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Acta n.º 17/2007 
 

 

Aos dezanove dias do mês de Julho 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. 

Estiveram presentes o Eng.º António Costa, Director de Departamento de Operações 

Urbanísticas, e o Arq.º Raposo Pires,  Chefe de Divisão de Loteamentos,  para prestação de 

esclarecimentos sobre os processos, respectivamente, de obras particulares e loteamentos. 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Paula Sofia Sequeira, Chefe da 

Divisão 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 571/00 - António José Ferreira da Silva 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 815/02 - Santa Casa da Misericórdia de Leiria 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 830/05 - Eva Mira Quiaios 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1323/05 - Morgado Ruivo e Filhos, Construções 

Civis, Lda 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 1355/05 - Morgado Ruivo e Filhos, Construções 

Civis, Lda 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 49/06 - Jacinto Esperança Pereira, Lda 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 83/06 - Olinda Correia Gaspar Borges 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 163/06 - Artur Lopes da Silva 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 493/06 - Aníbal Pereira da Silva Azinheira 
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1.1.10. Processo de obras particulares n.º 567/06 - Américo Paiva Pereira 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 896/06 – Agostinho Ponte 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 1246/06 - José António Marques 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 181/07 - Paulo Manuel Mendes Gomes Neves 

1.1.14. Processo de obras particulares n.º 278/07 – Fernando Moura de Almeida 

1.1.15. Processo de obras particulares n.º 293/07 - Instituto Politécnico de Leiria, Serviços de 

Acção Social 

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

Junho 

Ponto dois 
Processo n.º T – 112/2006. Reabilitação da Casa dos Pintores, Leiria. Aprovação de minuta 

de contrato. 

Ponto três 
3.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Administrativa 
3.1.1. Análise dos seguintes pedidos de responsabilidade civil extracontratual do Município 

de Leiria: 

3.1.1.1. Requerente: José Luís Pereira Duarte 

3.1.1.2. Requerente: Célia Maria Gaspar Agostinho 

3.1.1.3. Requerente: Jorge Manuel Pereira Agostinho. Decisão Final 

3.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
3.2.1. Pagamentos 
3.2.2. XII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano.  

3.2.3. Resumos de Tesouraria 

Ponto quatro 
4.1.Protocolo de programa «Hiper Natura Continente» 

4.2. Processo disciplinar 

Ponto cinco 
Análise dos seguintes processos relacionados com o Departamento de Planeamento e 
Urbanismo 
5.1. Acordo de cessão de posição contratual dos Planos Pormenor do «Sistema Rio». 

Aprovação de minuta 

5.2. Estudo de enquadramento estratégico da área crítica de recuperação e reconversão 

urbanística da cidade de Leiria. Documento referente à metodologia 

Ponto seis 
Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento Económico 
6.1. Licença especial de ruído (Entfe.3982/07) 

6.2. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.13159/07) 

6.3. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Entfe.3981/07) 

6.4. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.17655/07) 
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6.5. Isenção da taxa de inumação de cadáver no talhão dos Combatentes da Grande Guerra 

(Ent.17410/07) 

6.6. Bar Ambulante «Nuiza» 

6.7. Atribuição de lugar cativo no Mercado de Venda por Grosso do Falcão, Têxteis, 

Calçado e outros (Ent. 16129/07) 

Ponto sete 

Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Educativa 
Municipal 
7.1. Transportes Escolares. Circuitos Especiais 2007/2008 

7.2. Projecto «Trocar por Miúdos». Dia Mundial da Criança. Apoio 

7.3. Jardim-de-Infância de Bajouca. Pagamento de factura 

7.4. 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 oito 
Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude 
8.1. Apoio ao XIII Internacional Júnior de Leiria. CITL 

8.2. Apoio ao XIII Torneio de Lançamentos da Juventude Vidigalense 

Ponto nove 
9.1. Regime de estacionamento dos táxis no Concelho de Leiria e limites geográficos das 

áreas de aplicação das tarifas 

9.2. Pedido de interesse público da correcção ao traçado da Rua D. Álvaro Abranches de 

Noronha à Comissão Regional da Reserva Agrícola da Beira Litoral 

Ponto dez 
10.1. Concurso «Construções na Areia», na Praia do Pedrógão 

10.2. Pagamento de factura à firma «Valorlis, Valorização e Tratamento de Resíduos 

Sólidos, S.A.» 

 

*** 

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

Ponto um 
Processo de loteamento n.º 12/97 – Imobiliária  Memoriense, Lda. e outros 

Ponto dois 
Isenção de taxa de utilização do Pavilhão Desportivo Municipal Dr. Correia Mateus 

Ponto três 
Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. Requerente: José 

Bento Rodrigues. Decisão final. 
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 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dona Célia Arneiro  
 

A Senhora Vereadora Dona Célia Arneiro observou que o ar condicionado do Teatro José 

Lúcio da Silva estava demasiado frio quando o local referido não estava «cheio» ficando o 

ambiente desagradável. Na altura que lá esteve falou com um empregado e este respondeu-

lhe que o técnico tinha programado o ar condicionado, não podendo ir lá reduzir a 

temperatura. 

A Senhora Presidente disse nunca se ter apercebido dessa situação, achando ser 

possível alguma regulação. 

Mais disse ir o Teatro José Lúcio da Silva encerrar no mês de Agosto para afinar os 

pequenos pormenores que depois de uma obra daquelas surgiam, tomando nota para fazer 

alguma correcção. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins 
 
I - O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins comentou que houve eleições na Câmara de 

Lisboa, capital do país, congratulando-se com os resultados e nomeadamente com a 

alternância democrática verificada. 

A Senhora Presidente também comentou que o Partido Socialista foi buscar o n.º 2 do 

governo, uma pessoa que tanta falta lá faz, uma aposta séria para obter a maioria absoluta e 

tiveram menos votos que o Prof. Manuel Maria Carrilho. 

 

II – O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins lamentou o facto de não ter sido possível 

coordenar a realização no mesmo espaço – Estádio Municipal,  dos Campeonatos Nacionais 

de Atletismo e do Jogo de Futebol Internacional da União de Leiria. 

Os interesses da cidade e dos cidadãos deveriam ter estado em primeiro lugar. 

A Senhora Presidente informou que a Federação Portuguesa de Futebol fez os 

possíveis e os impossíveis junto da UEFA mas estes não aceitaram. 

Mais informou que tiveram da parte da SAD da União de Leiria, da Federação 

Portuguesa de Futebol e do Atletismo um esforço enorme na tentativa de se conciliarem 

todos os interesses mas a UEFA foi totalmente intransigente. 

 

III – O mesmo Vereador, Eng.º Carlos Martins, observou que quando foi apresentado o 

plano de actividades para 2007 da Leirisport, E. M. pediu para reduzir o tempo de 

encerramento das Piscinas Municipais de Leiria no mês de Agosto, que habitualmente era 

de um mês. 

Mais disse ser lamentável e prejudicial para os cidadãos de Leiria e nomeadamente 

para os emigrantes que nos visitam nesta época do ano, que não se tenha conseguido 

cumprir o pedido, então aceite pelo Presidente da Leirisport, de só encerrar a Piscina 

Municipal por 15 dias. 
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A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves disse que, em alternativa, a Piscina 

Municipal da Caranguejeira estaria aberta durante o mês de Agosto e que o encerramento 

da Piscina Municipal de Leiria tem a ver com a questão da manutenção mais profunda, que 

se torna necessário levar a efeito anualmente. 

 

IV – Continuou a sua intervenção, o Eng.º Carlos Martins, dizendo que julgava que os 

reclames exteriores deveriam pagar uma taxa à Câmara,  agravada quando eram 

inestéticos, como o que se encontrava localizado junto ao Posto de Turismo de Leiria, 

apoiado no solo em dois pneus. Já tinha alertado o Sr. Vereador Fernando Carvalho para a 

situação, mas infelizmente ainda se mantinha. 

O Senhor Vereador Fernando Carvalho disse que tinha razão a reclamação apresentada. 

A Senhora Presidente disse que o placard em questão tinha a ver com as obras do Polis no 

Rossio e que iriam ser dadas instruções mais uma vez para ser retirado. 

 

V – Para finalizar, o Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins advertiu mais uma vez para os 

assuntos entregues em cima da hora,  uma vez que com este processo não tinha tempo 

para os analisar. 
 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro  
 

I – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro questionou o estado em que estava o assunto 

trazido à reunião de Câmara pelo Senhor Eurico da Costa do café situado na Rua Miguel 

Torga. 

A  Senhora  Presidente explicou que, como já fora dito na altura, existiam duas 

situações paralelas: uma era o encerramento do café que estava ilegal, a outra era a 

possibilidade de legalização do mesmo. 

Mais disse ser esse processo de legalização que estava a ser analisado do ponto de 

vista jurídico, e que já foram pedidos mais documentos para se saber se tem possibilidades 

ou não de vir a ser legalizado. 

 

II – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro disse ter sido sugerido que a AMAE se vinculasse 

aos «Jogos da Lusofonia». 

A Senhora Presidente informou já ter falado nisso e o que ficara acordado era fazer 

um dossiêr para ser apresentado. A ideia era a candidatura ser anunciada no âmbito da 

AMLEI para ter abrangência maior. 

 

III – Por último, o Senhor Vereador Dr. Raul Castro informou ter saído no «Jornal de Leiria» 

uma possibilidade de investidores Leirienses quererem investir num Centro Comercial nas 

actuais instalações da Rodoviária, perguntando de seguida se existia alguma avaliação por 

parte da Câmara quanto a isto. 
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O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho respondeu que se estava a trabalhar 

em conjunto e que quando surgissem desenvolvimentos se dariam mais informações aos 

Senhores Vereadores. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. António Ferreira 
 

O Senhor Vereador Dr. António Ferreira apresentou um texto que se transcreve: 

« FALÊNCIA MAIS QUE ANUNCIADA 

Passado o 1.º Semestre é altura de avaliar a gestão financeira da Autarquia e como 

infelizmente já se esperava, a situação aponta para um agravamento da situação. 

Tendo por base um orçamento para 2007, com um total de receita prevista de €107 

778 501,00, chega-se ao fim do semestre com um valor realizado de €28 072 041,11(!!!), ou 

seja 26% do previsto. 

O agudizar do serviço da dívida, com o aumento da taxa de juro, a falha de receitas 

de significativo montante, como por exemplo os rendimentos de propriedade, onde se 

previam cerca de 14,5 milhões e só se concretizou 1,5 milhões, ou seja cerca de 10%, ou 

venda de bens e serviço, com um valor previsto de 9,7 milhões e realizados 0,7 milhões, ou 

seja cerca de 5% ou ainda venda de bens de investimento com um valor previsto de 29,6 

milhões e que se realizou unicamente no 1.º semestre o montante irrisório de 514,25 euros, 

ilustram o desastre da gestão da maioria PSD/CDS. 

Os atrasos de pagamento aos fornecedores acarreta para estas situações 

dramáticas, que podem originar falências dos mesmos. 

A falta de investimento nas freguesias por falta de dinheiro é mais que evidente. As 

promessas efectuadas não passam disso mesmo. 

O recente estudo da DECO sobre “qualidade de vida” das capitais de Distrito do país 

leva Leiria para o 11.º lugar, atrás de Viseu, Castelo Branco, Aveiro, Bragança, Viana do 

Castelo, Braga, Coimbra, Évora, Beja e Vila Real! 

Um espanto! 

Quando nos é dada a ilusão de querermos Leiria a liderar a Região Centro, teremos 

certamente que nos preocupa com a falta de capacidade da maioria PSD/CDS que gere os 

destinos da Autarquia, que passo a passo, está a conduzir este concelho para ao abismo. 

A carga fiscal sobre a forma de taxas e impostos municipais está asfixiar as famílias 

e encontra-se no máximo admitido por lei.  

O IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis, atinge valores absurdos por avaliações 

exageradas. 

A água chega aos munícipes a preços proibitivos devido a acréscimos de variada 

ordem, taxa de saneamento de lixos, etc. 

Esta maioria PSD/CDS está a agravar as condições de vida dos munícipes, com 

taxas elevadas de IMI, licenças de construção caríssimas, taxas diversas bem altas, etc. 

sem que a população veja contrapartidas na execução de obras públicas. 

O agravamento da situação financeira  da autarquia vai contribuir para o 

empobrecimento dos munícipes e para a deserção dos investidores na nossa região. 
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Só uma autarquia bem administrada pode trazer de volta o progresso ao Concelho 

de Leiria, mas sinceramente não achamos que esta maioria PSD/CDS o consiga.» 

A Senhora Presidente respondeu que, relativamente ao estudo da Deco  o mesmo 

tinha que ser analisado com a relatividade que estas coisas têm. 

Mais disse que, em tempos, foi aqui trazido um estudo, de uma outra instituição 

qualquer que apareceu na comunicação social, que dizia que a melhor cidade do país era 

Lisboa. Por sua vez, este estudo da Deco diz que a pior cidade do país é Lisboa. Aqui, já se 

conseguia avaliar o rigor, a fidelidade e a credibilidade dos estudos, sendo isto apenas um 

exemplo. 

Depois, neste estudo da Deco foram recebidas 2170 respostas em 18 cidades 

(capitais de Distrito), o que dava uma média de 120 respostas por cidade. Digam em que 

sítio do mundo, em média 120 respostas por cidade são ilustrativas da qualidade de vida de 

uma cidade… Era uma amostra que não representava rigorosamente nada, até se admirava 

como é que a Deco fazia publicidade a uma coisa daquelas; isto apenas para ilustrar o rigor 

e relatividade destas coisas.  

