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Acta n.º 16/2007 
 

 

Aos cinco 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 Dr. Vítor Manuel 

Domingues Lourenço, 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. 

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

Urbanísticas, e o Eng.º Carlos Alberto,  Director do Departamento de Obras Municipais, para 

prestação de esclarecimentos sobre os processos, respectivamente, de obras particulares e 

de obras municipais. 

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

Divisão Administrativa. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às dezassete 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 562/02 - Santa Casa da Misericórdia de Leiria 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 156/06 - Indústria de Carnes Jaulino & Filha, Lda 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 300/06 - Construções Duque & Filhos, Lda 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 337/06 - Vitor Manuel Ferreira Albino 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 683/06 - Nogueira Matos, Lda 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 788/06 - Fábrica da Igreja Paroquial dos Pousos 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 882/06 - Caixa Geral de Depósitos, S.A. 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 1099/06 – GLOBALDIS, Distribuição Global de 

Materiais, S.A. 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 1138/06 - Simões Silva & Filhos, Lda 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 27/07 - Ilídio de Oliveira Gomes 
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1.1.11. Processo de obras particulares n.º 126/07 - Carlos Alberto Martins do Carmo 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 153/07 - Maria dos Anjos Cordeiro da Silva (e 

outros) 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 278/07 - Fernando Moura de Almeida 

1.1.14. Processo de obras particulares n.º 294/07 - Adriano de Oliveira Carreira 

1.1.15. Processo de obras particulares n.º 301/07 - Paulo Guilherme Cardoso Ferreira 

1.1.16. Processo de obras particulares n.º 460/07 - Jorge Manuel Estrela de Pinho e Almeida 

1.1.17. Processo de obras particulares n.º 394/02 – José Magalhães Ferreira 

1.2. Análise do processo de licenciamento de combustíveis n.º 1/05 - Paulo Alexandre 

Inácio Pedrosa 

1.3. Análise do processo de loteamento n.º 10/04 - Roberto Manuel Coutinho de Oliveira 

Charters de Azevedo 

Ponto dois 
Processo n.º T – 06/2007. Projecto do arruamento em Casal Cego, Marrazes. Proposta de 

protocolo 

Ponto três 
3.1. Análise do assunto relacionado com a Divisão Administrativa 
Projecto de Regulamento Interno do Centro de Documentação Técnica 

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

3.2.3. Pagamento de facturas à firma Caiado S.A. 

3.2.4. Criação de postos de cobrança 

3.2.5. Doação de diverso equipamento para instalar no 1.º CEB de Várzeas, freguesia de 

Arrabal 

3.2.6. Doação de diverso equipamento para instalar no 1.º CEB de Arrabal, freguesia de 

Arrabal 

3.2.7. Exercício do direito de preferência na alienação da casa n.º 19, sita na Rua D. Nuno 

Álvares Pereira, Bairro das Almuinhas, freguesia de Marrazes 

3.2.8. Hasta Pública para adjudicação do direito de uso privativo de três espaços integrados 

no parque da Fonte Quente, Leiria 

3.2.9. Resumos de Tesouraria 

Ponto quatro 
Análise das propostas de votos de pesar apresentadas pela Divisão de Recursos 
Humanos 

4.1. Armindo Faria Roda 

4.2. Maria da Conceição Pinto Falcão Martins 

Ponto cinco 
Exercício do direito de preferência 

Ponto seis 
Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento Económico 
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6.1. Licença especial de ruído (Ent.12486/07) 

6.2. Licença especial de ruído (Ent.15844/07) 

6.3. Licença especial de ruído (Ent.15845/07) 

6.4. Licença especial de ruído (Ent.13158/07) 

6.5. Licença especial de ruído (Ent.16121/07) 

6.6. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Entfe.3906/07) 

6.7. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.11837/07) 

6.8. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.11835/07) 

6.9. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.11834/07) 

6.10. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.11836/07) 

6.11. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho (Ent.14538/07) 

6.12. Painéis publicitários na área da cidade de Leiria/zona urbana 

6.13. Atribuição de lugar cativo no Mercado de Venda por Grosso do Falcão, Têxtil, Calçado 

e outros (Ent.15612/07) 

Ponto sete 

7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Educativa 
Municipal 
7.1.1. Dia Mundial da Criança. Projecto «Trocar por Miúdos». Patrocínios 

7.1.2. Freguesia de Amor. Transferência de verba 

7.1.3. Freguesia de Santa Eufémia. Transferência de verba 

7.1.4. Fundação Escola Profissional de Leiria. Pedido de parecer 

7.1.5. Fundação Escola Profissional de Leiria. Relatório de contas 2006 

7.2. Análise do processo relacionado com a Divisão da Acção Social 
Atribuição de apoios financeiros no âmbito da Acção Social 

Ponto oito 
8.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Cultura 
8.1.1. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva. Ratificação de despacho 
8.1.2. Praça Viva. Ano de 2007 

8.1.3. Subsídio ao TASE – Teatro de Animação de Santa Eufémia 

8.1.4. Subsídio ao TE-ATO, Grupo - Teatro de Leiria 

8.1.5. Doação de espólio ao M|i|mo – Museu da Imagem em Movimento 

8.1.6. Apoio ao Núcleo Sportinguista de Leiria 

8.1.7. Lista de despesas do Teatro José Lúcio da Silva. Abril de 2007 

8.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude 
8.2.1. Protocolo de Utilização do Pavilhão da Escola Básica 2, 3 José Saraiva 

8.2.2. Go Away – Verão 2007. Pedido de apoio (Ent.14237/07) 

Ponto nove 
9.1. Apoio à Freguesia da Barosa para Parque Infantil do Picheleiro 

9.2. Apoio para Festa em Honra de Nossa Senhora dos Aflitos. Praia do Pedrógão 

9.3. Mercado Municipal da Praia do Pedrógão. Hasta pública dos lugares vagos 
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9.4. Mercado do Levante da Praia do Pedrógão. Hasta pública dos lugares vagos 

Ponto dez 
10.1. Protocolo de delegação de competências. Trabalhos a mais (Ent. 11930/07) 

10.2. Regime de estacionamento dos táxis no Concelho de Leiria e limites geográficos das 

áreas de aplicação das tarifas. 

10.3. Feira do Centro Histórico. Alterações ao trânsito 

 

*** 

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

Ponto um 
Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Administrativa 
1.1. Relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais referente ao mês de Junho de 

2007 

1.2. Tramitação de processos de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria 

durante o mês de Junho de 2007 

Ponto dois 
Processo n.º T – 60/2007. Ampliação/remodelação da escola do ensino básico do Arrabal. 

Proposta para abertura de concurso público. 

Ponto três 
3.1. Atribuição de habitação social. Casa n.º 20, sita no Bairro Social Cova das Faias. 
3.2. Atribuição de habitação social. Apartamento (T2) do lote 7, 1.º, letra «C», sito no Bairro 

das Almuinhas. 

