de 

cabimento n.º 2983/07, de 26 de Julho. 

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

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º ambas da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, e com a alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade autorizar a celebração do Protocolo com a 

Associação de Ginástica do Distrito de Leiria. 

Mais deliberou autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua outorga. 

 

f) Associação de Natação do Distrito de Leiria 
DLB N.º 1080/07 | É presente a minuta de Protocolo em epígrafe, que abaixo se transcreve: 
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«PROTOCOLO 

Considerando que: 

a) a Natação é uma das modalidades com um enorme potencial de crescimento no 

Concelho de Leiria e contribui para a promoção da cultura física e do desporto; 

b) a formação de quadros técnicos é a melhor forma de garantir o desenvolvimento da 

modalidade; 

c) a promoção da modalidade e do Concelho se faz, também, através da qualidade dos 

eventos que promove. 

Impõe-se: 

Às Instituições que de alguma forma têm atribuições nesta área, a necessidade de 

promoverem acções que qualifiquem cada vez mais o âmbito das suas intervenções; 

A necessidade de consolidar uma estratégia de desenvolvimento que privilegie os 

jovens, facultando-lhe os meios indispensáveis a uma natural formação básica em desporto, 

como factor integrante e fundamental a uma educação global. 

Porque: 

A Associação de Natação do Distrito de Leiria, entidade com largo prestígio e 

tradição na natação portuguesa, é a representante de todos os clubes ou colectividades que 

no Distrito de Leiria praticam a modalidade, designadamente competições oficiais de 

natação; 

A Associação de Natação do Distrito de Leiria tem desempenhado um papel 

preponderante no fomento e no desenvolvimento da modalidade, especialmente nas 

camadas jovens; 

A Câmara Municipal de Leiria, no âmbito das atribuições legais que lhe estão 

cometidas, tem procurado, a nível do desporto e dos tempos livres, dar resposta às 

aspirações, necessidades e motivações da população do seu Concelho, quer através de 

iniciativas próprias, quer através da colaboração com outras entidades que, com atribuições 

e competências diferentes das suas, complementam de forma adequada as suas acções e 

actividades e rentabilizam de uma melhor forma os seus meios e recursos. 

Razão: 

Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, n.º 1, 2414-006, Leiria, 

N.I.P.C. 505 181 266, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leira, 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 

Leira, como primeira outorgante; 

e 

A Associação de Natação do Distrito de Leiria, com sede no Complexo Municipal de Piscinas 

de Leiria, Edifício Nascente, Arrabalde d’ Aquém, 2401-977, Leiria, NIPC 502 829 648, 

adiante abreviadamente designada por ANDL, representada pelo Presidente da Direcção, 

José Carlos Vala Pires, como segunda outorgante; 

ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, é celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual se passará a reger pelas 

seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
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(Objectivos) 
Constituem objectivos do presente protocolo: 

a) proporcionar o desenvolvimento da Natação do Concelho de Leiria; 

b) promover a cultura física e a prática desportiva regular; 

c) proporcionar às populações oportunidade de assistir a bons espectáculos 

desportivos; 

d) proporcionar a formação de Agentes Desportivos – técnicos, dirigentes, árbitros, etc.. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Objecto) 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de procedimentos destinados 

à boa colaboração entre o Município de Leiria e à ANDL com vista ao cumprimento dos seus 

objectivos. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Competências da ANDL) 

1. Realizar no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, duas competições de âmbito 

distrital, regional ou nacional; 

2. Realizar em Leiria, acções de formação de Natação; 

3. Colaborar com o Município de Leiria na operacionalização de algumas actividades, 

nomeadamente na modalidade de Natação; 

4. Inserir em todos os meios promocionais e de divulgação das Acções atrás mencionadas, 

o brasão do Município de Leiria e a descrição “Com o apoio da Câmara Municipal de Leiria”. 

CLÁUSULA QUARTA 
(Competências do Município de Leiria) 

1. Garantir a disponibilização gratuita do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, bem 

como das instalações municipais necessárias para a realização das acções enunciadas na 

Cláusula Terceira do presente protocolo, desde que solicitadas com a antecedência prevista 

no regulamento dessas instalações; 

2. Apoiar financeiramente a ANDL em todas as suas competências consignadas na alíneas 

2 da Cláusula Terceira do presente protocolo, com a verba de €500, 00 (quinhentos euros), a 

ser disponibilizada de acordo com a Cláusula Quinta deste protocolo; 

3. Suportar a despesa com o aluguer mensal da sede da ATL no valor de €401, 96. 

CLÁUSULA QUINTA 
(Calendarização do apoio financeiro) 

O apoio financeiro será atribuído da seguinte forma: 

1. €500,00 após a realização das acções de formação, previstas no ponto 2 da Cláusula 

Terceira do presente protocolo; 

2. Desbloqueamento da verba protocolada no ponto 3 da Cláusula Quarta mediante a 

apresentação mensal dos comprovativos de despesa do aluguer da sede. 