No entanto, apesar disso, e como não tinha rigor naquilo que era mau também não 

tinha naquilo que era bom. O que era curioso é que Leiria aparecia em primeiro lugar em 

termos de emprego, acessibilidades, saúde e bem posicionada numa série de outros 

factores. Não havia dúvida nenhuma que também era positivo; não interessava só ver os 

aspectos negativos mas, para ela não tinha valor nem o negativo nem o positivo, porque só 

120 respostas numa cidade ou num Concelho como Leiria valiam zero ou muito próximo do 

zero. 

A segunda nota, e a partir de dados objectivos: a atractividade continua a ser 

grande, do ponto de vista populacional continua a crescer, apesar desses constrangimentos, 

dessas observações que aí eram ditas. 

A Senhora Presidente disse também que a verdade é que já temos mais de 

100.000 eleitores, temos 125.000 habitantes; afinal as pessoas não se sentiam tão mal em 

Leiria. Vinham para Leiria pelo emprego, concerteza que sim, era o maior bem em qualquer 

comunidade. Ninguém vinha para Leiria ou para qualquer terra porque tinha uma Câmara 

boa. Vinham para as terras onde se sentiam bem a viver e onde tinham modo de vida e isso 

é a verdade dos factos. Portanto, Leiria continua a ser um motivo de atractividade por essa 

razão.   

Outra razão, outro dado objectivo: continua a ser o Concelho da região centro com 

maior número de licenciamentos industriais. Portanto essa conversa que havia uma fuga de 

implantação de indústrias, neste caso de investimentos industriais ou grandes 

empreendimentos, para Pombal ou para outro lado, que não dizia que não houvesse um ou 

outro que fosse, mas ainda bem que ia porque uma região não é só uma cidade. Uma região 

vale pelo seu todo no conjunto e até ficava muito satisfeita quando diziam que na Batalha, 

em Porto de Mós, em Pombal existia alguma dinâmica empresarial. Mas a verdade é que 

Leiria não deixa de a ter. A prova é esta: na Região Centro, que tem Viseu, Aveiro, Castelo 

Branco e Coimbra (não conta para esta estatística), Leiria continua a ter o maior número de 

licenciamentos, o que significa que, apesar desses panoramas negativos, os nossos 
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investidores continuam a sentir atractividade por Leiria. Não sabendo por que haveriam de 

fazer tanta catástrofe por uma coisa que não existia. 

A primeira coisa que se via num estudo, fosse ele qual fosse, até numa sondagem 

política, era o rigor com que era feito.  

A primeira coisa que a Senhora Presidente foi ver no estudo da Deco, era como foi 

aquilo possível, quando eles recebiam 2170 respostas em 18 cidades, feitas as contas dava, 

em média, 120 respostas por cidade, questionando o que isto valia. 

O Senhor Vereador Dr. António Ferreira observou que estávamos atrás de Viseu e 

Castelo Branco. 

A Senhora Presidente replicou que ainda outro dia tínhamos um estudo que Lisboa 

era o primeiro, isto tinha o rigor que tinha. Dados objectivos, tinham o aumento populacional 

significativo, os licenciamentos que eram cada vez maiores, apesar das catástrofes que 

disse o Dr. António Ferreira,  das taxas, disto e daquilo. Em relação às taxas e às 

necessidades de receitas, não era congruente com a primeira parte da sua conversa. 

Naturalmente que as autarquias têm tido reduções significativas por parte do Estado. 

Os  parentes pobres do Estado, neste momento e neste país, são as autarquias. Não se via 

nenhuma redução nas empresas públicas, viam-se sim engenharias financeiras para 

esconder défices, como por exemplo transformar a E.P. numa Sociedade Anónima para 

esconder o défice da E.P. e quem estava a ser penalizado, do princípio ao fim desde que 

entrou a euforia do défice, eram as autarquias. É um corte permanente por parte do Estado 

em tudo quanto era autarquia, permitindo-o (Estado) continuar a fazer as habilidades 

financeiras e as engenharias mais impossíveis em relação a tudo o que era Instituto ou 

Empresa Pública. Nisso é que nós deveríamos estar todos em coro, mostrando esta 

indignação em relação ao tratamento das autarquias. 

Portanto as autarquias, não tendo financiamentos do Estado, tinham de encontrar 

soluções para sobreviver e para fazer aquilo que era essencial, acabar o saneamento entre 

outras coisas, e isto era feito como? Naturalmente com o pagamento de serviços que eram 

prestados. 

Cada vez mais os cidadãos têm que pagar o serviço prestado, não havia dúvida 

nenhuma, tinham que pagar a água, o lixo, o saneamento, tinham de pagar tudo isto. Não 

estavam sobrecarregados com as autarquias; eram fundamentalmente sobrecarregados pelo 

Estado Nacional. O que nos retira competitividade não é o IMI mas sim o IVA, como toda a 

gente sabe. 

Mas devemos analisar tudo, porque não somos um ilha no meio de um país. Temos 

que efectivamente perceber que temos de compensar dificuldades que estão a ser criadas 

permanentemente pelo Estado, nomeadamente com a Lei das Finanças Locais e os 

Orçamentos do Estado todos os anos a «bater» nas Autarquias. E mais as Autarquias 

contribuíram significamente para a redução do défice no ano de 2006, até o Ministro das 

Finanças dissera isso, e não se viu um único esforço por parte dos Institutos públicos ou das 

Empresas do Estado, o que é um escândalo. 
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  O Senhor Vereador Dr. António Ferreira disse que, de qualquer maneira, não os 

livrava a eles (Vereadores) de fazer o trabalho bem feito, era a altura ideal para se olhar para 

dentro e rentabilizar o mais que possível.  

Mais disse ser benéfico que o centro comercial fosse resolver parte dos problemas. 

Teria que se resolver os problemas, porque o Municipio de Leiria também tinha problemas, 

não iria dizer que será um mar de rosas. 

A Senhora Presidente respondeu que ninguém tinha dito que era um mar de rosas. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves informou que relativamente à 

questão que fora referida sobre o IMI e a questão dos zonamentos, se bem se recordavam 

fora aprovada, em reunião de Câmara uma proposta de revisão dos coeficientes de 

localização no final do ano de 2006 e hoje mesmo (19 de Julho) iria ter uma reunião com os 

peritos que integram a Comissão que está a trabalhar na revisão dos coeficientes de 

localização e zonamentos, no sentido de se reverem os ditos coeficientes que, influenciam 

em parte o IMI e em relação aos quais apresentarão uma proposta de alteração. 

Mais disse não saber se o Ministério das Finanças ou a CNAPU  iria aceitar a 

proposta aprovada pela Câmara, mas estavam a trabalhar no sentido de os pressupostos da 

proposta virem a ser considerados. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves disse também que,  relativamente ao 

número de licenciamentos, não se tem verificado diminuição e os senhores vereadores 

podem verificar que, para além dos processos que estão na minuta da acta, em todas as 

reuniões é ainda presente uma relação dos processos movimentados, entre as datas das 

reuniões, no Departamento de Operações Urbanísticas e naqueles 15 dias foram 89 

processos movimentados. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro disse haver duas questões importantes para 

clarificar: uma delas era o estudo da Deco onde não se admirava que o coeficiente mais 

ponderado fosse o emprego. O problema era que a geração de desempregados que havia 

tinha provocado um aumento de criação de microempresas e, isso era o que originava esses 

licenciamentos. Agora o nº de empresas com dimensão relevante que apareceu em Leiria 

era diminuto. 

A Câmara deve ter um papel motor na dinamização do Concelho e criar condições  

para uma taxa de desemprego apreciável. Por outro lado, o aumento de população referido, 

era de pessoas que estavam a morar aqui, mas que não estavam recenseadas. 

A Senhora Presidente explicou que, em primeiro lugar, quando ela dissera aumento 

populacional referiu que havia duas situações. Ou seja, havia um aumento real da 

população, que passou de 120 mil para 125 mil, e que, do ponto de vista de recenseamento, 

nas últimas eleições eram perto dos 100 mil e neste momento ultrapassavam os 100 mil. 

Esta segunda parte era a que o Dr. Raul Castro se referia: as pessoas viviam cá mas não 

estavam recenseadas, mas a primeira parte eram as pessoas que vieram para cá. Existia 

uma actualização do ponto de vista de dados estatísticos que irá evoluindo no intervalo dos 

Censos (10 anos). No meios dos Censos existia uma evolução, uma monitorização que era 

feita pelo INE. 
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Mais disse que, quanto à filosofia do ponto de vista do tecido empresarial, os dados 

que tinham do Instituto de Emprego era que Leiria continuava a ser um dos Concelhos do 

País com a taxa de desemprego mais baixa, era um dado real. Mesmo o estudo dizia isso. 

Para ela, Senhora Presidente, o que importava era saber se havia muitos 

desempregados ou não em Leiria, se estavam a trabalhar numa média ou microempresa não 

lhe interessava. Era a sua análise. 

A felicidade de Leiria neste âmbito é a dimensão e a diversidade das empresas; 

quando havia uma situação de conjuntura internacional difícil, tinham crises imediatas na 

Marinha Grande isto porque tinham grandes empresas e sectores muito concentrados: o 

vidro e os moldes. Leiria tinha empresas muitíssimo mais pequenas, com número de 

trabalhadores limitados e sectores diversificados; a única que conseguia competir com as da 

Marinha Grande era a ROCA. 

Mais referiu que, quando havia crises conjunturais internacionais a Marinha Grande 

ressentia-se grandemente e Leiria ia passando. Quando as pessoas dizem que seria bom vir 

uma grande empresa não via nenhuma felicidade. A felicidade é que as empresas do tecido 

empresarial leiriense resistam às conjunturas. 

Apesar da conjuntura deste momento ser a mais difícil desde há alguns a esta parte, 

o factor mais objectivo de medida desta resistência era o desemprego (baixo relativamente).  

Referiu também que quando ia a qualquer parte dizem-lhe «vocês têm resistido» e 

isso era muito bom. A Câmara não contribui directamente, porque temos um tecido 

empresarial e pessoas dinâmicas que vão mantendo efectivamente a economia numa boa 

situação apesar da conjuntura. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro alertou que as microempresas tinham a 

tendência a diluir-se. 

  A Senhora Presidente respondeu que não havia essa tendência dado ter outra 

especificidade. Se a microempresa for especializada em nichos de mercado, 

tecnologicamente avançada, tínhamos empresas interessantes com um número de 

trabalhadores insignificante. 

Quanto à segunda questão, o Senhor Vereador Dr. Raul Castro disse que a mesma 

tinha a ver com as dívidas a fornecedores, isto porque as pessoas tinham feito sentir as 

dificuldades que tinham, quando estavam há um ano para receber da Câmara, e achou que 

aqui teria de haver um esforço do executivo mas, mais dos que estão em funções, no 

sentido de tentar garantir esses pagamentos ou dar-lhes prioridade. Esses fornecedores 

estavam a ficar com sérios problemas de tesouraria. Além de o prazo médio de pagamento 

ser de um ano. 

A Senhora Presidente referiu não ter conhecimento, visto que todos aqueles que 

tinham essas situações as mesmas eram resolvidas. Quando se tinha conhecimento fazia-se 

um esforço para resolver o problema. 

Mais disse que o ano passado o prazo médio de pagamento era de 9 meses e este 

(prazo)  se mantinha. 
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O Senhor Vereador Dr. Raul Castro disse que ou com o aumento de receitas ou 

com a diminuição das despesas, e já não era a primeira vez que se debatia a necessidade 

de fazer o orçamento zero, há que ter a coragem de dar realismo às contas. 

A Senhora Presidente respondeu que se iria fazê-lo mas ainda não tinha sido realizado 

porque existiam obras em andamento. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro falou no montante de Passivo existente, que 

este ano irá ser reflectido nas contas consolidadas das 3 estruturas municipais, e que atinge 

nas contas de 31 de Dezembro último, o montante de 150 milhões de euros de passivo. 

A Senhora Presidente explicou não ser assim tão preocupante o passivo, dos 150 

milhões de euros, dado existir uma verba muito significativa dos encargos a prazo. Os SMAS 

– Serviços Municipalizados de Água e Saneamento só tinham dívidas à banca dos 

empréstimos contraídos.  

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro continuou dizendo que todas as instituições da 

Câmara tinham dívidas a Fornecedores no seus Passivos. Era pegar nos balanços 

reportados a 31 de Dezembro último, subtrair a banca e ver os resultados. Falavam em 

capacidade de endividamento mas não referiam que os empréstimos para o estádio e para a 

habitação social não contribuem para a capacidade de endividamento, sendo necessário 

pagá-los.  

A Senhora Presidente respondeu que era verdade e era praticado, porque se assim 

não fosse já teriam sido contraídos empréstimos. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro salientou que o que tinha pedido era que 

houvesse algum esforço no sentido de tentar eliminar a dívida a fornecedores. 

A Senhora Presidente respondeu que havia um esforço de eliminação de gastos 

supérfluos, de projectos que não são prioritários, a todos os níveis. 

Mais perguntou, qual era a Câmara que aumentou os gastos dos Recursos 

Humanos de 2005 para 2006 em 2%, dizendo de seguida ter sido isso que aconteceu no 

Município de Leiria. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro perguntou se a Câmara tinha alguma ideia 

onde poderiam realizar receitas para suster o aumento de dívidas. 