Ponto quatro 
Processo de licenciamento de obras particulares n.º 31/07 

Ponto cinco 
Pagamento de RO’s à ADSE 

Ponto seis 
Lista de Despesas do Teatro Miguel Franco. Junho de 2007 

Ponto sete 
Lista de Despesas do Teatro José Lúcio da Silva. Junho de 2007 

Ponto oito 
Cedência do Teatro José Lúcio da Silva. Alteração à deliberação 

Ponto nove 
Processo de loteamento n.º 1/90 – Construmansos, Sociedade de Construções e Imobiliária, 

Lda, e outros 

Ponto dez 
Cedência gratuita de duas carrinhas «Mercedes Vito» 
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 Período de antes da ordem do dia  

 

Pedido de suspensão de mandato da Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira, eleita 
na lista do Partido Socialista 

DLB N.º 0897/07 | Presente o pedido de suspensão do mandato, com a Ent n.º 07/16000, de 

22 de Junho, por um período até 60 dias, a partir do dia 1 de Julho de 2007, apresentado 

pela Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira, eleita na lista do Partido Socialista, com 

fundamento em motivos profissionais.  

A Câmara, depois de apreciado o pedido, ao abrigo das disposições conjugadas do 

artigo 77.º e do artigo 79.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade aceitar o pedido de suspensão e os fundamentos do mesmo apresentados 

pela Autarca.  

Mais deliberou solicitar à Senhora Presidente da Câmara a convocação da Senhora 

Célia Maria do Arneiro, dando-lhe conhecimento do teor da presente deliberação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Intervenção do munícipe, Senhor Eurico Matos da Costa  
 

O Senhor Eurico Matos da Costa quis saber qual o desenvolvimento que teve o 

processo de encerramento do estabelecimento de café, sito na Rua Miguel Torga, desde a 

reunião do dia 6 de Junho, na qual esteve presente. 

A Senhora Presidente reiterou o que lhe explicara nessa reunião, ou seja, disse que 

havia duas situações distintas: uma delas era um pedido de legalização de um 

estabelecimento a funcionar de forma ilegal, estando este a seguir os trâmites normais e a 

ser analisado do ponto de vista jurídico, dada a sua complexidade, não existindo, por isso, 

nenhuma decisão sobre o mesmo. A outra situação estava relacionada com o facto do 

estabelecimento estar a funcionar de forma ilegal, tendo já sido notificado o proprietário da 

intenção de encerramento. 

Na sequência da primeira notificação de encerramento, o notificado demonstrou no 

processo a sua vontade em legalizar o estabelecimento, tendo apresentado para o efeito a 

documentação necessária. 

Mais explicou que, apesar de aquele processo de legalização ter sido indeferido, o 

interessado apresentou um novo processo com correcções face ao primeiro, podendo este 

vir ou não a ser legalizado, após a análise jurídica a que está a ser sujeito.  

A Senhora Presidente continuou dizendo que, mesmo que tenha assinado o 

despacho no sentido de o estabelecimento encerrar, a pessoa tem o direito legal de vir 

apresentar outro processo e contestar esse acto, só finalizando o procedimento quando 

estiverem esgotadas todas as possibilidades de o estabelecimento vir a ser legalizado. 

O Senhor Eurico Matos da Costa perguntou como iriam legalizar o 

estabelecimento se até o contrato de arrendamento estava ilegal; ao que a Senhora 
Presidente respondeu não ter a Câmara nada a ver com o contrato de arrendamento, mas 
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tão-só com o dever de averiguar, do ponto de vista legal de funcionamento e das obras 

solicitadas, atento o enquadramento legal do PDM.  

O Senhor Eurico Matos da Costa continuou, questionando o motivo pelo qual o 

processo, depois de ter sido emitido o parecer, ter estado pendente no gabinete do técnico 

durante 8 meses. Mais afirmou saber que os fiscais iam ao estabelecimento, mesmo estando 

este ilegal, e que alguém - a pedido dele, munícipe - ouviu dizer que a despesa estava paga 

-dos fiscais que lá foram. 

A Senhora Presidente sugeriu ao Senhor Eurico da Costa que apresentasse tal 

denúncia por escrito e recomendou que não fizesse insinuações sem as provar, não 

deixando as conversas no ar nem transparecer a ideia que havia «esquemas» montados. 

De seguida, o Senhor Eurico Matos da Costa leu a denúncia anónima que deu 

entrada na Câmara, dizendo que se dava com todos os moradores do prédio e duvidava que 

tivesse sido algum deles a apresentar a dita denúncia. Mais perguntou como entrou a 

denúncia na Câmara, visto não ter qualquer tipo de registo nem identificação. 

A Senhora Presidente disse que a denúncia era anónima logo não tinha 

identificação mas que qualquer denúncia que desse entrada tinha o tratamento devido.  

Por último, o Senhor Eurico Matos da Costa referiu um parágrafo da acta n.º 14, da 

reunião de 6 de Junho, para esclarecer que nunca tinha dito aquelas palavras, pois nunca 

disse que queria encerrar o estabelecimento. 

A Senhora Presidente leu o parágrafo em causa «A Senhora Presidente respondeu 

que o estabelecimento do qual o Senhor Eurico era sócio estava a laborar de forma ilegal, por falta de 

licença específica para poder ser explorado. Mais disse que, a partir do momento que os sócios se 

desentenderam, houve vontade por parte de um sócios (ele próprio) de encerrar o dito 

estabelecimento.» e explicou que aquelas palavras tinham sido proferidas por ela e não pelo 

Senhor Eurico. 

 
Intervenção do munícipe, Senhor Anjos Fernandes   
 

O Senhor Anjos Fernandes começou por colocar algumas questões aos Senhores 

Vereadores, designadamente, ao Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, ao qual 

perguntou se a Rua do Valverde iria ser arranjada, ao que o Senhor Vereador explicou que a 

estrada em questão não necessitava de uma intervenção mais profunda, sendo possível a 

manutenção da mesma, tapando os buracos. A colocação de uma camada de betuminoso 

global só seria possível quando a obra estivesse no plano de actividades da Câmara, o que 

não era o caso. 

À segunda questão «Quando se iriam colocar os ecopontos nos Marrazes?», 

respondeu a Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães que, em resposta a um ofício a 

pedir a colocação dos ecopontos na rua, a Valorlis fez uma avaliação do solicitado e 

entendeu indeferir o pedido. Mais esclareceu que a colocação dos ecopontos não é da 

responsabilidade da Câmara mas sim da Valorlis.  