CLÁUSULA SEXTA 
(Vigência e caducidade) 

O presente protocolo vigorará de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007, podendo ser 

renovado. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
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(Casos Omissos) 
Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos conjuntamente pelo Município de Leiria 

e a Direcção da Associação de Natação do Distrito de Leiria. 

CLÁUSULA OITAVA 
(Imposto do Selo) 

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

artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1 ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo. 

Leiria, 2 de Agosto de 2007 

Câmara Municipal de Leiria | A Presidente | Isabel Damasceno Campos 

Associação de Natação do Distrito de Leiria | O Presidente da Direcção | José Carlos Vala 

Pires» 

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

12/04701 (2007-A-246 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto de proposta de 

cabimento n.º 2984/07, de 26 de Julho. 

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

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º ambas da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, e com a alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade autorizar a celebração do Protocolo com a 

Associação de Natação do Distrito de Leiria. 

Mais deliberou autorizar a Senhora Presidente a proceder a sua outorga. 

 

 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 
Mercado Municipal da Praia do Pedrógão. Anulação de documentos de receita 
(ENT.17275/07) 
DLB N.º 1081/07 | Presente a informação da funcionária Senhora Fernanda Maria Lino 

Correia, Fiel de Mercados e Feiras, em serviço na Praia do Pedrógão, a declarar que 

recebeu as taxas de terrado do mês de Junho, do corrente ano, nos dias 16 e 18 do mês de 

Junho, datas estas compreendidas no prazo para pagamento voluntário e que, por falta de 

meio de transporte, só lhe foi possível enviar as respectivas taxas no dia 2007/06/22 para 

serem arrecadas pela Tesouraria deste Município. 
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Atendendo a que não podem ser imputadas culpas aos vendedores pelo pagamento 

fora do prazo de pagamento voluntário e que, na falta deste, foram emitidos documentos de 

receita e as respectivas certidões de dívida, para efeitos de cobrança coerciva, propõe-se a 

sua anulação conforme a seguir se indica e a liquidação e cobrança das referidas taxas sem 

quaisquer encargos: 

a) documento de receita individual n.º 17854/07, de 19 de Junho, de João Quiaios 

Rego, no valor de €17,24 

b) documento de receita individual n.º 17853/07, de 19 de Junho, de Maria Herondina 

Patrício Oliveira Parracho Rego, no valor de €12,93.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade anular os 

documentos de receita individual números 17854/07 e 17853/07, ambos emitidos em 19 de 

Junho, e em cobrança coerciva (execução fiscal), num total de €30,17 (trinta euros e 

dezassete cêntimos). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto dois 
Alienação de imóvel abrangido por servidão administrativa na área do património 
cultural e pela Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística, sito na Rua 
Coronel Artur Paiva, 20, Freguesia e Cidade de Leiria. Exercício do direito de 
preferência 
DLB N.º 1082/07 | Presente informação da Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana que 

se transcreve:  

«Trata-se da alienação de um edifício na Rua Coronel Artur Paiva, 20, sito na 

Freguesia e Cidade de Leiria, pertencente à firma Dyson, Sociedade de Imediação 

Imobiliária, Lda, pelo valor de €75.000,00, conforme se encontra publicitado no site do 

programa ”Casa Pronta”. 

O edifício encontra-se na Área Crítica e na Zona Especial de Protecção do Castelo. 

Face à situação actual, considera-se não haver interesse para o Município na 

aquisição do imóvel em causa.» 

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

pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana do Departamento de Planeamento e 

Urbanismo, deliberou por unanimidade não exercer o direito de preferência referente à 

aquisição em causa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto três 
Tarifa de ligação de saneamento. Campanha de 2007 
DLB N.º 1083/07 | Foi presente o ofício dos SMAS – Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria (Ent. 07/18620, de 25 de Julho) que se transcreve: 

« Exma. Senhora 

Na sequência do nosso ofício n.º 5349, de 14 de Junho de 2007, comunicamos que 

o Conselho de Administração destes Serviços Municipalizados em sua reunião de 26 de 
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Junho do corrente ano, deliberou por unanimidade alterar a data do período da Campanha 

Tarifa de ligação de saneamento, passando o seu início de Julho para Setembro, terminando 

em Dezembro de 2007. 

Solicitamos, que o assunto seja remetido à Câmara Municipal de Leiria para 

aprovação. 

Com os melhores cumprimentos 

O Director-Delegado 

Mário Rui Ferreira Monteiro» 

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

alteração da data do período da Campanha, passando o seu início para 3 Setembro 

terminando em 31 Dezembro de 2007. 

 

 

Encerramento da reunião  

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram quinze horas e trinta minutos mandando que, de tudo para constar, se 

lavrasse a presente acta que eu, Sandra Reis, Assistente Administrativa, mandei escrever e 

subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal____________________________________________ 
A Assistente Administrativa__________________________________________________ 
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