A Senhora Presidente respondeu que tinham alguns terrenos que ainda se podiam 

vender, estavam a prever qual seria a melhor altura para fazer isso em termos de conjuntura. 

Agora poderia não ser a melhor altura. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro disse haver alguma coisa que levou os 

promotores a não apostar no topo norte do Estádio bem como não apostaram em habitação 

na zona do mercado. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho explicou que provavelmente isso 

poderá estar relacionado  com o preço de venda expectável não se enquadrar nos padrões 

dos promotores e no caso do topo norte seria não mexer nos direitos de autor do arquitecto. 

Deixaram o topo norte para outro tipo de explorações a serem efectuadas pelo Município. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho 
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O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho informou que foram abertas as propostas 

para análise para a qualificação do Concurso Público Internacional para Concepção, 

Financiamento, Construção e Exploração de uma Unidade Comercial de Dimensão 

Relevante. Todos os concorrentes cumpriram, em fase de análise prévia, os critérios 

estabelecidos, tendo sido todos admitidos e por fim deu-se lugar ao encerramento do acto de 

abertura de propostas. 

Mais informou que a Comissão de abertura de propostas levou a cabo nos dias 

seguintes o trabalho de análise específica de qualificação nomeadamente a análise dos 

aspectos de rácios económico-financeiros, análise dos curriculum dos concorrentes, etc. 

Informou também que, o trabalho fora concluído e ainda ontem (18 de Julho) foram 

feitas as notificações a todos os concorrentes a informar que estavam todos admitidos. Era 

evidente que após esta notificação tinham 5 dias para apresentar alguma observação, findos 

esses 5 dias, e caso não haja nenhuma observação, todos os projectos transitarão para o 

júri do concurso.  

 

Intervenção da Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves  
 
DLB N.º 0978/07 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, foi 

proposto registar uma palavra de apreço e de felicitação à equipa de iniciais femininos do 

Colégio Conciliar Maria Imaculada de Leiria, por ter conquistado o título de Campeã no 

Torneio Internacional de Andebol em Teramo, Itália e ao Atlético Clube da Sismaria pela 

conquista do terceiro lugar em masculinos no mesmo Torneio.  

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

proposta em epígrafe.  

 
 

 Ordem do dia  

 

 

DLB N.º 0979/07 | Presente a acta da reunião de 21 Junho, cuja leitura foi dispensada por 

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

sua redacção final. 
 

 

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 571/00 - António José Ferreira da Silva 
DLB N.º 0980/07 | De ANTÓNIO JOSÉ FERREIRA DA SILVA, residente na Rua dos Vales, 

n.º 5, na localidade e freguesia de Monte Real, referente ao projecto de arquitectura para 
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legalização de alterações no edifício de habitação unifamiliar em construção na Rua do 

Covão, freguesia de Monte Real. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/07/11, constante do respectivo 

processo (folha 290), 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, projectos de especialidades. 

Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pela E.P. 

Estradas de Portugal, E.P.E. (folha 288) e informar que, quando for oportuno, deverá ceder 

ao domínio público uma faixa de terreno para eventual construção de passeio, face ao 

indicado no parecer da Junta de Freguesia de Monte Real, cuja cópia deverá ser remetida 

ao titular do processo (folha 204). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.2. Processo de obras particulares n.º 815/02 - Santa Casa da Misericórdia de 
Leiria 
DLB N.º 0981/07 | De SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LEIRIA, com sede social na 

Rua Nossa Senhora da Encarnação, freguesia de Leiria, referente ao aditamento ao projecto 

de arquitectura, aprovado por deliberação tomada em reunião de 2007/01/04, para alteração 

do edifício destinado a equipamentos de apoio à terceira idade em construção na Rua do 

Liz, freguesia de Leiria. 

 A pretensão consta de alterações pontuais no interior do edifício, propondo-se, ao 

nível exterior, a manutenção da estrutura metálica da cobertura sem o envidraçado, tendo o 

pedido merecido pareceres favoráveis da Autoridade de Saúde e da Divisão de Habitação e 

Reabilitação Urbana. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/07/10, constante do respectivo 

processo (folha 1304), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

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

seguinte: 

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

conhecimento da requerente; 

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

2.1. projectos de águas, esgotos e segurança contra incêndios, este último aprovado pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil, compatíveis com a totalidade das alterações 

efectuadas à arquitectura; 

2.2. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura relativamente às 

alterações propostas; 

2.3. certidão da Conservatória do Registo Predial referente ao imóvel em questão. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.3. Processo de obras particulares n.º 830/05 - Eva Mira Quiaios 
DLB N.º 0982/07 | De EVA MIRA QUIAIOS, residente na Rua Professor Carvalho Santos, n.º 

45, na localidade de Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização do estabelecimento de restauração e bebidas instalado na 

fracção «H» do edifício situado na Av. Sociedade de Defesa e Propaganda, n.º 25 C, na 

localidade e freguesia acima indicadas. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/07/11, constante do respectivo 

processo (folha 293), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pelas seguintes entidades: 

1.1. Governo Civil e Autoridade de Saúde, cujas cópias deverão ser remetidas à requerente 

(folhas 221, 222 e 291); 

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

Nacional de Protecção Civil, cujo conteúdo já é do conhecimento da titular do processo; 

2.º o piso da cave deverá destinar-se exclusivamente a arrecadação e instalações 

sanitárias, de acordo com o projecto apresentado; 

3.º previamente ao levantamento do alvará de obras que eventualmente vier a ser emitido, 

apresentar o termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura relativo aos 

últimos elementos entregues. 

  Mais deliberou informar a requerente que, caso pretenda publicidade, deverá 

requerer o respectivo licenciamento junto do competente Serviço (Sector de Licenciamentos 

Diversos). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1323/05 - Morgado Ruivo e Filhos, 
Construções Civis, Lda 
DLB N.º 0983/07 | De MORGADO RUIVO & FILHOS, CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA, com 

sede social na Rua da Relvinha, n.º 11, na localidade e freguesia de Boa Vista, referente ao 

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

comércio/serviços) na parcela remanescente de um destaque solicitado em sede do 

processo n.º 1355/05 numa propriedade situada na Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, Cova dos 

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

Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade, em zona de 

intervenção do Gabinete do Plano de Pormenor de Leiria Norte. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/07/17, com o seguinte teor: 

«O projecto de arquitectura obteve pareceres favoráveis do Gabinete do Plano de 

Pormenor de Leiria Norte, do Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, do Ministério 

da Defesa Nacional – Força Aérea e da EDP - Distribuição de Energia, S.A.. 
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Analisado o processo ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

1.º o projecto de arquitectura não cumpre com o disposto no artigo 47.º do Regulamento do 

Plano Director Municipal, relativamente à altura do edifício (máximo 15,00 m); 

2.º não prevê lugares de estacionamento com a dimensão mínima de 2,30 m x 5,00 m, face 

ao indicado no Anexo II do referido Regulamento. 

  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 2007/07/17, e face ao disposto no 

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

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

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

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

Mais deliberou transmitir à requerente os conteúdos dos pareceres emitidos pelas 

seguintes entidades: Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, Ministério da Defesa 

Nacional – Força Aérea e EDP – Distribuição de Energia, S.A. (folhas 171, 170 e 126). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.5. Processo de obras particulares n.º 1355/05 - Morgado Ruivo e Filhos, 
Construções Civis, Lda 
DLB N.º 0984/07 | De MORGADO RUIVO & FILHOS, CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA, com 

sede social na Rua da Relvinha, n.º 11, na localidade e freguesia de Boa Vista, referente ao 

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

comércio/serviços) na parcela a destacar de uma propriedade situada na Av. Dr. Francisco 

Sá Carneiro, Cova dos Marinheiros, freguesia de Marrazes, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Média Densidade, em zona de intervenção do Gabinete do Plano de Pormenor de Leiria 

Norte. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/07/17, com o seguinte teor: 

«O projecto de arquitectura obteve pareceres favoráveis do Gabinete do Plano de 

Pormenor de Leiria Norte, do Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, do Ministério 

da Defesa Nacional – Força Aérea e da EDP – Distribuição de Energia, S. A.. 

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 de arquitectura não cumpre com o disposto no artigo 47.º do Regulamento do 

Plano Director Municipal, relativamente à altura do edifício (máximo 15,00 m); 

2.º não prevê lugares de estacionamento com o comprimento mínimo de 5,00 m, face ao 

indicado no Anexo II do referido Regulamento. 
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  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 2007/07/17, e face ao disposto no 

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

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

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

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

Mais deliberou transmitir à requerente os conteúdos dos pareceres emitidos pelas 

seguintes entidades: Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, Ministério da Defesa 

Nacional – Força Aérea e EDP – Distribuição de Energia, S.A. (folhas 168, 167 e 123). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 49/06 - Jacinto Esperança Pereira, Lda 
DLB N.º 0985/07 | De JACINTO ESPERANÇA PEREIRA, LDA, com sede social na Rua da 

Cruz, n.º 16, na localidade de Casal dos Claros, freguesia de Amor, referente ao aditamento 

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

proposta de indeferimento do projecto de arquitectura para construção de edifício de 

habitação unifamiliar e muros de vedação na Rua 25 de Abril, na localidade de Ribeiro Pinto, 

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

como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

A questão levantada quanto à serventia situada entre a parcela em causa (lado Sul) 

e a propriedade referente ao pedido de licenciamento n.º 1247/05, foi esclarecida em sede 

do referido processo, verificando-se que não se trata de uma serventia mas sim de uma faixa 

de terreno pertencente à parcela do lado Nascente, podendo considerar-se assim 

esclarecido o solicitado nos pontos 1 e 2 do ofício n.º 2 156, de 2007/02/13. 

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

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

reunião de 2006/08/17, e concordando com a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/07/10, constante do respectivo processo (folhas 171 e 

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

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

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

seguinte: 

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

Energia, S.A. cujo conteúdo foi transmitido à requerente através do ofício n.º 2666, de 

2006/03/20; 

2.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público destinada a alargamento do arruamento, 

devendo para o efeito medir-se 4,50 m ao seu eixo, acrescida de 1,60 m de largura para 

execução de passeio; 

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

elementos: 
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3.1. alçados laterais e corte CD rectificados por forma a prever passeio, de acordo com o 

indicado no ponto anterior; 

3.2. elementos gráficos esclarecedores quanto à localização dos automóveis, face ao 

disposto no artigo 47.º do Regulamento do Plano Director Municipal; 

3.3. projectos de especialidades; 

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

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

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

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

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

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

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

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

incêndios junto à via; 

6.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

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

durante a obra, executar a pavimentação do alargamento da via e o passeio de acordo 

com o acima indicado, devendo para o efeito garantir a utilização de materiais idênticos 

aos existentes no local, e assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à 

berma, devendo os trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do 

Departamento de Obras Municipais; 

6.2. apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada relativamente à área, 

face ao espaço a ceder ao domínio público, e à confrontação Sul (Jacinto Esperança 

Pereira, Lda). 

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

da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 101). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.7. Processo de obras particulares n.º 83/06 - Olinda Correia Gaspar Borges 
DLB N.º 0986/07 | De OLINDA CORREIA GASPAR BORGES, residente na Travessa de 

Tomar, lote 4, 2.º A, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização de alteração do espaço comercial situado na fracção «F» do edifício localizado 

na Rua de Tomar, da referida freguesia, com mudança de uso para estabelecimento de 

bebidas. 

 A pretensão mereceu parecer favorável da Divisão de Habitação e Reabilitação 

Urbana. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/07/11, constante do respectivo 

processo (folha 129), 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: 
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1.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pela Autoridade de Saúde, 

pelo Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil (cujos conteúdos já são do 

conhecimento da requerente) e pelo Governo Civil, devendo enviar-se a respectiva cópia à 

titular do processo (folhas 89 e 90); 

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

Mais deliberou informar a requerente que, caso pretenda publicidade deverá 

requerer o respectivo licenciamento junto do competente Serviço (Sector de Licenciamentos 

Diversos). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.8. Processo de obras particulares n.º 163/06 - Artur Lopes da Silva 
DLB N.º 0987/07 | De ARTUR LOPES DA SILVA, residente na Rua de Santa Maria, n.º 523, 

na localidade e freguesia de Parceiros, referente ao aditamento apresentado em fase de 

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

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

(habitação unifamiliar e estabelecimento de bebidas), alteração de muro e construção de 

telheiro 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, considerando que se encontram 

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

reunião de 2006/08/17 e concordando com a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/07/10, constante do respectivo processo (folha 91), 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 corte abrangendo a edificação principal e o anexo; 

2.º elementos gráficos rectificados por forma a diminuir a altura total do muro, não devendo 

este exceder 1,50 m; 

3.º projectos de especialidades. 