O Senhor Anjos Fernandes continuou a sua exposição dizendo que em 2004 

apresentou por escrito e depois pessoalmente a questão do Lapedo e que, actualmente 
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aparentava estar ao abandono, num emaranhado de silvas (exceptuando alguns carreiros 

que os proprietários dos terrenos fizeram), nada tendo sido feito sobre a matéria. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço respondeu dizendo que estes terrenos eram 

privados; mesmo «O Menino do Vale do Lapedo» estava vedado de acordo com o Ministério 

da Cultura e com o IPPAR, não tendo nada a ver com a Câmara. 

De seguida, o Senhor Anjos Fernandes disse que a Câmara devia criar um 

gabinete de atendimento ao cidadão, composto por pessoas competentes, concretamente 

técnicos, que se deslocariam directamente ao local após reclamações apresentadas por 

munícipes, evitando-se assim que estes interviessem nas reuniões. 

Mais disse que, para intervir na reunião teve de estacionar o carro e pagar, enquanto 

na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, entre o cruzamento da Quinta de Santo António e o 

cruzamento da Proalimentar estão diariamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 

viaturas estacionadas pertencentes a um rent-a-car, tanto do lado direito como do lado 

esquerdo, perguntando se isto era honesto. 

A Senhora Presidente explicou que os parquímetros são colocados nas zonas de 

maior pressão e não tem sido política da Câmara colocá-los em zonas periféricas. No caso 

em questão o estacionamento era público e, dado que o rent-a-car não tinha estacionamento 

era lá que os colocavam. Disse, no entanto, que o caso iria ser analisado no sentido de se 

saber se a Câmara poderia fazer alguma coisa. 

O Senhor Anjos Fernandes questionou também por que razão funcionários da 

Câmara fazem avaliações fora do Distrito de Leiria durante o horário de trabalho e porque 

razão havia uma quantidade de habitantes da cidade de Leiria que não paga água. 

Relativamente a estas questões o Senhor Vereador Dr. Raul Castro quis saber 

quem eram os funcionários que fazem avaliações durante o horário de trabalho e quem eram 

os leirienses que não pagavam a água. 

A Senhora Presidente reiterou o pedido do Senhor Vereador Dr. Raul Castro e 

pediu ao Senhor Anjos Fernandes que indicasse quem eram os tais funcionários e os 

leirienses que não pagavam a água. Explicou ainda que todos os leirienses que consumiam 

água pagavam e que quando isso não acontecia era desligado o contador. Mais disse que, 

caso o Senhor Anjos Fernandes não parasse de dizer aquelas coisas sem as provar, 

chamava a Polícia Judiciária para averiguar o que ele andava a dizer. 

 

Intervenção da munícipe, Senhora Maria Mercês Ferreira Machado  
 

A Senhora Maria Mercês Ferreira Machado explicou que habitava numa casa na 

Rua Comandante João Belo e que, devido às obras que iriam ser realizadas, foi celebrado 

(pelo Eng.º Civil responsável pela obra) um protocolo, segundo o qual foi realojada noutra 

casa da mesma senhoria, assumindo todas as rendas e despesas até ela tomar opção 

quando a casa estivesse pronta. Mais informou que a casa que actualmente habita está em 

péssimo estado, temendo, pois, pela sua segurança, e que as obras já finalizaram, não lhe 

tendo sido dada a opção de voltar à sua antiga casa. Concluiu dizendo que estava 

desempregada, encontrando-se a trabalhar no âmbito dum POC. 
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A Senhora Presidente informou que, em situações deste género, o inquilino tem 

que solicitar à Câmara uma vistoria à casa. Na sequência do pedido os técnicos verificam as 

condições e notifica-se o senhorio para realizar as obras. Quanto à sua situação financeira, 

sugeriu que se deslocasse à Junta de Freguesia a fim de pedir um atestado das condições 

financeiras.  

 

Intervenção do munícipe, Senhor Renato Cruz 
 

O Senhor Renato Cruz perguntou quando previam o início das obras relativas aos 

arranjos de espaços verdes do loteamento n.º 1/90 e, caso as obras não se iniciassem na 

data prevista, qual seria a medida que a Câmara tomaria. 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães respondeu que tinha falado com o 

Senhor Renato Cruz na segunda-feira (dia 2 de Julho) e lhe tinha dito que o relatório ia ser 

enviado à Construmansos para aprovação, mas isto que não era impeditivo para o início das 

obras.  

Mais disse que o Plano de trabalhos se iniciará no mês de Julho, sendo sua vontade 

que este assunto se resolvesse o mais depressa possível, mas que isso não dependia da 

Câmara. Afirmou também que não queria por a hipótese das obras não iniciarem, porque 

queria acreditar no que fora acordado com o promotor. 

 

Intervenção do munícipe, Senhor Cristóvão de José Melo Rodrigues Costa  
 

O Senhor Cristóvão de José Melo Rodrigues Costa explicou que em 1999 

comprou um apartamento, situado na Urbanização Quinta da Maligueira, lote 9, e neste 

momento estava a tentar vendê-lo, através de uma imobiliária. Esta pediu à Câmara uma 

licença de habitabilidade, que não a emitiu. Questionou, então, o motivo desta situação dado 

que, na altura da compra, não houve problemas. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves explicou, que analisados os 

elementos do processo, verifica-se que o projecto foi aprovado em 11 de Janeiro de 1995, 

ao qual correspondeu o alvará de licença de obras emitido em 4 de Março de 1998. 

Em 10 de Dezembro de 1998 o requerente solicitou a aprovação de um projecto de 

alteração que contemplava a execução de garagens individualizadas na cave, o qual foi 

indeferido (reunião de 3 de Fevereiro de 1999) 

Verifica-se a existência no processo de um documento do registo de propriedade 

horizontal datado de 21 de Dezembro de 1998, do qual faz parte um documento 

complementar de descrição das fracções com garagens individualizadas e com referência ao 

projecto aprovado em 11 de Janeiro de 1995 (que previa estacionamentos demarcados na 

cave). 

Verifica-se ainda que com base em requerimento do proprietário datado de 

11/06/1999, foi emitido pela Câmara Municipal de Leiria, em 15 de Julho de 1999, o alvará 

de utilização, do qual constam estacionamentos demarcados na cave.  

Referiu que, posteriormente e no seguimento de uma reclamação que veio ao 

processo, a fiscalização da Câmara se deslocou ao local e verificou que na cave estavam 
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garagens individualizadas e não o que fora aprovado. Mais informou que houve uma 

tentativa de legalização destas garagens, indeferida por não haver condições legais para 

regularizar a situação. Entretanto, mencionou que este processo se arrasta há algum tempo, 

verificando-se actualmente que a POMBALPRÉDIOS já não possui qualquer fracção no dito 

prédio.  

Concluiu informando que recentemente o condomínio remeteu à Câmara um 

projecto de alterações do prédio para regularizar o que está em desconformidade com o 

projecto aprovado, nomeadamente as fachadas e as garagens. 

Da informação técnica conclui-se que as alterações nas fachadas são passíveis de 

ser aprovadas mas as garagens não poderão ser aprovadas pelos mesmos motivos que 

deram origem ao indeferimento anteriormente proferido. 