 Mais deliberou transmitir ao requerente os conteúdos dos pareceres emitidos pela 

Autoridade de Saúde e pelo Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, actualmente 

designado por Autoridade Nacional de Protecção Civil (folhas 88 e 89). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 493/06 - Aníbal Pereira da Silva Azinheira 
DLB N.º 0988/07 | De ANÍBAL PEREIRA DA SILVA AZINHEIRA, residente na Estrada 

Nacional 109, na localidade de Montijos, freguesia de Monte Redondo, referente ao projecto 

de arquitectura para construção de edifício de habitação unifamiliar, anexo e muros na 

parcela sobrante de um destaque a efectuar numa propriedade situada na Rua da Mata, na 

localidade de Casal das Lavegadas, freguesia de Parceiros, 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 2007/07/11, constante do respectivo 

processo (folha 70), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do indicado no parecer emitido pelo Departamento de Obras 

Municipais, cujo conteúdo deverá ser transmitido ao requerente (folha 68), relativamente à 

execução das infra-estruturas; 

2.º ceder ao domínio público uma faixa de terreno destinada a alargamento do arruamento e 

execução de passeio, devendo obedecer aos condicionalismos impostos no parecer acima 

referido; 

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

3.1. elementos gráficos rectificados relativamente ao indicado no ponto n.º 1; 

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

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

3.3. projectos de especialidades; 

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

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

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

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

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

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

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

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

incêndios junto à via; 

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

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

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

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

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

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

 
1.1.10. Processo de obras particulares n.º 567/06 - Américo Paiva Pereira 
DLB N.º 0989/07 | De AMÉRICO PAIVA PEREIRA, residente na Rua do Rossio, n.º 15, na 

localidade e freguesia de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura para legalização de 

anexo destinado a arrumos, telheiro e muros situados na Rua João Luís da Costa, na 

localidade de Vale Sepal, freguesia de Pousos, 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 2007/07/11, com o seguinte teor: 
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 «Analisado o processo ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

1.º face ao indicado na certidão da Conservatória do Registo Predial e o indicado em planta, 

a parcela em causa não confronta com caminho público devidamente infra-estruturado; 

2.º a pretensão não prevê parede guarda-fogo com 0,50 m acima da cobertura, de modo a 

dar cumprimento ao disposto no n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de 

Fevereiro. 

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

pedido ao abrigo do disposto no 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 2007/07/11, e face ao disposto no 

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

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

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

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

 Mais deliberou transmitir ao requerente os conteúdos dos pareceres emitidos pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea e pela EDP – Distribuição de Energia, S. A. 

(folhas 86 e 49). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.11. Processo de obras particulares n.º 896/06 – Agostinho Ponte 
DLB N.º 0990/07 | De AGOSTINHO DA PONTE, residente na Rua Pêro Alvito, n.º 21, na 

localidade de Arrabalde de Aquém, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura 

para legalização de alteração da fachada ao nível da fracção «I» (criação de marquise) do 

edifício situado no local acima referido, inserido no Núcleo Histórico da Cidade e Zona de 

Protecção ao Castelo. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/07/10, 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, elementos referentes à estabilidade 

estrutural da construção proposta. 

 Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo dos pareceres emitidos pela 

Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana e pelo Instituto Português do Património 

Arquitectónico (folhas 42, 69 e 70). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.12. Processo de obras particulares n.º 1246/06 - José António Marques 
DLB N.º 0991/07 | De JOSÉ ANTÓNIO MARQUES, residente na Rua Principal, n.º 335, na 

localidade de Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para 

construção de edifício de habitação unifamiliar e muros na parcela a destacar de uma 
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propriedade situada na Travessa do Vale Dianteiro, freguesia de Marrazes, numa zona 

definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Baixa Densidade. 

 O requerente apresentou um pedido em 2007/05/04 (folha 92) no sentido de manter 

o muro existente no local. 

 Considerando a informação prestada pelo Departamento das Obras Municipais em 

2007/06/20, constante do respectivo processo (folha 93 verso) e, face à necessidade de 

alargamento do arruamento confinante, não se considera de viabilizar o pedido. Contudo, a 

análise do projecto de arquitectura foi feita com base no aditamento apresentado na mesma 

data, que prevê, nas peças desenhadas o afastamento do muro à via. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando inviável a manutenção do 

muro existente, face à necessidade de alargamento do arruamento confinante, e 

concordando com a informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 

2007/07/11, constante do respectivo processo (folha 95), face ao disposto no artigo 20.º do 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público de modo a prever o alargamento da via, 

devendo para o efeito medir-se 5,00 m entre o muro confinante com o arruamento e o corpo 

mais avançado da edificação existente no lado oposto da Travessa do Vale Dianteiro; 

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

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

registado e a área rectificada, face à cedência ao domínio público; 

2.2. projectos de especialidades; 

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

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

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

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

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

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

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

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

incêndios junto à via; 

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

de alargamento da via, devendo para o efeito garantir a utilização de materiais idênticos aos 

existentes no local, e proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a 

ser danificadas durante a obra, devendo os trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de 

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

 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 181/07 - Paulo Manuel Mendes Gomes 
Neves 
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DLB N.º 0992/07 | De PAULO MANUEL MENDES GOMES NEVES, residente na Rua do 

Castanhal, n.º 2, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura para alteração e 

ampliação de edifício de habitação unifamiliar e construção de muro na Travessa da Igreja, 

da referida freguesia, com demolição parcial do edificado existente, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média 

Densidade. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/07/11, 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: 

 A pretensão prevê a execução de obras profundas, sendo que a sua execução, face 

às características construtivas da edificação existente, conciliada com a proposta 

apresentada e os trabalhos necessários a executar, nomeadamente a cobertura, implica a 

demolição da referida edificação. 

 Face à extensão dos trabalhos pretendidos, a localização, e tendo em conta o 

afastamento existente entre a edificação e o eixo do arruamento (2,00 m no ponto mais 

desfavorável), não se considera de aceitar a proposta apresentada, devendo a edificação a 

erguer ir de encontro ao indicado na deliberação de Câmara de 2006/11/09 em sede do 

processo IP n.º 37/06. 

 Refere-se ainda que o projecto apresentado: 

1.º não prevê um passeio com a largura de 1,60 m no lado Poente, conforme indicado na 

deliberação de Câmara supra mencionada; 

2.º não prevê uma antecâmara entre a garagem e a cozinha, por motivos de higiene e 

salubridade, face aos gases provenientes dos veículos automóveis; 

3.º não indica a localização do sistema de ventilação da casa de banho interior, face ao 

previsto no artigo 87.º do Regulamento Geral de Edificações Urbanas, uma vez que não se 

considera a janela como meio de ventilação, visto que confina com a garagem; 

4.º o lugar de estacionamento deverá ter, no mínimo, 5,00 m de comprimento, face ao 

disposto no Anexo II do Regulamento do Plano Director Municipal. 

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

pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 4 do artigo 24.º Decreto-Lei n.º 

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

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/07/11, e face ao disposto no 

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

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

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

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

 
1.1.14. Processo de obras particulares n.º 278/07 – Fernando Moura de Almeida 
DLB N.º 0993/07 | De FERNANDO MOURA DE ALMEIDA, residente na Rua da Pilada, n.º 9, 

freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para ampliação do edifício de 
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habitação unifamiliar situado na Rua da Pilada, da referida freguesia, com adaptação do 

mesmo a edifício de habitação colectiva (dois fogos), numa zona definida no Regulamento 

do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/06/28, com o seguinte teor: 

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

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

1.º o projecto apresentado não cumpre com o disposto no artigo 67.º do Regulamento do 

Plano Director Municipal, relativamente aos lugares de estacionamento; 

2.º a pretensão não prevê o cumprimento do estabelecido no Regulamento Geral de 

Edificações Urbanas, relativamente ao seguinte: 

2.1. compartimentação e área bruta dos fogos – artigos 66.º e 67.º, respectivamente; 

2.2. iluminação e ventilação dos compartimentos – artigo 71.º; 

2.3. afastamento mínimo de 5,00 m entre as janelas dos compartimentos e o limite da 

propriedade (lado Norte), face ao disposto nos artigos 73.º e 60.º, não devendo o 

afastamento entre fachadas e o limite da parcela exceder metade da altura, com o 

mínimo de 5,00 m; 

2.4. localização da instalação sanitária junto da cozinha – artigo 86.º; 

3.º não esclarece quanto ao cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de 

Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

4.º a planta de implantação deverá indicar a delimitação da parcela, incluindo o arruamento 

de acesso, cotado ao eixo do mesmo, com indicação das dimensões e área do terreno, 

áreas impermeabilizadas e respectivo material, bem como indicação dos pontos cardeais; 

5.º os cortes longitudinais e transversais deverão abranger a totalidade do terreno e o eixo 

do arruamento, para esclarecimento face à topografia do mesmo, com indicação do perfil 

existente, bem como das cotas dos diversos pisos; 

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

as fachadas e a cobertura; 

7.º não apresenta pormenores de construção, à escala adequada, esclarecendo a solução 

construtiva adoptada para as paredes exteriores do edifício e sua articulação com a 

cobertura, vãos de iluminação/ventilação e de acesso, bem como com o pavimento exterior 

envolvente; 

8.º não esclarece se pretende muros de vedação, face ao indicado na planta de 

implantação; 

9.º a estimativa de custo total da obra não está de acordo com o previsto no artigo 65.º do 

Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas; 

10.º não refere o número do processo ao abrigo do qual foi licenciada a construção existente; 

11.º existe uma discrepância entre o indicado na planta de implantação e a planta de 

localização relativamente à delimitação da propriedade. 

  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. 
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  Caso o projecto venha a ser reformulado, a pretensão carecerá ainda de parecer do 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea.» 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/06/28, e face ao disposto no 

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

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

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

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

 

1.1.15. Processo de obras particulares n.º 293/07 - Instituto Politécnico de Leiria, 
Serviços de Acção Social 
DLB N.º 0994/07 | De INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA, SERVIÇOS DE ACÇÃO 

SOCIAL, com endereço postal na Rua General Norton de Matos, apartado 2829, Leiria, 

referente ao pedido de parecer prévio relativo à construção de um edifício destinado a 

residência de estudantes no lote «E» da Quinta da Carvalha, freguesia de Parceiros, definido 

no Regulamento do Plano Director Municipal como Área de Equipamento. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/07/11, constante do respectivo 

processo (folha 96), e face ao disposto no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por 
unanimidade emitir parecer prévio favorável à realização da operação urbanística acima 

referida, nos termos previstos no n.º 2 do referido artigo, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto na legislação em vigor aplicável, nomeadamente no que se 

refere aos seguintes aspectos: 

1.1. segurança contra incêndios; 

1.2. questões de salubridade e de ordem sanitária; 

1.3. acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada, nos termos previstos no 

Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto; 

2.º garantir o cumprimento dos artigos 10.º, 12.º e 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

responsabilidade técnica do projecto e respectiva publicitação da obra, face ao previsto no 

n.º 7 do artigo 7.º do referido diploma legal; 

3.º os trabalhos referentes às infra-estruturas deverão ser acompanhados pelas respectivas 

entidades competentes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços de fiscalização durante o mês 
de Junho 
DLB N.º 0995/07 | Presente o relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao 

serviço efectuado durante o mês de Junho. 
Secção de Fiscalização 

Actividades do mês de Junho/2007 
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Departamento de Operações Urbanísticas 

Queixas 51 
Processos Fiscalizados 374 
Mandados de Notificação 25 
Embargos 7 
Autos de transgressão  
Obras sem licença 39 
Obras em desacordo com a licença 8 
Outras transgressões 35 

 

Serviço efectuado para o Departamento Jurídico 

Mandados de Notificação 8 
Processos de contra-ordenação 2 
Autos de Notícia 0 
Informações 1 

  A Câmara tomou conhecimento. 

N.º de 
embargo Data Nome do 

Proprietário Local Tipo de obra Razões do 
embargo Processo 

1742 19/06/07 

Fernanda 
Maria 
Domingues 
Rato 

Milagres 

Alterações de 
moradia e 
construção de 
anexo e muros de 
vedação. 

Em desacordo 
com o projecto 
aprovado. 

1137/99 

1712 20/06/07 

Mara 
Esmeralda 
Poça de Água 
Morgado 
Santos 

Colmeias Construção de 
moradia unifamiliar 

Em desacordo 
com o projecto 
aprovado. 

1005/05 

1724 22/06/07 Luís Filipe da 
Silva Santos Parceiros Construção de 

muro de vedação 

Sem a 
respectiva 
licença 

Não existe 

1709 25/06/07 
House Rede-
Imobiliária, 
S.A. 

Leiria Reconstrução de 
edifício 

Em desacordo 
com o projecto 
aprovado. 

485/06 

1725 27/06/07 
Dominique 
Marques 
Carreira 

Arrabal Construção de 
edifício de  pisos 

Sem a 
respectiva 
licença 

Não existe 

1731 28/06/07 Sérgio Manuel 
Relvas Franco Barosa Construção de 

pavilhão 

Sem a 
respectiva 
licença 

Não existe 

1732 29/06/07 Inês Sousa 
Pereira Parceiros 

Construção de 
moradia e muros 
de vedação. 

Em desacordo 
com o projecto 
aprovado 

780/04 

 

 

Ponto dois 
 Depar tamento  das  Obras  Munic ipa is  

 

Processo n.º T – 112/2006. Reabilitação da Casa dos Pintores, Leiria. Aprovação de 
minuta de contrato. 
DLB N.º 0996/07 | Nos termos do artigo 116.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, foi 

presente para aprovação a minuta de contrato da empreitada supra, a celebrar entre a 

Câmara Municipal de Leiria e a firma BETONIT, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA. 