O Senhor Cristóvão de José Melo Rodrigues Costa perguntou o que poderia 

fazer para obter a licença de habitabilidade. 

A Senhora Presidente respondeu que a única forma de resolver esta situação 

residia em todos os condóminos acordarem na demolição das construções ilegais. 

Mais disse que, para ser emitida a licença de habitabilidade, teria de estar tudo 

legalizado e como não era possível legalizar a situação actual, os condóminos teriam de 

repor a situação, em obediência ao que fora aprovado. Esta situação poderia ser resolvida 

em sede judicial visto que havia efectivamente irregularidades em termos de escritura, 

existia um processo aprovado de uma determinada forma e uma escritura com base num 

documento não coincidente com o projecto. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. António Ferreira 
 

O Senhor Vereador Dr. António Ferreira questionou se não havia uma forma de 

controlar as obras a serem efectuadas numa rua, isto porque, por vezes, arranjavam uma 

determinada rua e passada meia dúzia de dias cortavam-na novamente. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho disse que não havia nenhuma 

intervenção estruturante sem que fossem notificadas todas as entidades – nomeadamente, 

SMAS, EDP- Distribuição de Energia, S. A., Portugal Telecom, TVCabo, Lusitâniagás – para, 

dentro de um certo prazo, informarem da existência de alguma infra-estrutura para colocar. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves  
 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves informou que já se encontra 

disponibilizada a consulta on-line dos processos de licenciamento, pelos requerentes, tendo 

passado a explicar o procedimento de acesso: o requerente inscreve-se na página do site da 

CML na Internet e recebe uma palavra-passe para poder consultar os processos que lhe 

digam respeito (processo de consulta individual). Os munícipes requerentes passarão assim 

a ter acesso a toda a tramitação dos respectivos processos, evitando a necessidade de 

deslocação aos serviços da autarquia para obter informação sobre a mesma. 

Em aditamento àquela explicitação, a Senhora Presidente disse que os munícipes 

interessados podiam fazer observações através de correio electrónico. 
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Neste seguimento, o Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço informou também que o 

Teatro José Lúcio da Silva já tinha página na internet no sítio: www.teatrojlsilva.pt  

 

 

 Ordem do dia  

 

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

 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 562/02 - Santa Casa da Misericórdia de 
Leiria 
DLB N.º 0898/07 | De SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LEIRIA, com sede social na 

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

arquitectura para alteração do edifício destinado a apoio a jovens e creche situado na Rua 

Trindade Coelho, freguesia de Leiria. 

As alterações decorrem de ajustamentos em obra na sequência do projecto 

anteriormente aprovado e licenciado, tendo merecido 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 2007/06/28, constante do respectivo 

processo (folha 1206), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

seguinte: 

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

1.1. projecto de segurança contra incêndios aprovado pela Autoridade Nacional de Protecção 

Civil relativamente às alterações propostas; 

1.2. projecto de AVAC, face ao indicado no piso de estacionamento; 

2.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto Regulamentar n.º 34/95, de 16 de 

Dezembro, no que se refere aos caminhos de evacuação da sala de espectáculos, tal como 

referido no parecer anteriormente emitido pelo Inspecção-Geral das Actividades Culturais, 

cujo conteúdo já é do conhecimento da requerente; 

3.º cumprir com os restantes condicionalismos indicados pelas entidades consultadas 

aquando da aprovação inicial do pedido, nomeadamente pelo Centro Distrital de Segurança 

Social, cuja cópia já foi remetida à requerente. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.2. Processo de obras particulares n.º 156/06 - Indústria de Carnes Jaulino & Filha, 
Lda 
DLB N.º 0899/07 | De INDÚSTRIA DE CARNES JAULINO & FILHA, LDA, com sede social 

no Largo da Rainha Santa, n.º 4, na localidade e freguesia de Monte Real, referente ao 
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projecto de arquitectura para legalização de alteração de um estabelecimento destinado a 

talho e armazém frigorífico situado no local acima referido. 

A proposta compreende alterações de interiores e de fachadas, que em nada 

alteram as áreas de implantação ou de construção aprovadas inicialmente. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/06/26, constante do respectivo 

processo (folha 85), 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 disposto nos pareceres emitidos pela Autoridade de Saúde e pelo 

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

Nacional de Protecção Civil, cujos conteúdos deverão ser transmitidos ao requerente (folhas 

n.º 65, 83 e 61). 

2.º prever o cumprimento do disposto no parecer do Médico Veterinário Municipal, cujo 

conteúdo já é do conhecimento do titular do processo; 

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

3.1. projectos de especialidades; 

3.2. projecto de Segurança contra Riscos de Incêndio aprovado pela Autoridade Nacional de 

Protecção Civil. 

Mais deliberou informar a requerente de que, caso pretenda publicidade exterior, 

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

Licenciamentos Diversos). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.3. Processo de obras particulares n.º 300/06 - Construções Duque & Filhos, Lda 
DLB N.º 0900/07 | De CONSTRUÇÕES DUQUE & FILHOS, LDA, com sede social na Rua 

das Flores, n.º 275, na localidade de Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto 

de arquitectura para construção de edifício de habitação colectiva (duas moradias) no Beco 

da Maruja, na localidade e freguesia acima indicadas, 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 o teor do parecer n.º 167/07 

prestado pela Divisão Jurídica em 2007/05/21 e concordando com a informação prestada 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/06/26, constantes do respectivo 

processo (folhas 60 e 61, 63 e 64, respectivamente), e face ao disposto no artigo 20.º do 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder ao domínio público uma faixa de terreno destinada a: 

1.1. alargamento dos arruamentos (lados Sul e Nascente) devendo garantir uma faixa de 

rodagem livre, medida ao eixo das vias, com 3,50 m; 

1.2. execução de estacionamento para dois carros junto ao arruamento no lado Sul (Beco da 

Maruja) com 2,20 m de largura; 
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1.3. execução de passeios (lados Sul e Nascente) com 1,80 m de largura; 

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

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

2.2. projecto de arquitectura rectificado por forma a prever maior afastamento entre o edifício 

e os muros propostos, por motivos de enquadramento urbano, e face ao indicado no 

processo confinante (processo n.º 939/05); 

2.3. alçados e cortes da totalidade dos muros, em todo o seu desenvolvimento, bem como a 

respectiva estimativa de custo e calendarização; 

2.4. elementos gráficos rectificados de modo a prever o cumprimento do disposto na alínea 

d) do n.º 1 do artigo 69.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativamente 

aos vãos do compartimento da sala; 

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

indicação do arruamento confinante (Beco da Maruja); 

2.6. documento comprovativo emitido pela EDP- Distribuição de Energia, S.A. quanto à 

alteração da linha de média tensão, face ao parecer emitido por aquela entidade, cuja 

cópia deverá ser remetida ao requerente (folha 59); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

incêndios junto à via; 