A referida empreitada foi adjudicada em 2007/05/16, por deliberação tomada em 

reunião da Câmara, pelo valor de €194.206,30 + IVA. 
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A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a minuta 

de contrato da empreitada supra referida e autorizar a celebração do respectivo contrato 

 

 

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. Análise dos seguintes pedidos de responsabilidade civil extracontratual do 
Município de Leiria: 
3.1.1.1. Requerente: José Luís Pereira Duarte 
DLB N.º 0997/07 | Presente o requerimento com a entrada n.º 560, de 2007/01/08, de José 

Luís Pereira Duarte, residente na Rua Travessa da Rua da Esperança, n.º 46, Monte Agudo, 

2425.690 Ortigosa, em que requer ao município o pagamento do valor da reparação da 

viatura automóvel, marca BMW e matrícula 40-63-PF, no valor de €1.273,02, propriedade de 

«Dinginpeças – Comércio de Peças Automóveis, Lda», que conduzia no dia 2006/12/12, 

pelas 12h15m, quando, circulando na Estrada Principal de Monte Agudo, no sentido Monte 

Agudo-Ortigosa, embateu num buraco existente na via. 

No âmbito da instrução a que o citado pedido deu origem, produziu a Divisão 

Administrativa a informação n.º 18.CDIA/07, de 9 de Julho, que se anexa à presente acta, 

dele fazendo parte integrante (ANEXO A) ⎯ sobre a qual recaiu o despacho «Concordo.» do 

Senhor Director de Departamento, de 2007.07.16 ⎯ a qual conclui pela proposta de 

indeferimento da pretensão do requerente, nos seguintes termos: 

«I ⎯ A estrada municipal n.º 1211 onde se deu o acidente é um bem dominial que está na 

posse e sob a responsabilidade do Município de Leiria, afecto à utilidade pública de 

circulação de pessoas e bens, sujeita à sua vigilância e cuidado, fazendo parte da rede de 

vias municipais. 

II ⎯ O Município de Leiria tem os deveres de vigiar e fiscalizar de forma sistemática, 

adequada e eficaz as condições em que se encontram as estradas e caminhos municipais – 

procedendo à respectiva reparação, conservação e manutenção – e de sinalizar os 

obstáculos temporários à circulação rodoviária nas vias municipais, de modo a permitir aos 

que por lá circulam tomar as precauções necessárias para evitar acidentes.  

III ⎯ O mau estado do pavimento da via não se deveu a falta ou incúria dos serviços 

municipais em inspeccionar sistematicamente e reparar a estrada ou em sinalizar a 

existência dos buracos – cujo piso era relativamente recente, tendo sido objecto de obras de 

remodelação há 9 meses – mas antes à intervenção à intervenção de severas condições 

meteorológicas sentidas por ocasião do acidente, em resultado das quais se acumularam 

águas pluviais e ainda às próprias características da via, de passagem estreita. O que 

configura um caso fortuito ou de força maior, pelo que os danos se teriam produzido, 

independentemente de culpa do Município. 
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IV ⎯ Para além do mais, não se mostra verificado o nexo de causalidade, porquanto os 

danos sofridos no veículo automóvel conduzido pelo requerente não são uma consequência 

normal, típica e provável da existência do buraco. 

V ⎯ Considerando que os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das 

autarquias locais são de verificação cumulativa, basta que não se cumpra um deles para 

inexistir a responsabilização do Município de Leiria e consequente obrigação de 

indemnização.» 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a citada informação n.º 

18.CDIA/07, prestada pela Divisão Administrativa deliberou por maioria, com os votos de 

abstenção dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dr. António 

Ferreira e Dona Célia Arneiro, eleitos pelo Partido Socialista, manifestar a sua intenção 

indeferir o pedido deduzido por José Luís Pereira Duarte e notificar o requerente, nos termos 

do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, para no 

prazo de 10 dias e querendo, se pronunciar por escrito sobre o projecto de decisão final, 

informando-o ainda das horas e local onde o processo poderá ser consultado.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.1.1.2. Requerente: Célia Maria Gaspar Agostinho 
DLB N.º 0998/07 | Presente o requerimento com a entrada n.º 1294, de 2007/01/12, de Célia 

Maria Gaspar Agostinho, residente na Rua da Esperança, n.º 127, Matoeira, freguesia de 

Regueira de Pontes, 2415.030 Leiria, em que requer ao município o pagamento de 

indemnização, no valor de €36,30, por prejuízos causados no seu veículo automóvel, marca 

e modelo Fiat Punto 55S, com matrícula 82-59-FG, em virtude de embate num buraco 

existente no pavimento da Rua da Douruana, Ponte da Pedra, Regueira de Pontes, ocorrido 

em 2006.12.18, pelas 08h10m. 

No âmbito da instrução a que o citado pedido deu origem, produziu a Divisão 

Administrativa a informação n.º 19.CDIA/07, de 9 de Julho, que consta do respectivo 

processo ⎯ sobre a qual recaiu o despacho «Concordo.» do Senhor Director de 

Departamento, de 2007.07.16 ⎯ a qual conclui pela proposta de deferimento da pretensão 

da requerente, nos seguintes termos: 

«I ⎯ A via municipal onde se deu o acidente está na posse do Município de Leiria, sujeita à 

sua vigilância e cuidado, fazendo parte da rede de vias municipais. 

II ⎯ O Município de Leiria tem o dever de vigiar e fiscalizar de forma sistemática, adequada 

e eficaz as condições em que se encontram as estradas e caminhos municipais, procedendo 

à respectiva reparação, conservação e manutenção e, por outro lado, de sinalizar os 

obstáculos temporários à circulação rodoviária nas vias municipais, de modo a permitir aos 

que por lá circulam tomar as precauções necessárias para evitar acidentes.  

III ⎯ Dos factos apurados, resulta que a Câmara não empregou todas as medidas exigidas 

pelas circunstâncias a fim de prevenir a ocorrência dos danos, por não ter vigiado e 

fiscalizado de forma sistemática, adequada e eficaz as condições em que se encontrava a 

via municipal em análise, procedendo à respectiva reparação, conservação e manutenção, e 
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por não ter procedido à sinalização dos buracos, pelo que é responsável pelo acidente por 

«culpa presumida». 

IV ⎯ Por outro lado, considerando ainda que os danos sofridos no veículo da requerente são 

uma consequência normal, típica e provável da existência do buraco, estão reunidos todos 

os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das autarquias locais, razão pela 

qual existe responsabilização do Município de Leiria e consequente obrigação de 

indemnização.» 

Relativamente a esta despesa foi emitida a proposta de cabimento n.º 2849/07, de 

17 de Julho. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação n.º 19.CDIA/07, 

prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por unanimidade manifestar a sua intenção 

de deferir o pedido de indemnização deduzido por Célia Maria Gaspar Agostinho, no valor de 

€36,30. 

Mais deliberou notificar a requerente, dispensando a audiência dos interessados, ao 

abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 103.º do Código do Procedimento 

Administrativo, uma vez que os elementos constantes do procedimento conduzem a uma 

decisão que lhe é inteiramente favorável. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.1.1.3. Requerente: Jorge Manuel Pereira Agostinho. Decisão Final 
DLB N.º 0999/07 | Presente a resposta do requerente, com a ENT 07/6743, de 12 de Março, 

proferida em sede de audiência de interessados, relativamente à intenção de indeferir o seu 

pedido de indemnização por danos patrimoniais, no montante total de €953,79, por prejuízos 

causados no seu veículo automóvel, com a marca e modelo Seat Ibiza, com a matrícula 02-

43-XH, em virtude de embate num buraco cheio de água e não visível situado na Estrada 

dos Guilhermes, ocorrido em 2006/10/26, pelas 17 horas (DLB n.º 0214/07, de 15 de 

Fevereiro). 

 Analisada a resposta e com base na informação n.º 20.CDIA/07, de 11 de Julho, 

anexa à presente acta e que dela faz parte integrante (ANEXO B) , 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 4841, de 26 de Fevereiro de 2007.  

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

20.CDIA/07, de 11 de Julho, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por maioria, 

com os votos de abstenção dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, 

Dr. António Ferreira e Dona Célia Arneiro, eleitos pelo Partido Socialista, indeferir o pedido 

deduzido por Jorge Manuel Pereira Agostinho, notificar o requerente da presente decisão, 

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

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

 
3.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
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3.2.1. Pagamentos 
DLB N.º 1000/07 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa à 

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

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 

Presidente, no período de 5 a 18 de Julho de 2007 correspondente às Ordens de 

Pagamento Gerais n.ºs: 4848, 4854, 4928 a 4933, 4947, 4950, 5000, 5028, 5031, 5032, 

5035, 5037 a 5042, 5044, 5077 a 5082, 5084, 5088 a 5091, 5093, 5094, 5096 a 5098, 

5158,5159, 5189 a 5191, 5193, 5195 a 5197, 5225, 5227, 5228, 5230, 5232, 5244, 5247, 

5251, 5309, 5310, 5316, 5318, 5360 a 5362, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 

381 a 400, 402 a 414, 416 a 436, e às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 3676, 3961, 

4093 a 4099, 4129 a 4131, 4452, 4516, 4756, 4771, 4787, 4809, 4839, 4844, 4864, 

4867,4868, 4886, 4888, 4905, 4907 a 4915, 4917 a 4919, 4923, 4940 a 4943, 4952, 4953, 

4960, 4962, 4963, 4968 a 4970, 4974, 4975, 4978, 4981, 4982, 4985, 4987, 4989, 4991, 

4994, 4995, 4997, 5004, 5009, 5010, 5017 a 5020, 5024, 5029, 5033, 5034, 5036, 5045, 

5046, 5047,5061, 5068, 5069, 5100, 5112, 5140, 5156, 5157, 5294, 5296, 5317, 5319, 5321 

a 5323, 5327, 5332 a 5338, 5340, 5341 valor total de €1.870.694,12. 

 

3.2.2. XII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
DLB N.º 1001/07 | Presente a XII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

para o presente ano de 2007 que se consubstancia na 12.ª Alteração ao Orçamento da 

Despesa, 12.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 10.ª Alteração ao Plano de 

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

Contabilidade das Autarquias Locais. 

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

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

deliberou por maioria, com os votos de abstenção dos Senhores Vereadores Dr. Raul 

Castro, Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira e Dona Célia Arneiro, eleitos pelo Partido 

Socialista, autorizar XII Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 

2007, com inscrições/reforços no montante de €706.500,00 e diminuições/anulações no 

montante de €552.000,00, e a XII alteração ao Orçamento da Despesa para o presente ano 

de 2007, com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €703.500,00 

cada. 
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.2.3. Resumos de Tesouraria 
DLB N.º 1002/07 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 18 de Julho de 2007, 

apresentando um Total de Disponibilidades de €5.450.634,35, sendo de Operações 

Orçamentais €4.992.802,90 e de Operações de Tesouraria €457.831,45, que se encontra 

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

       A Câmara tomou conhecimento. 
 
 

Ponto quatro 
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 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. Protocolo de programa «Hiper Natura Continente» 

DLB N.º 1003/07 | Retirado  
 
4.2. Processo disciplinar 
DLB N.º 1004/07 | Pela Senhora Presidente da Câmara foi presente o processo mencionado 

em epígrafe, acompanhado do relatório da respectiva instrutora. 

  A Câmara, em face do relatório da instrutora do processo disciplinar mandado 

instaurar por despacho proferido pela Senhora Presidente, em 23 de Março de 2007, tomou 

conhecimento, vai proceder à análise detalhada do processo e deliberou por unanimidade 

mandar agendar novamente o assunto para a primeira reunião do mês de Setembro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto cinco 
 D e p a r t a m e n t o  d e  P l a n e a m e n t o  e  U r b a n i s m o  

 
Análise dos seguintes processos relacionados com o Departamento de Planeamento e 
Urbanismo 
5.1. Acordo de cessão de posição contratual dos Planos Pormenor do «Sistema Rio». 
Aprovação de minuta 
DLB N.º 1005/07 | Presente a proposta de Acordo de cessão de posição contratual dos 

Planos Pormenores do «Sistema Rio», que se transcreve: 
« ACORDO DE CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL, NO CONTRATO N.º 300/1/CN002 

Entre 

LeiriaPolis, Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis em Leiria, S.A. (em 

liquidação), com sede na Rua de Alcobaça n.º 30, 2400-086 Leiria, com o capital social de 

€12.500.000,00 , pessoa colectiva n.º 505 077 981, matriculada na Conservatória do Registo 

Comercial de Leiria, sob o número 7776, neste acto representada pelo Dr. Rui Missa Jacinto 

na qualidade de administrador liquidatário, de ora em diante designada por PRIMEIRA 

CONTRAENTE, na qualidade de CEDENTE, 

Município de Leiria, com sede no Largo da República em Leiria, titular do NIPC n.º 505 181 

266, neste acto representada pela Senhora Presidente da Câmara Municipal Dr.ª Isabel 

Damasceno Campos Costa, de ora em diante designada por SEGUNDA CONTRAENTE, na 

qualidade de CESSIONÁRIA 

e 

Planorma, Lda, com sede na Rua de S. Félix, n.º 32, 1Dt.º, 1200 Lisboa, com capital social 

de €5000,00, pessoa colectiva n.º 501 201 734, matriculada na Conservatória do Registo 

Comercial de Lisboa sob o número 59519, neste acto representada pelo Arq. José Charters 

Monteiro, na qualidade de Sócio-Gerente, de ora em diante designada por TERCEIRA 

CONTRAENTE,  

Considerando: 
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A) Que em 30 de Março de 2001 foi celebrado entre a primeira e a terceira contraentes, 

no âmbito do Programa Polis, o CONTRATO N.º 300/1/CN002 tendo por objecto a 

elaboração, por esta última, dos Planos de Pormenor do «Sistema Rio», designados, 

respectivamente, por Plano de Pormenor de S. Romão/Olhalvas, Plano de Pormenor de S.to 

Agostinho e Plano de Pormenor de Leiria Centro. 

B) Que já se encontra encerrada a prestação de serviços relativa ao Plano de Pormenor 

Santo Agostinho, que detém a plena eficácia jurídica enquanto instrumento de ordenamento 

territorial pela respectiva publicação no Diário da República I - Série B, de 30 de Junho de 

2006, Resolução de Ministros n.º 84/2006, 14 de Junho de 2006. 

C) Que relativamente aos restantes planos corre a tramitação procedimental exigida 

para as correspondentes aprovações, 

É ajustado e reciprocamente aceite o presente Acordo de Cessão de Posição Contratual, 

que se rege pelas condições expressas nos números seguintes: 

1.º 

1. A primeira contraente cede à segunda contraente a posição contratual que detém no 

Contrato de Prestação de Serviços melhor identificado no anterior Considerando A. 

2. A segunda contraente, para todos os efeitos legais e contratuais, aceita para si a referida 

cessão da posição contratual.  

3. A terceira contraente presta o consentimento à referida cessão da posição contratual, a 

favor da segunda contraente. 

4. A cessão da posição contratual considera-se efectiva a partir da data da assinatura do 

presente Acordo. 

2.º 

Por força da presente cessão de posição contratual, a segunda contraente assume para si 

todos os direitos e obrigações que do Contrato n.º 300/1/CN002, decorriam para a primeira 

contraente. 

3.º 

Todas as garantias bancárias ou seguros ainda activos, prestados por força do Contrato n.º 

300/1/CN002, a favor da LeiriaPolis serão transferidos para a Câmara Municipal de Leiria, 

ora segunda contraente, obrigando-se, a primeira e a terceira contraentes a praticar, de 

imediato, todas os actos e diligências necessárias para o efeito. 

4.º 

Em consequência da cessão de posição contratual todas as facturas e recibos reportados ao 

objecto contratual subjacente, passam a ser emitidos pela terceira contraente em nome da 

segunda contraente. 

5.º 

1. Qualquer alteração ao presente acordo deve ser celebrada por documento escrito 

assumindo a forma de Aditamento. 

2. O Contrato nº 300/1/CN002, tendo em conta o constante dos Considerandos B e C, 

mantém-se vigente em tudo o que não é alterado pelo presente Acordo. 

6.º 
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Os encargos financeiros decorrentes da execução do presente Acordo, bem como dos 

contratos nele mencionados, constituem obrigação do Município de Leiria a partir do dia 1 de 

Janeiro de 2008. 

7.º 

O presente acordo está sujeito e não isento do pagamento do imposto de selo. Nos termos 

do n.º 2 do artigo 3.º do Código do Imposto de Selo (CIS), o encargo é repartido 

proporcionalmente pelos titulares do interesse económico. 

O Município de Leiria  está isento do pagamento do encargo nos termos da alínea a) 

do artigo 6.º do CIS. 

Ao primeiro e ao terceiro contraentes cabe suportar, cada um deles, um terço do 

imposto devido. 

  O presente Acordo é feito em três exemplares, ficando um exemplar na posse de 

cada um dos contraentes. 

Data … » 

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

presente acordo de cessão de posição contratual acima descrito e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.2. Estudo de enquadramento estratégico da área crítica de recuperação e 
reconversão urbanística da cidade de Leiria. Documento referente à metodologia 

DLB N.º 1006/07 | Presente informação da Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana que 

se transcreve: 

«Trata-se da entrega do documento que constitui a primeira fase da elaboração do 

Estudo de Enquadramento Estratégico. 

O processo teve início com a apresentação pela Parque Expo de uma proposta para 

a elaboração do referido estudo a desenvolver  no âmbito das novas orientações da Parque 

Expo enquanto entidade envolvida na reabilitação de áreas urbanas e na sua 

operacionalização. 

Dado o conhecimento que a Parque Expo possui sobre Leiria e a sintonia entre a 

estratégia apresentada e os objectivos da Câmara para a intervenção na Área Crítica de 

Recuperação e Reconversão Urbana de Leiria (ACRU), foi considerado de interesse a 

elaboração do estudo, tendo-se considerado a abertura de um concurso para a adjudicação 

do trabalho que virá a constituir, eventualmente, o futuro Master Plan de uma Sociedade de 

Reabilitação Urbana. 

  No entanto, dado não ter havido acordo na forma de adjudicação do trabalho, a 

Parque Expo  disponibilizou-se para elaborar o estudo sem custos para a Câmara. 

O documento agora apresentado indica de uma forma sintética a metodologia de 

trabalho a utilizar na elaboração do estudo, a área territorial abrangida, os objectivos e o 

âmbito do trabalho, tendo em conta os pressupostos iniciais definidos pela Câmara. 

Segundo a programação estabelecida, os trabalhos serão desenvolvidos em três 

fases, a primeira das quais constituída pelo documento em causa, e estarão concluídos em 

cerca de 12 semanas, com a entrega do relatório final. 
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Considera-se que o conteúdo do documento reflecte os pressupostos  estabelecidos 

pela Câmara, concordando-se com a estratégia estabelecida, pelo que se encontra em 

condições de ser aceite.» 

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

pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana do Departamento de Planeamento e 

Urbanismo deliberou por unanimidade aprovar o documento de metodologia, que constitui 

a primeira fase da elaboração do estudo de enquadramento estratégico da área crítica de 

recuperação e reconversão urbanística da cidade de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento Económico 
6.1. Licença especial de ruído (Entfe.3982/07) 
DLB N.º 1007/07 | Presente o requerimento de LEIRISPORT, E.M. com sede no Estádio 

Municipal, Porta 7, Leiria, a solicitar licença especial de ruído, para a realização do «Festival 

Fitness, Férias Sem Limites», a ter lugar no areal da Praia do Pedrógão, freguesia de 

Coimbrão, deste concelho, nos dias 25 e 26 de Agosto de 2007, no horário compreendido 

entre as 09h00m e as 20h00m do dia 2007/08/25, bem como igual período para o dia 

2007/08/26. 

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. 

 

6.2. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.13159/07) 
DLB N.º 1008/07 | Presente o requerimento de LUÍS M. CARDINALI DA SILVA, residente na 

Rua Principal, 34, Lezíria, freguesia de Monte Redondo, deste concelho, a solicitar licença 

especial de ruído, para a apresentação de espectáculos de ilusionismo, entre os dias 1 e 8 

de Julho de 2007, a ter lugar na Praia do Pedrógão (junto ao palco da realização das Festas 

de Verão), na freguesia de Coimbrão, deste concelho, no horário compreendido entre as 

21h30m e as 00h30m do dia seguinte e igual período para os restantes dias, do qual consta 

o despacho da Senhora Presidente de 2007/06/27, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/06/27 da Senhora Presidente a deferir o pedido entre os dias 1 e 8 de 

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

 

6.3. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Entfe.3981/07) 
DLB N.º 1009/07 | 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 
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Souto da Carpalhosa, no período compreendido de 1 a 31 de Julho de 2007, praticando o 

horário todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados, entre as 20h00m e as 

24h00m, do qual consta o despacho da Senhora Presidente de 2007/06/28, a deferir o 

pedido.  

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

despacho de 2007/06/28 da Senhora Presidente a deferir o pedido, mediante emissão de 

licença especial de ruído para o efeito. 

 

6.4. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.17655/07) 
DLB N.º 1010/07 | Presente o requerimento de ISRAEL MODESTO CORREIA, residente na 

Rua N.ª Sr.ª do Calvário, n.º 355, rés-do-chão Dto., freguesia de Campanhã, concelho do 

Porto, a solicitar licença especial de ruído, para a realização nos dias 13 a 16 de Julho de 

2007, da apresentação de espectáculo de circo, a ter lugar na Praia do Pedrógão (recinto 

das festas), na freguesia de Coimbrão, deste concelho, no horário compreendido entre as 

22h00m e as 24h00m do dia seguinte, e igual período para os restantes dias, do qual consta 

o despacho da Senhora Presidente de 2007/07/13, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/07/13 da Senhora Presidente a deferir o pedido para o período  de 13 a 

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

 

6.5. Isenção da taxa de inumação de cadáver no talhão dos Combatentes da Grande 
Guerra (Ent.17410/07) 
DLB N.º 1011/07 | Presente o requerimento de MARIA DE LURDES BENTO SEVERO, 

residente no Bairro dos Sargentos, n.º 2-1.º Dto., Leiria, a solicitar a isenção da taxa de 

inumação do cadáver de Joaquim Fernando Neves Severo, falecido em 2007/07/04 e 

inumado na sepultura n.º 6 do Talhão dos Combatentes da Grande Guerra, do Cemitério 

Municipal de Leiria. 

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

de inumação do cadáver de Joaquim Fernando Neves Severo, nos termos da observação 2.ª 

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

 
6.6. Bar Ambulante «Nuiza» 
DLB N.º 1012/07 | Pela Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães foi apresentada a 

seguinte proposta: 
 «Considerando que, até à presente data, não foi dado cumprimento à notificação 

feita pelo nosso ofício n.º 19389, de 2005/10/13, recebido em 2005/10/14, conforme consta 

do aviso de recepção, no sentido de o Senhor Serafim Rodrigues de Almeida, proprietário do 

Bar «NUIZA», de venda ambulante de comidas e bebidas, instalado junto à Rotunda do 

Hospital Santo André, em Leiria, retirar a roulotte, após a venda, deixando o local totalmente 

limpo e sem maus cheiros, imposição esta que foi reforçada pelo nosso ofício n.º 23409, de 

2005/12/21; 
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Considerando que aquele local se tem revelado desaconselhável para o exercício 

daquela actividade, por ser inestético e não oferecer condições higio-sanitárias; 

Proponho que ao abrigo do disposto no artigo 16.º alínea a) do Decreto-Lei n.º 

122/79, de 8 de Maio, a Câmara Municipal proíba a venda ambulante junto à referida 

rotunda, condicionando a renovação do cartão de vendedor ambulante n.º 1120, de que o 

Senhor Serafim é titular à indicação, pelo interessado, de um novo local que venha a ser 

aceite por esta Autarquia.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no artigo 16.º alínea 

a) do Decreto-Lei n.º 122/79, de 8 de Maio, deliberou por unanimidade concordar com a 

proposta apresentada e proibir a venda ambulante na zona envolvente da Rotunda do 

Hospital de Santo André, em Leiria, bem como condicionar a renovação do cartão de 

vendedor ambulante n.º 1120, de que o Senhor Serafim Rodrigues de Almeida é titular à 

indicação, pelo interessado, de um novo local  que venha a ser aceite por esta Autarquia. 

Mais deliberou dar conhecimento da presente deliberação à PSP e notificar o 

Senhor Serafim Rodrigues de Almeida para dar cumprimento à mesma. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.7. Atribuição de lugar cativo no Mercado de Venda por Grosso do Falcão, Têxteis, 
Calçado e outros (Ent. 16129/07) 
DLB N.º 1013/07 | Presente o requerimento de MARIA MANUELA DE FARIA, residente na 

Rua da Bela Vista, Lt. 24, freguesia de Candoso (Santiago), concelho de Guimarães, a 

solicitar a troca do lugar cativo n.º 74, que já ocupava, pela atribuição dos lugares cativos n.º 

77 e 78 para venda de têxteis, no Mercado de Venda por Grosso do Falcão. 

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

direito de ocupação dos lugares cativos n.º 77 e 78 a Maria Manuela de Faria, deixando vago 

o lugar n.º 74, uma vez que a requerente reúne os requisitos expressos no artigo 13.º do 

Regulamento do Mercado Falcão, na alteração aprovada pela Assembleia Municipal em 

2003/04/17.  

A atribuição dos lugares de venda é franca, não sujeitando o vendedor a qualquer 

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

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

artigo 15.º, n.º 1.2 e 1.3 do Regulamento do referido Mercado, publicitada pelo edital n.º 

47/2007, de 2007/03/05. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
 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 
7.1. Transportes Escolares. Circuitos Especiais 2007/2008 
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DLB N.º 1014/07 | Presente o Caderno de Encargos e o Programa de Concurso 

relativamente aos Circuitos Especiais para o ano lectivo 2007/2008, que se anexam à 

presente acta, fazendo parte integrante (ANEXO E). 

 O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 2777/07, 

de 11 de Julho. 

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

Caderno de Encargos e o Programa de Concurso, anexos à presente acta e que dela fazem 

parte integrante, bem como abrir concurso público, com vista à adjudicação dos Circuitos 

Especiais, nos termos do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.2. Projecto «Trocar por Miúdos». Dia Mundial da Criança. Apoio 
DLB N.º 1015/07 | Presente a informação da Divisão de Acção Educativa Municipal, 

referente à deliberação n.º 0666/07, de 16 de Maio, para atribuição de apoios eventuais, no 

valor de €1000,00, no âmbito do projecto referido em epígrafe, que se transcreve: 

 «Considerando o crescente envolvimento, quer em termos quantitativos quer em 

termos qualitativos, das associações, escolas e demais entidades no projecto “Trocar por 

Miúdos”; 

 Considerando a pertinência da autarquia subsidiar as entidades em função de 

contrapartidas oferecidas pelas mesmas, no âmbito da sua actividade; 

 Considerando que, no âmbito do mencionado projecto, foi estabelecida uma parceria 

com a Federação de Associações Juvenis do Distrito de Leiria, tendo esta assegurado a 

dinamização de um Núcleo de Animação no Parque da Cidade durante o Dia Mundial da 

Criança;  

 Neste sentido, por forma a fazer face às despesas inerentes à realização desta 

acção, propõe-se a atribuição de um apoio, à Federação de Associações Juvenis do Distrito 

de Leiria, no valor de €625,00.» 