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

edifício; 

6.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

6.1. efectuar a pavimentação da zona de passeios, estacionamentos e alargamento das vias, 

devendo para o efeito garantir a utilização de materiais idênticos aos existentes no local, 

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

durante a obra e assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma, 

devendo os trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do 

Departamento de Obras Municipais; 

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

ceder ao domínio público. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.4. Processo de obras particulares n.º 337/06 - Vitor Manuel Ferreira Albino 
DLB N.º 0901/07 | De VITOR MANUEL FERREIRA ALBINO, representado pelo procurador 

Manuel Lopes Sousa do Olival, com endereço postal na Rua Joaquim da Fonseca, n.º 45, na 

localidade de Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao aditamento ao projecto de 

arquitectura para alteração do edifício habitacional situado na Rua D. Afonso Henriques, n.ºs 

6 B e 6 C, freguesia de Leiria, inserido no Núcleo Histórico da Cidade e Zona Especial de 

Protecção ao Castelo. 

 As alterações incidem essencialmente ao nível da cobertura, tendo merecido 

pareceres favoráveis da Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana e do Instituto 

Português do Património Arquitectónico. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/06/29, constante do respectivo 

processo (folhas 355 e 356), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

aplicáveis; 

2.º colocar no local da obra placa identificativa dos Técnicos responsáveis pela elaboração 

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

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

de 4 de Junho; 

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

artigo 78.º do Decreto-Lei acima indicado; 

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

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

Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

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

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

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

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

de 4 Junho, e no artigo 120.º do RMOUCL; 

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

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

desta ficará condicionada a: 

7.1. apresentar relatório final relativamente ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos, 

devidamente aprovado pelo Instituto Português de Arqueologia; 

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

durante a obra. 

8.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil, relativamente às propriedades confinantes; 

9.º cumprir com o indicado no parecer do Instituto Português do Património Arquitectónico, 

cuja cópia deverá ser remetida ao requerente (folhas 353 e 354), nomeadamente no que se 
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refere ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos, a cargo do dono de obra, e 

salvaguardando-se as competências do Instituto Português de Arqueologia; 

10.º cumprir com o indicado no parecer da Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, cujo 

conteúdo já é do conhecimento do requerente; 

11.º garantir em obra o cumprimento do disposto 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; 

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

elementos: 

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

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

www.cm-leiria.pt.; 

12.2. termo de responsabilidade assinado pelo Técnico responsável pela direcção da 

obra, elaborado de acordo com o Anexo da Portaria n.º 1105/2001, de 18 de 

Setembro; 

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

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

operação urbanística; 

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

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 

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

de identificação de pessoa colectiva, no caso de pessoa colectiva); 

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

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

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

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

comprovativo do respectivo pagamento; 

12.8. plano de Segurança e Saúde; 

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

12.10. garantia ou depósito bancário no valor de €4.000,00, a fim de garantir a reposição de 

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

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

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

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

Câmara Municipal»; 

12.11. termos de responsabilidade do Técnico autor dos projectos das redes prediais de 

distribuição de água e drenagem de águas residuais, elaborados de acordo com o 

Anexo I da Portaria n.º 1110/01, de 19 de Setembro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.5. Processo de obras particulares n.º 683/06 - Nogueira Matos, Lda 
DLB N.º 0902/07 | De NOGUEIRA MATOS, LDA, com sede social na Rua Professor Ernesto 

Domingues Tavares, n.º 30, r/c, Pombal, referente ao projecto de arquitectura para alteração 
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do espaço comercial instalado na fracção «C» do edifício situado na Av. Marquês de 

Pombal, n.º 12, freguesia de Leiria, com mudança de uso para estabelecimento de bebidas 

não alcoólicas. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/06/28, constante do respectivo 

processo (folha 244), 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 prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pela Autoridade de Saúde, 

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

Autoridade Nacional de Protecção Civil, e pelo Governo Civil, cujos conteúdos já são do 

conhecimento do requerente; 

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

2.1. esclarecimentos relativos à necessidade de entrega de projecto eléctrico, conforme 

solicitado pelo LIQ (Laboratório Industrial da Qualidade), face à ficha electrotécnica 

entregue, nomeadamente no que concerne à potência prevista; 

2.2. termos de responsabilidade dos Técnicos autores dos projectos das rede prediais de 

distribuição de água, de drenagem de águas residuais, de acústico, da instalação de 

gás, de telefones e telecomunicações elaborados de acordo com o Anexo I da Portaria 

n.º 1110/01, de 19 de Setembro, com a identificação correcta da operação urbanística 

(alteração de estabelecimento comercial para estabelecimento de bebidas não 

alcoólicas); 

2.3. documentos originais comprovativos das inscrições em associação publica de natureza 

profissional (ANET) dos Técnicos autores dos projectos das redes prediais de 

distribuição de água, de drenagem de águas residuais, de acústico, da instalação de 

gás, de telefones e telecomunicações; 

3.º aquando da emissão do alvará de utilização do estabelecimento em causa, dar 

conhecimento do facto à Direcção Regional de Educação do Centro e à Inspecção Geral 

Actividades Económicas, entidades competentes de fiscalização, para efeitos do disposto 

nos artigos 2.º e 3.º do Decreto-Lei n.º 9/02, de 20 de Janeiro, devendo anexar-se cópia da 

declaração do requerente atestando que não serão comercializadas bebidas alcoólicas 

(folha n.º 68 do processo), planta do rés do chão (folha n.º 226) e plantas de localização 

(folhas n.º 5 e 6). 

 Mais deliberou informar a requerente que: 

b) caso proceda à venda de bebidas alcoólicas, o alvará de autorização de utilização que 

eventualmente vier a ser emitido caducará de imediato, nos termos do previsto na alínea 

c) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 168/97, de 4 de Julho, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 57/02, de 11 de Março; 

b) caso pretenda publicidade exterior, deverá requerer o respectivo licenciamento junto do 

competente Serviço (Sector de Licenciamentos Diversos). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.6. Processo de obras particulares n.º 788/06 - Fábrica da Igreja Paroquial dos 
Pousos 
DLB N.º 0903/07 | De FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DOS POUSOS, com endereço 

postal na Rua Barão de Viamonte, n.º 10, freguesia de Pousos, referente ao projecto de 

arquitectura para ampliação da igreja e construção de residência paroquial no local acima 

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

Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/06/28, constante do respectivo 

processo (folhas 233 e 234), 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 pela Casa Episcopal – Leiria, 

cujo conteúdo já é do conhecimento da requerente, e pela Autoridade de Saúde, cuja cópia 

lhe deverá ser remetida (folha 164); 

2.º ceder ao domínio público uma faixa de terreno ao longo de toda a propriedade no lado 

Norte, destinada a alargamento do arruamento, e espaço para passeio no lado Nascente; 