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 1967/07, 

16 de Maio. 

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

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea e) do n.º 3 do artigo 19.º ambas da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, com a alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade concordar com a proposta apresentada e autorizar a 

atribuição do apoio no valor de €625,00 (seiscentos e vinte e cinco euros) à Federação de 

Associações Juvenis do Distrito de Leiria, por forma a fazer face às despesas inerentes à 

realização do deste projecto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.3. Jardim-de-Infância de Bajouca. Pagamento de factura 
DLB N.º 1016/07 | Presente a factura n.º 230030/2003, de Rodrigo Faustino de Sousa, Lda., 

na importância total de €40,00, referente à reparação de uma máquina de lavar louça, no 

Jardim-de-Infância de Bajouca. 
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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 2635/07, 

de 3 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 Dona Célia Arneiro, eleitos pelo Partido 

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

230030/2003,  emitida pela firma Rodrigo Faustino de Sousa, Lda.,  no valor de €40,00 

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

 

7.4. 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 1017/07 | Retirado  

 
 

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

 
Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude 
8.1. Apoio ao XIII Internacional Júnior de Leiria. CITL 
DLB N.º 1018/07 | Presentes os ofícios registados sob as ENT. n.º 16804/07, 16726/07 e 

16730/07, todos de 2 de Julho, do CENTRO INTERNACIONAL DE TÉNIS DE LEIRIA, em 

que este solicita à Câmara Municipal de Leiria apoio para a realização do evento 

mencionado em epígrafe, a decorrer entre os dias 27 de Julho e 4 de Agosto de 2007. 

Em resposta, propõe a Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, a 

atribuição do seguinte apoio: 

⎯ transporte e colocação de plantas para decoração do espaço envolvente; 

⎯ pagamento de 50% da despesa relativa ao alojamento dos atletas até ao montante 

máximo de €5.000,00 (cinco mil euros); 

⎯ assegurar o transporte dos atletas, entre o local de alojamento do clube e vice-versa; 

⎯ atribuição de um apoio financeiro de €5.000,00 (cinco mil euros), para fazer face a 

despesas com a alimentação dos participantes e promoção do evento. 
Os apoios a serem efectuados estão em conformidade com a Rubrica Orçamental - 

Unidade Orgânica 12 (Cultura, Desporto e Juventude), Económica 040701, e com as 

Opções do Plano para 2007, CAE 12/040701 (2007-A-248 – Diversos) e foram objecto das 

propostas de cabimento n.º 2838/07, de 16 de Julho e n.º 2846/07, de 17 de Julho.  

Im-DA-15-09_A00 
 
 



909(38) 
 

CMLeiria/ Acta n.º 17, de 2007.07.19 

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 da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade atribuir ao Centro Internacional de Ténis de Leiria o 

referido apoio no valor total de €5.000,00 (cinco mil euros). 

Mais deliberou conceder o apoio material e logístico acima mencionado necessário 

ao normal desenvolvimento do Torneio, assim como custear o pagamento de 50% da 

despesa relativa ao alojamento dos atletas até ao montante máximo de €5.000,00 (cinco mil 

euros), mediante a apresentação dos comprovativos de despesa, e assegurar o transporte 

dos atletas entre o local de alojamento e o clube e vice-versa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Apoio ao XIII Torneio de Lançamentos da Juventude Vidigalense 
DLB N.º 1019/07 | Presente o ofício registado sob a ENT. n.º 16772/07, de 8 de Julho, da 
JUVENTUDE VIDIGALENSE, no qual solicita à Câmara Municipal de Leiria apoio para a 

realização do evento mencionado em epígrafe, que irá decorrer no Centro Nacional de 

Lançamentos de Leiria, nos dias 21 e 22 de Julho de 2007. 

Considerando a evolução quantitativa e qualitativa dos atletas participantes nesta 

competição de elevado nível nacional; 

Considerando que dos cerca de 400 atletas esperados nas três jornadas do Torneio, 

este conta com a presença de atletas com resultados desportivos de excelência, de renome 

nacional e internacional, designadamente atletas olímpicos, representantes dos melhores 

Clubes portugueses, bem como atletas espanhóis e suecos. 

Propõe, por isso, a Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, a 

atribuição do seguinte apoio: 

⎯ transporte e colocação de 8 mesas de banquete e 100 cadeiras, no Centro Nacional 

de Lançamentos de Leiria; 

⎯ transporte e colocação de 50 grades plástico, no Centro Nacional de Lançamentos 

de Leiria; 

⎯ atribuição de um apoio financeiro de €5.000,00 (cinco mil euros), para fazer face a 

despesas com a alimentação e alojamento dos participantes, bem como com a 

promoção do evento e prémios de classificação. 
O apoio a efectuar está em conformidade com a Rubrica Orçamental - Unidade 

Orgânica 12 (Cultura, Desporto e Juventude), Económica 040701, e foi objecto de proposta 

de cabimento n.º 2841/07, de 16 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 da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade atribuir à Juventude Vidigalense o referido apoio  no 

valor total de €5.000,00 (cinco mil euros), bem como todo o apoio logístico supracitado. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto nove 
 G a b i n e t e  d e  A p o i o  a o  S e n h o r  V e r e a d o r  E n g . º  F e r n a n d o  C a r v a l h o    

 

9.1. Regime de estacionamento dos táxis no Concelho de Leiria e limites geográficos 
das áreas de aplicação das tarifas 
DLB N.º 1020/07 | Pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho foi presente a 

informação que abaixo se transcreve: 
«REGIME DE ESTACIONAMENTO DOS TÁXIS NO CONCELHO DE LEIRIA E LIMITE 

GEOGRÁFICOS DAS ÁREAS DE APLICAÇÃO DAS TARIFAS 

1- Enquadramento legislativo 
No dia 30 de Dezembro de 2002 a Assembleia Municipal de Leiria aprovou o 

Regulamento do Transporte em Táxis, revogando assim o anterior. 

Este novo Regulamento Municipal veio responder às profundas alterações legais 

relativas ao acesso à actividade e ao mercado de transportes em táxi introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto. 

Na repartição de responsabilidades, este diploma, na redacção que lhe foi dada 

pelas Leis n.º 156/99, de 14 de Setembro, e n.º 106/2001, de 31 de Agosto, e pelo Decreto-

Lei n.º 41/2003, de 11 de Março, veio conferir aos municípios competências ao nível da 

organização e acesso ao mercado de transportes em táxi, mantendo na administração 

central, entre outras, as competências relacionadas com o acesso à actividade. 

2- As decisões da Câmara Municipal 
Na elaboração do Regulamento Municipal, tal como decorreu da legislação em vigor, 

foram estabelecidas as seguintes regras relativas ao contingente e aos regimes de 

estacionamento a vigorar no Concelho de Leiria: 

Artigo 7.º 

Fixação de Contingentes 

1- O número de táxis em actividade no município será estabelecido por um contingente 

fixado pela Câmara Municipal e que abrangerá o conjunto de todas as freguesias do 

município.  

2- A fixação do contingente será feita com uma periodicidade de dois anos e será 

sempre precedida da audição das entidades representativas do sector.  

3- Na fixação do contingente, serão tomadas em consideração necessidades globais 

de transporte em táxi na área municipal.  

4- A Câmara Municipal procederá à fixação do contigente de táxis no prazo de três 

meses após a entrada em vigor do presente regulamento.  

Artigo 9.º 

Regime e locais de estacionamento 

1- Na área do Município de Leiria são permitidos os seguintes regimes de 

estacionamento:  

Condicionado – na área urbana de Leiria, nos locais reservados para o efeito e até ao 

limite dos lugares fixados no contingente.  
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Fixo – na restante área do concelho de Leiria, em locais determinados e constantes da 

respectiva licença.  

É importante referir que é estabelecido um contingente que abrange todas as 

freguesias do município e que o regime de estacionamento condicionado é aplicado na área 

urbana de Leiria, no seguimento daquelas que sempre foram as decisões políticas do 

Executivo. 

Posteriormente, o despacho n.º 22786/04, do Director Geral dos Transportes 

Terrestres, publicado no Diário da República II Série, n.º 262, de 8 de Novembro, refere que 

as tarifas urbanas (tarifas 1 e 2) aplicar-se-ão na área das freguesias de Leiria, Marrazes, 

Parceiros e Pousos. Este despacho foi baseado numa proposta da Câmara Municipal de 

Leiria, aprovada pela deliberação n.º 1331/04, de 20 de Setembro. 

Desta forma, o despacho da DGTT, sob proposta da Câmara Municipal, veio 

introduzir alterações face ao disposto no Regulamento Municipal, dado que, através da 

deliberação de Câmara n.º 1250/05, de 1 de Agosto, na qual foi determinado o contigente de 

táxis do município, o regime de estacionamento condicionado foi estabelecido na área 

abrangida pelo conjunto das freguesias de Leiria, Marrazes, Parceiros e Pousos. 

É de referir que esta alteração da área do regime de estacionamento é contrária ao 

disposto no artigo 9.º do Regulamento em vigor e não foi sujeita à Assembleia Municipal 

para alteração do mesmo. 

3- Contestação da Federação Portuguesa do Táxi 
No espaço de tempo entre a aprovação e publicação do Regulamento Municipal e o 

Despacho da DGTT, a Câmara preparou os serviços para as implicações da Portaria n.º 

277-A/99, de 15 de Abril, (calendarização de início da contagem de preços com taxímetro) 

tendo sido mantidas várias conversas telefónicas com a DGTT e efectuadas reuniões com 

representantes da Federação Portuguesa do Táxi e da Antral, antes da aprovação da 

deliberação e envio dos elementos para a DGTT, que deram origem ao referido despacho. 

Ter-se-á mantido durante todo este tempo um equívoco na leitura do Decreto-Lei n.º 

251/98, de 11 de Agosto, tendo sido feita uma ligação entre a abrangência territorial dos 

conceitos de contingente e regime de estacionamento que, em bom rigor, não existe na 

legislação e que levou à inclusão da totalidade da área das freguesias de Leiria, Marrazes, 

Parceiros e Pousos na área de estacionamento condicionado e com aplicação da tarifa 

urbana. 

Confrontada com a alteração da área do regime de estacionamento condicionado, a 

Federação Portuguesa do Táxi (FPT) sempre se mostrou desfavorável à não inclusão das 

freguesias de Azoia, Barreira e Barosa na constituição do conjunto de freguesias anteriores, 

tendo manifestado a sua discordância variadas vezes, por meio de reuniões com membros 

do executivo e por meio de ofícios. 

No entanto, foi opinião da Câmara Municipal que, sendo o despacho do Director 

Geral datado de Novembro de 2004 e não devendo a fixação do contigente ser alterada 

antes de decorridos dois anos sobre a sua publicação, o facto deste contemplar o conjunto 

das freguesias de Leiria, Marrazes, Parceiros e Pousos, impossibilitava a inclusão das 

freguesias propostas pela FPT. 
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A FPT, através do ofício com o registo ENT.2005/29665, de 2 de Novembro, 

apresentou um parecer da Direcção-Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais (DGTTF) 

favorável à inclusão das três freguesias no conjunto de freguesias onde se pratica o regime 

de estacionamento condicionado e onde vigoram as tarifas urbanas, dado que considerava 

que a adopção desse regime não constituía um reajustamento do contingente fixado, mas 

apenas uma transferência dos táxis dessas freguesias para a área urbana onde se pratica 

outro regime de estacionamento e tipo de tarifas. Desta forma o Director-Geral considerou a 

possibilidade de alteração do seu despacho, sem necessidade de aguardar o decurso dos 

dois anos após a data do despacho. 

Após análise do processo e da realização de reunião com representantes da FPT, a 

Câmara Municipal, com base nestes novos dados, resolveu consultar novamente as 

entidades representativas do sector (ANTRAL, FPT, SITRA) , bem como as Juntas de 

Freguesia de Azoia, Barreira e Barosa. 

Dadas as diversas questões colocadas durante as reuniões com os diversos 

representantes das instituições envolvidas, a Câmara Municipal resolveu proceder a um 

novo estudo da legislação em vigor, por forma a tentar conciliar as posições em conflito. 

4- Proposta 
Havendo um instrumento legal e em vigor, aprovado pela Assembleia Municipal, 

propõe-se que devem ser aplicados os princípios nele constantes, passando a área urbana 

de Leiria, tal como definida no PDM, a constituir a área na qual se aplica o regime de 

estacionamento condicionado e, por consequência lógica, a área territorial onde é aplicado o 

tarifário urbano. 

Este cenário obriga a algumas decisões pontuais, face a alterações de regime de 

estacionamento e locais de estacionamento, entretanto ocorridas pela aplicação do anterior 

despacho da DGTT: 

a) Todos os veículos abrangidos pela anterior zona de aplicação das tarifas urbanas 

continuam a estar sujeitos ao regime de estacionamento condicionado, embora com a nova 

delimitação territorial da área sujeita a este regime de estacionamento; 

b) Todos os veículos cujo local de estacionamento fixo se encontra actualmente dentro dos 

limites da área urbana de Leiria, passam a estar sujeitos ao regime de estacionamento 

condicionado.» 

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

conferida pelo artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 41/2003, de 11 de Março, e ao abrigo do n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento Municipal 

do Transporte em Táxi, deliberou por maioria, com os votos abstenção dos Senhores 

Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira e Dona Célia Arneiro, 

eleitos pelo Partido Socialista, concordar com a informação acima transcrita e fixar o 

contingente de táxis na área do concelho de Leiria, conforme é proposto, sendo necessário 

comunicar ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P., por forma a ser 

produzido novo despacho. 