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

3.1. elementos gráficos rectificados de forma a prever a cabina do elevador com as 

dimensões mínimas de 1,10 m de largura por 1,40 m de profundidade e instalações 

sanitárias (pisos 0 e 2) com as dimensões mínimas de 1,70 m x 1,60 m, de modo a 

permitir a acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

3.2. elementos gráficos esclarecedores quanto à localização das condutas de exaustão de 

fumos/gases dos aparelhos de queima, face ao disposto nos artigos 110.º a 113.º do 

Regulamento Geral de Edificações Urbanas; 

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

Nacional de Protecção Civil, cujo conteúdo deverá ser transmitido ao requerente (folha 

166); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.º garantir em obra o cumprimento do seguinte: 
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5.1. artigo 87.º do Regulamento Geral de Edificações Urbanas, no que se refere à ventilação 

das casas de banho interiores; 

5.2. normas técnicas relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade 

condicionada; 

5.3. artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, referente à 

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

6.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

6.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio no lado Nascente e alargamento do 

arruamento no lado Norte, 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; 

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

ceder ao domínio público. 

  Mais deliberou transmitir à requerente os conteúdos dos pareceres emitidos pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea e Governo Civil (folhas 231, 167 e 168). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.7. Processo de obras particulares n.º 882/06 - Caixa Geral de Depósitos, S.A. 
DLB N.º 0904/07 | De CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A., com sede social na Av. João 

XXI, n.º 63, Lisboa, referente à aprovação do projecto de arquitectura para ampliação do 

estabelecimento comercial (fracção «C») do edifício situado na Rua Vale de Lobos, n.º 18, 

na localidade de Guimarota, freguesia de Leiria, com mudança de uso para agência 

bancária. 

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 de arquitectura apresentado prevê a ampliação do estabelecimento, ocupando 

o espaço destinado a três garagens (4 lugares de estacionamento), não havendo viabilidade 

para o mesmo uma vez que contraria o disposto nos artigos 47.º (índice de construção) e 

76.º (número de lugares de estacionamento) do Regulamento do Plano Director Municipal; 

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

123/97, de 22 de Maio, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade 

condicionada; 

3.º a planta de sobreposição apresentada (vermelhos e amarelos) não indica a demolição 

das garagens; 

4.º verificando-se obras nas partes comuns do prédio, deverá apresentar cópia da acta da 

Assembleia de Condóminos com deliberação a autorizar as mesmas. 

  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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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 a requerente, nos termos dos artigos 

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

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

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

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

de Protecção Civil (folha 45). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.8. Processo de obras particulares n.º 1099/06 – GLOBALDIS, Distribuição Global 
de Materiais, S.A. 
DLB N.º 0905/07 | De GLOBALDIS, DISTRIBUIÇÃO GLOBAL DE MATERIAIS, S.A., com 

sede social em Vale da Colmeia, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de alteração e ampliação do edifício de escritórios e armazém 

situado no local acima referido. 

Para o local em causa foi anteriormente aprovado um projecto de arquitectura por 

deliberação de Câmara de 2004/09/06, tendo o mesmo caducado por falta da entrega dos 

projectos de especialidades no prazo fixado para o efeito, sendo o pedido agora apresentado 

na generalidade semelhante ao anterior. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/06/28, constante do respectivo 

processo (folha 236), 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 Autoridade Nacional de 

Protecção Civil, cujo conteúdo já é do conhecimento da requerente; 

2.º garantir em obra a ventilação das instalações sanitárias interiores, de acordo com o 

previsto no artigo 87.º do Regulamento Geral de Edificações Urbanas; 

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

elementos: 

3.1. requerimento / pedido de licença (Mod. 3 – 01) rectificado relativamente à descrição da 

parcela e devidamente subscrito por pessoa(s) com poderes para o efeito, face ao 

indicado na certidão da Conservatória do Registo Comercial; 

3.2. declaração do proprietário a autorizar a realização das obras pretendidas; 

3.3. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura com referência ao 

cumprimento do disposto no Regulamento do Plano Director Municipal e no 

Regulamento Geral de Edificações Urbanas; 

3.4. memória descritiva (aditamento) rubricada pela Técnico autor do projecto de 

arquitectura, uma vez que a apresentada não se encontra totalmente rubricada; 
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3.5. planta do piso 1 referente à cobertura das instalações sanitárias, arrumos e 

ferramentaria, incluindo vermelhos e amarelos; 

3.6. projecto de estabilidade relativo às alterações propostas; 

3.7. documento comprovativo da inscrição do Técnico autor dos projectos de águas e 

esgotos em associação pública de natureza profissional; 

3.8. termos de responsabilidade do Técnico autor dos projectos de águas e esgotos 

rectificados no que se refere à indicação da operação urbanística. 

 Mais deliberou transmitir à requerente o conteúdo do parecer emitido pela EP – 

Estradas de Portugal, E.P.E. (folhas 191 e 74). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.9. Processo de obras particulares n.º 1138/06 - Simões Silva & Filhos, Lda 
DLB N.º 0906/07 | De SIMÕES SILVA & FILHOS, LDA, com sede social na Rua dos Vasos, 

Lote 5, na localidade de Cruz da Areia, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para ampliação e alteração do estabelecimento comercial situado na fracção 

«A» do edifício localizado na Rua da Malaposta, n.º 191, na localidade e freguesia acima 

indicadas, com mudança de uso para estabelecimento de restauração e bebidas, com 

fabrico de pastelaria, panificação e gelados (indústria do tipo 4). 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/06/26, constante do respectivo 

processo (folha 108), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela Direcção Geral de Veterinária, 

cujo conteúdo deverá ser transmitido à requerente (folha 98). Condição que deverá constar 

do alvará de autorização de utilização que eventualmente vier a ser emitido; 

2.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pela Autoridade de Saúde e 

Governo Civil, cujas cópias deverão ser remetidas ao titular do processo (folhas 92, 95 e 96); 

3.º o espaço da cave deverá destinar-se exclusivamente a arrumos; 

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

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

Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, actualmente designado por Autoridade 

Nacional de Protecção Civil, cuja cópia deverá ser remetida à requerente (folha 93); 

4.2. 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. 