Mais deliberou que sejam efectuadas as seguintes rectificações à deliberação n.º 

1250/05, de 1 de Agosto: 
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1 – Que na área do concelho de Leiria, o número de táxis seja o fixado no contingente 

conforme a seguir se indica: 
Área Urbana de Leiria.........................................................................................48 

Amor ..................................................................................................................3 

Arrabal ...............................................................................................................3 

Azoia ..................................................................................................................2 

Bajouca ...............................................................................................................3 

Barreira ..............................................................................................................1 

Bidoeira de Cima ...............................................................................................2 

Boa Vista ............................................................................................................2 

Caranguejeira ....................................................................................................4 

Carreira ..............................................................................................................1 

Carvide ...............................................................................................................4 

Chainça ..............................................................................................................1 

Coimbrão ...........................................................................................................3 

Colmeias ............................................................................................................3 

Cortes ................................................................................................................2 

Maceira ..............................................................................................................7 

Memória .............................................................................................................2 

Milagres .............................................................................................................1 

Monte Real .........................................................................................................6 

Monte Redondo .................................................................................................6 

Ortigosa .............................................................................................................2 

Regueira de Pontes ...........................................................................................2 

Santa Catarina da Serra ....................................................................................4 

Santa Eufémia ...................................................................................................2 

Souto da Carpalhosa .........................................................................................4 

 2 – Que os locais de estacionamento sejam os seguintes: 

 2.1. - Na área urbana de Leiria, os demarcados pela Câmara Municipal de Leiria, até 

ao limite do número de táxis fixado no contingente. 

 2.2. – Nas restantes freguesias do concelho de Leiria, nas localidades que a seguir 

se indicam e constantes da respectiva licença: 
Amor – Amor, Barreiros e Casal dos Claros; 

Arrabal – Arrabal, Soutocico e Várzea; 

Azoia – Azoia e Alcogulhe; 

Bajouca – Bajouca (2 carros) e Cavadas da Bouça; 

Barreira – Sobral; 

Bidoeira de Cima - Bidoeira de Cima; 

Boa Vista – Alqueidão e Boa Vista; 

Caranguejeira – Caranguejeira; 

Carreira – Carreira; 

Carvide – Boco, Carvide, Moinhos de Carvide e Outeiro da Fonte; 

Chainça – Chainça; 

Coimbrão – Coimbrão, Ervedeira e Praia do Pedrogão; 

Colmeias – Barracão, Chã e Colmeias; 

Cortes – Cortes; 

Maceira –  Maceira, Porto do Carro, A-dos-Pretos (2 carros), Arnal (2 carros), Vale Salgueiro; 

Memória – Memória e Portela da Memória; 

Milagres – Milagres; 

Monte Real – Monte Real (5 carros) (a) e Serra do Porto d’Urso (a) 

Monte Redondo – Aroeira, Fonte Cova, Grou e Monte Redondo (3 carros); 
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Ortigosa – Ortigosa e Riba d’Aves; 

Regueira de Pontes – Chãs e Regueira de Pontes; 

Santa Catarina da Serra – Loureira, Quinta da Sardinha, Santa Catarina da Serra e Vale Sumo; 

Santa Eufémia – Santa Eufémia; 

Souto da Carpalhosa – Moita da Roda, Souto da Carpalhosa  (a), Vale da Pedra e Várzeas. 
(a) Estão também autorizados a estacionar à entrada da Estação dos Caminhos de Ferro de Monte Real à hora de 

chegada dos comboios. 

 3 – Que a Câmara Municipal de Leiria, no âmbito das suas competências próprias 

em matéria de ordenamento do trânsito, possa alterar, dentro da área para que os 

contigentes são fixados, a demarcação dos locais de estacionamento, quer no regime de 

estacionamento condicionado, quer no regime de estacionamento fixo. 

4 – Que os locais destinados ao estacionamento de automóveis de aluguer sejam 

devidamente assinalados através de sinalização horizontal e vertical, de acordo com as 

normas do Código da Estrada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
9.2. Pedido de declaração de interesse público da correcção ao traçado da Rua D. 
Álvaro Abranches de Noronha à Comissão Regional da Reserva Agrícola da Beira 
Litoral 
DLB N.º 1021/07 | Presente informação da Divisão de Planeamento e Ordenamento do 

Território, que se transcreve: 

«Pretende-se através da correcção de traçado da Rua D. Álvaro Abranches de 

Noronha (ligação da rotunda do D. Dinis e a rotunda do Instituto Politécnico de Leiria) 

assegurar a melhoria das várias funções viárias, nomeadamente a ligação ao IC2 e 

acessibilidades entre a zona de Comércio e Serviços onde está actualmente instalado o 

Continente e o Instituto Politécnico de Leiria e a sua relação com o resto da Cidade.  

Esta intervenção, na rede viária municipal, faz parte integrante de um estudo mais 

abrangente de requalificação do actual IC2 inserido no perímetro urbano da Cidade de 

Leiria, e na continuidade da variante da Batalha. 

A ampliação, a curto prazo, do actual Continente (Processo de licenciamento 

camarário n.º 1029/05) e as dinâmicas ampliações das instalações do Instituto Politécnico de 

Leiria projectam aumentos de capacidade viária e pedonal, esta última muito mal resolvida 

actualmente. 

Na reformulação da Rua D. Álvaro Abranches de Noronha, é aumentado o número 

de vias de circulação, passando de uma via existente por cada sentido, 1x1, a duas por 

sentido, ou seja, 2x2, sendo a plataforma constituída por duas faixas de rodagem de 7,15 

metros cada, com 3,35 metros por via, incluindo passeios laterais com 1,50 metros bem 

como de uma ciclovia com 1,25 metros. Estes novos fluxos obrigam, no âmbito da 

engenharia de tráfego, a uma ripagem no seu traçado de forma a garantir uma inserção na 

chegada à Rotunda D. Dinis em melhores condições de segurança». 

Considerando que o parecer favorável da CRRA só pode ser concedido quando 

esteja em causa vias de comunicação, seus acessos ou outros empreendimentos ou 

construções de interesse público, desde que não haja alternativa técnica economicamente 
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aceitável para o seu traçado ou localização (artigo 9.º, n.º 2, alínea d) do Decreto-Lei n.º 

196/89, de 14 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de Dezembro). 

A Câmara analisou o assunto e, nos termos e para efeitos do disposto na alínea d) 

do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e na alínea d) do n.º 2 do artigo 

9.º do Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de 

Dezembro, deliberou por unanimidade: 

a) declarar o interesse público da correcção ao traçado da Rua D. Álvaro Abranches de 

Noronha; 

b) solicitar a emissão de parecer favorável à Comissão Regional da Reserva Agrícola da 

Beira Litoral para efeitos de utilização de solo da RAN condicionado pela lei geral; 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 
 G a b i n e t e  d e  A p o i o  à  S e n h o r a  V e r e a d o r a  D r a .  N e u s a  M a g a l h ã e s  

 

10.1. Concurso «Construções na Areia», na Praia do Pedrógão 
DLB N.º 1022/07 | Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dra. Neusa Magalhães, um pedido formulado pelo DIÁRIO DE NOTÍCIAS (Ent. 2007/7793) 

para apoio na realização de mais uma edição do concurso Construções na Areia, na Praia 

do Pedrógão. 

Considerando que: 

⎯ a Praia do Pedrógão é um lugar de veraneio de elevado interesse turístico e é a única 

estância balnear do Concelho de Leiria; 

⎯ a animação funciona como chamariz e factor de captação de afluência de público; 

⎯ este movimento tem protagonizado momentos de animação e envolvimento social 

crescentes, junto da população e visitantes daquela localidade. 

Propõe-se que a Câmara Municipal de Leiria coopere com o Diário de Notícias na 

realização do concurso, designadamente, através de: 

a) oferta de lanche para 60 crianças; 

b) alojamento para 6 elementos do Diário de Notícias (3 duplos) de 12 para 13 de Agosto; 

c) autorização para a colocação de faixas publicitárias no recinto do concurso; 

d) indicação de 3 pessoas para integrarem o júri de classificação, constituído por: Telma 

Fontes (Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos), Frederica Biel (Divisão de Comunicação, 

Relações Públicas e Cooperação) e Otília Damâso (Professora de Artes). 

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

conferida pela alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade apoiar a realização do concurso Construções na Areia, na 

Praia do Pedrógão, aprovando a proposta acima apresentada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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10.2. Pagamento de factura à firma «Valorlis, Valorização e Tratamento de Resíduos 
Sólidos, S.A.» 
DLB N.º 1023/07 | Presente a factura da «Valorlis – Valorização e Tratamento de Resíduos 

Sólidos, S.A.» n.º 5080384296, de 2006/11/30, no valor de €579,83, relativa serviço de 

recepção de excedentes de resíduos sólidos recolhidos no âmbito da Erradicação de lixeiras 

2006 – Campanha «Leiria Limpa». 

Atendendo ao facto de que a execução deste serviço foi efectuada sem que 

previamente tivessem sido cumpridos todos os requisitos inerentes à realização integral do 

processo de despesa e considerando que a referida factura se encontra por regularizar, 

tendo já sido objecto da proposta de cabimento n.º 2816/07, de 12 de Julho. 

Sendo assim, solicita-se autorização para se proceder no presente ano económico 

ao seu lançamento contabilístico, bem como ao seu pagamento, dado a mesma nunca ter 

figurado nos mapas da dívida do ano transacto. 

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 Dona Célia Arneiro, eleitos pelo Partido 

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

5080384296, de 2006/11/30, no valor de €579,83, com IVA incluído à taxa legal de 5%, 

emitida pela firma  «Valorlis – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.». 
 
 

 

 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 F). 

 

 

 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 
Processo de loteamento n.º 12/97 – Imobiliária  Memoriense, Lda. e Outros 
DLB N.º 1024/07 | De Imobiliária Memoriense, Lda, acompanhado de dois requerimentos de 

MOTA MARQUES E FILHOS, LDA. e outros, com sede no lugar de Tiroeira, Vermoil, 

concelho de Pombal, a solicitar alterações aos lotes 52, 53, 54 e 55, do loteamento, situados 

no lugar de Quinta do Taborda, da freguesia e concelho de Leiria.  

As alterações consistem no seguinte: 
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a) alteração das cotas altimétricas nos lotes 52 e 53; 

b) alterações às rampas de acesso aos pisos de estacionamento desenvolvidos na 

área dos lotes 52 a 54; 

c) alteração ao parqueamento público na praceta confinante aos lotes em causa. 

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

Divisão de Loteamentos, datada de 12 de Julho de 2007, constante do respectivo processo 

(folhas 1738, 1739 e 1740) deliberou por unanimidade aprovar as alterações propostas, 

ficando condicionadas às devidas rectificações às obras de urbanização, nomeadamente na 

ligação pedonal, localizada a sul e poente do lote 54.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto dois 
Isenção de taxa de utilização do Pavilhão Desportivo Municipal Dr. Correia Mateus 
DLB N.º 1025/07 | Presente a Ent. n.º 17805, de 13/07/2007, do GRUPO RECREATIVO 

AMIGOS DA PAZ, Pousos, na qual solicita à Câmara Municipal de Leiria a cedência gratuita 

do Pavilhão Desportivo Municipal Correia Mateus, para a realização de um torneio 24 horas 

de futsal feminino, nos dias 21e 22 de Julho de 2007. 

Considerando a importância da organização desta iniciativa na criação e 

aprofundamento de hábitos regulares de prática desportiva e ocupação salutar dos tempos 

livres dos jovens, propõe a Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, a 

isenção da taxa de utilização do Pavilhão Desportivo Municipal da Correia Mateus. 

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 da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade apoiar Grupo Recreativo Amigos da Paz, Pousos, 

concedendo isenção da taxa de utilização do Pavilhão Desportivo Municipal Correia Mateus, 

referente ao torneio 24 horas de futsal feminino, no período compreendido entre as 19 horas 

do dia 21 de Julho e as 19 horas do dia 22 de Julho de 2007. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 
Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. Requerente: 
José Bento Rodrigues. Decisão final. 
DLB N.º 1026/07 | Presente a resposta do requerente, com a ENT n.º 31538/06, de 21 de 

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

indeferir o seu pedido de indemnização por danos patrimoniais, orçamentados entre 

€6.316,59, e €7.221,66, causados no seu veículo automóvel, com a matrícula 11-13-OM, em 

virtude de despiste e capotamento devido ao embate num buraco coberto por água da chuva 

existente numa depressão côncava no pavimento da estrada dos Guilhermes (DLB n.º 

1656/06, de 7 de Dezembro). 
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 Analisada a resposta e com base na informação n.º 21.CDIA/07, de 18 de Julho, 

anexa à presente acta e que dela faz parte integrante (ANEXO G) , 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 23589, de 14 de Dezembro de 

2006. 

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

21.CDIA/07, de 18 de Julho, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por 
unanimidade indeferir o pedido deduzido por José Bento Rodrigues, notificar o requerente 

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

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

 

 

 

 

Encerramento da reunião  

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram quinze horas e cinquenta e cinco minutos mandando que, de tudo para 

constar, se lavrasse a presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão 

Administrativa, mandei escrever e subscrevo. 

 

 
A Presidente da Câmara Municipal____________________________________________ 
A Chefe da Divisão Administrativa_____________________________________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 
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