 
1.1.10. Processo de obras particulares n.º 27/07 - Ilídio de Oliveira Gomes 
DLB N.º 0907/07 | De ILÍDIO DE OLIVEIRA GOMES, residente na Rua do Barreiro, n.º 53, 

na localidade de Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para 
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construção de edifício de habitação unifamiliar e muros de vedação na parcela a destacar de 

um terreno situado na Rua do Barreiro - Beco da Maruja, na localidade e freguesia acima 

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

Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/06/28, constante do respectivo 

processo (folha 63), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

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

devendo para o efeito medir-se 3,50 m ao eixo da via, de modo a permitir uma plataforma de 

6,00 m, de acordo com o disposto n.º 6 do artigo 26.º do Regulamento do Plano Director 

Municipal, e execução de passeios com 1,50 m; 

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

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

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

2.2. elementos rectificados relativamente ao indicado no ponto n.º 1, não devendo a rampa 

de acesso à cave exceder a inclinação de 25%; 

2.3. elementos gráficos rectificados de forma a prever uma antecâmara entre a garagem e o 

espaço habitacional no piso do rés do chão, por motivos de higiene e salubridade, face 

aos gases provenientes de veículos automóveis; 

2.4. pormenor de evacuação de fumos rectificado, devendo as condutas ser independentes, 

de acordo com o disposto nos artigos 110.º a 112.º do Regulamento Geral de 

Edificações Urbanas; 

2.5. esclarecimentos relativos quanto à preservação do sobreiro existente no local; 

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

6.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela EDP- Distribuição de Energia, 

S.A., cuja cópia deverá ser remetida ao requerente (folha 61);  

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, proceder à reposição das infra-estruturas que 

eventualmente venham a ser danificadas durante a obra e assegurar uma eficiente 
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drenagem de águas pluviais junto à berma, devendo os trabalhos ser acompanhados pelos 

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

 
1.1.11. Processo de obras particulares n.º 126/07 - Carlos Alberto Martins do Carmo 
DLB N.º 0908/07 | De CARLOS ALBERTO MARTINS DO CARMO, residente na Rua 

Eduardo Brito, lote 84, 2.º esquerdo, na localidade e freguesia de Leiria, referente ao 

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

de vedação em Vale das Aveias, freguesia de Parceiros, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Baixa Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/06/26, constante do respectivo 

processo (folha 53), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º ceder ao domínio público uma faixa de terreno no lado Norte, destinada a alargamento 

do arruamento e execução de passeio, devendo para o efeito medir-se 3,50 m ao eixo do 

referido arruamento e 1,50 m para o passeio; 

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

2.1. planta de implantação à escala 1:200 com a delimitação do terreno junto ao arruamento 

(lado Norte); 

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 disposto 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: 

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

efeito garantir a utilização de materiais idênticos aos existentes no local, devendo ter em 

conta o indicado no parecer emitido pela Junta de Freguesia, cuja cópia deverá ser 

remetida ao requerente (folha 51), proceder à reposição das infra-estruturas que 

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

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

pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras Municipais; 

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

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

 
1.1.12. Processo de obras particulares n.º 153/07 - Maria dos Anjos Cordeiro da Silva 
(e outros) 
DLB N.º 090907 | De MARIA DOS ANJOS CORDEIRO DA SILVA (e outros), residente na 

Rua da Capela, n.º 23, na localidade de Almuinhas, freguesia de Marrazes, referente ao 

projecto de arquitectura para legalização de alteração e ampliação do edifício situado no 

local acima referido. 

A proposta compreende a legalização de obras de alteração ao nível das fracções 

«C, D, E, F» (construção de marquises), bem como a alteração e ampliação das fracções 

«C, E» (construção de anexo destinado a lavandaria) com mudança de uso para lar de 3.ª 

idade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/06/27, constante do respectivo 

processo (folha 60), 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 Autoridade de Saúde, cujo 

conteúdo já é do conhecimento da requerente; 

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

elementos: 

2.1. alçados com indicação dos acabamentos; 

2.2. ficha com elementos estatísticos, de acordo com a Portaria n.º 1111/01, de 19 de 

Setembro, subscrita pela pessoa responsável pelo seu preenchimento; 

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

Nacional de Protecção Civil, cujo conteúdo deverá ser transmitido à requerente (folha 

58); 

2.4. projectos de especialidades. 

 Mais deliberou remeter à titular do processo fotocópia do parecer emitido pelo 

Centro Distrital de Segurança Social (folhas 56 e 57). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.13. Processo de obras particulares n.º 278/07 - Fernando Moura de Almeida 
DLB N.º 0910/07 | Retirado  

 
1.1.14. Processo de obras particulares n.º 294/07 - Adriano de Oliveira Carreira 
DLB N.º 0911/07 | De ADRIANO DE OLIVEIRA CARREIRA, residente na Rua Vale dos 

Poços, n.º 356, na localidade e freguesia de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura 

para construção de edifício de habitação unifamiliar, anexo destinado a garagem e alteração 

de muros no local acima referido, com demolição do edificado existente, numa zona definida 

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

Baixa Densidade. 
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Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/06/27, com o seguinte teor: 

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

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

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

Regulamento do Plano Director Municipal, relativamente ao índice de construção (máximo 

0,5); 

2.º não prevê o afastamento mínimo de 8,00 m entre a moradia e o eixo do caminho, face 

ao disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 26.º do referido Regulamento; 

3.º o projecto apresentado não permite o alargamento da via e a criação de passeio, face ao 

indicado no parecer da Junta de Freguesia, cujo conteúdo deverá ser transmitido ao 

requerente (folha 49), e ao disposto no n.º 6 do artigo 26.º do Regulamento do PDM; 

4.º os acessos à moradia são efectuados através de uma serventia no lado Poente, não 

havendo legitimidade para o efeito, pelo que deverá esclarecer qual o prédio serviente 

(prédio onerado com a servidão de passagem) ou se o espaço em causa se trata de um 

caminho público. Caso o referido caminho seja de natureza pública, deverá prever o 

alargamento do mesmo de modo a medir-se, no mínimo, 5,00 m a partir das construções 

existentes no lado Poente. 

  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 2007/06/27, e face ao disposto no 

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

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

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

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

 
1.1.15. Processo de obras particulares n.º 301/07 - Paulo Guilherme Cardoso Ferreira 
DLB N.º 0912/07 | De PAULO GUILHERME CARDOSO FERREIRA, residente na Estrada 

da Estação, n.º 113, na localidade de Almuínhas, freguesia de Marrazes, referente ao 

projecto de arquitectura para alteração e ampliação (legalização) do edifício de habitação 

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

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

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/06/26, constante do respectivo 

processo (folha 79), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º ceder ao domínio público uma faixa de terreno entre os muros e o passeio (lado Sul), 

destinada a alargamento do referido passeio; 
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2.º apresentar, no prazo de seis meses, os projectos de especialidades, incluindo, 

esclarecimentos quanto ao abastecimento e despejo da água do «espelho de água»; 

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

5.º proceder à reposição das infra-estruturas danificadas durante a obra, de acordo com a 

informação do Departamento das Obras Municipais, cujo conteúdo deverá ser transmitido ao 

requerente (folhas 10 e 11 do processo de participação n.º 22/07), e executar a 

pavimentação do passeio referente ao espaço a ceder ao domínio público. 

 Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo dos pareceres emitidos pela EP 

Estradas de Portugal, E.P.E., e Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folhas 76 e 

77). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.16. Processo de obras particulares n.º 460/07 - Jorge Manuel Estrela de Pinho e 
Almeida 
DLB N.º 0913/07 | De JORGE MANUEL ESTRELA DE PINHO E ALMEIDA, residente na 

Calçada da Tapada, n.º 90, freguesia de Alcântara, concelho de Lisboa, referente ao projecto 

de arquitectura para alteração e ampliação do edifício (antigo palacete do Barão Salgueiro) 

situado no Largo Cândido dos Reis, n.ºs 18 e 18-A, contornando a Travessa Barão Salgueiro 

e a Rua Alfredo Keil, freguesia de Leiria, com adaptação do mesmo a comércio/serviços ao 

nível do rés do chão, habitação nos pisos superiores (19 fogos) e dois pisos de 

estacionamento em cave com capacidade para quarenta e cinco viaturas. 

 A pretensão, inserida no Núcleo Histórico da Cidade de Leiria, mereceu pareceres 

favoráveis da Autoridade Nacional de Protecção Civil e da Divisão de Habitação e 

Reabilitação Urbana, encontrando-se compatível com o pedido de informação prévia 

anteriormente apresentado para o local (IP 64/06), aprovado por deliberação tomada em 

reunião de Câmara de 2007/02/01. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/06/28, constante do respectivo 

processo (folhas 154 e 155), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º rectificar o projecto e apresentar os esclarecimentos de acordo com o parecer emitido 

pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, cuja cópia deverá ser remetida ao 

requerente (folha 94) nomeadamente no que se refere aos pontos 3 e 4; 

2.º cumprir com o indicado no ponto 5 do referido parecer, relativamente ao 

acompanhamento dos trabalhos por arqueólogo, a cargo do dono da obra e salvaguardando 
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as competências do Instituto Português de Arqueologia. (Condição que deverá constar do 

alvará de obras que eventualmente vier a ser emitido); 

3.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto, 

relativamente ao seguinte: 

3.1. prever instalações sanitárias para as áreas comerciais e de serviços dimensionadas de 

acordo com o referido diploma, devendo ainda os projectos de especialidade a 

apresentar, nomeadamente das redes de águas e esgotos, ser rectificados de acordo 

com o mesmo; 

3.2. acessibilidade à totalidade dos fogos a partir do arruamento (Travessa do Barão do 

Salgueiro) e até à zona do átrio do elevador proposto no hall de entrada 0.1, podendo o 

mesmo ser efectuado através do espaço técnico identificado como 0.4.; 

3.3. prever rampa nos pisos 2 e 3 entre o átrio do elevador e os fogos 2E, 2F, 3E e 3F; 

4.º garantir a evacuação de fumos independente no que se refere às condutas do fogão e 

do esquentador, nos termos do previsto nos artigos 108.º e seguintes do Regulamento Geral 

de Edificações Urbanas; 

5.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, 

relativamente ao seguinte: 

5.1. parte I, capítulo II - caracterização dos materiais a utilizar e respectivas classes de 

resistência ao fogo; 

5.2. n.º 2 do artigo 28.º - parede guarda-fogo na cobertura do lado da Rua Alfredo Keil e junto 

aos edifícios confinantes; 

5.3. artigo 35.º - ventilação permanente dos caminhos de evacuação (caixas de escadas), 

devendo indicar no alçado/corte as respectivas grelhas de ventilação correspondentes 

às entradas e saídas de ar; 

5.4. garantir a acessibilidade a partir do caminho de evacuação da caixa de escadas para a 

zona da cobertura do corpo do edifício do lado nascente (palacete), devendo prever 

guarda de protecção na zona da cobertura do edifício confinante com a Rua Alfredo Keil. 

6.º garantir o cumprimento da totalidade das disposições previstas no Decreto-Lei n.º 66/95, 

de 8 de Abril, nomeadamente no que se refere aos caminhos de evacuação, que deverão 

abranger a totalidade dos lugares de estacionamento; 

7.º garantir o cumprimento do previsto no Código Civil relativamente às propriedades 

confinantes, nomeadamente no que diz respeito a eventuais servidões de vista existentes; 

8.º os espaços comerciais ou de serviços com usos específicos deverão ser objecto do 

respectivo licenciamento em sede de processos autónomos; 

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

9.1. as correcções acima indicadas; 

9.2. projectos de especialidade (estabilidade, águas, esgotos, gás, telefones, eléctrico, 

térmico, acústico e drenagem de águas pluviais); 

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

163/06, de 8 de Agosto, nomeadamente no que se refere às zonas de ampliação da 

construção; 
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9.4. caso haja necessidade de rectificar o projecto de arquitectura ao nível das áreas 

comerciais e de serviços, apresentar projecto de segurança contra incêndios, aprovado 

pela Autoridade Nacional de Protecção Civil, compatível com as referidas alterações; 

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

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

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

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

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

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

11.º durante a execução da obra, assegurar a estabilização da parte do edifício a manter e 

das edificações confinantes. (Condição que deverá constar do alvará de obras que 

eventualmente vier a ser emitido); 

12.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

12.1. apresentar relatório arqueológico dos trabalhos, aprovado pelo Instituto Português de 

Arqueologia; 

12.2. efectuar a reposição das infra-estruturas na via pública que eventualmente venham a 

ser danificadas durante o decurso dos trabalhos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.17. Processo de obras particulares n.º 394/02 – José Magalhães Ferreira 
DLB N.º 0914/07 | De JOSÉ MAGALHÃES FERREIRA, acompanhado de uma exposição 

apresentada por sua mulher, Maria Rosa Gomes Pereira Ferreira, residente na Rua José 

Estêvão, n.º 15, freguesia de Leiria, referente à legalização de um estabelecimento comercial 

«Flores do Terreiro» instalado no edifício situado na Rua de Alcobaça, n.º 4, freguesia de 

Leiria. 

 Por deliberação tomada em reunião de 2002/10/07, foi aprovado o projecto de 

arquitectura para legalização de alterações do edifício supra citado, condicionado, entre 

outros aspectos, a que o espaço da cave se destinasse a garagem e arrumos. 

 Esta informação foi novamente confirmada na reunião de Câmara de 2003/04/28. 

 A requerente apresenta uma exposição solicitando a alteração de utilização do 

espaço da cave de estacionamento para comércio de flores, tendo o assunto sido objecto de 

parecer por parte do Gabinete de Reabilitação Urbana que informou o seguinte: 

«…1. O facto de se levar o requerente a repor a garagem não o obriga a utilizá-la como tal, 

pelo que o espaço poderá vir a permanecer sem utilização, e sendo assim não contribuirá 

para resolver o estacionamento no Centro Histórico. 

2. As condições de acessibilidade do espaço como garagem não serão as mais indicadas, 

dado o desnível existente em relação ao arruamento. 

3. O espaço em causa apresenta condições de acessibilidade, iluminação e ventilação para 

poder ser utilizado como espaço comercial. 

4. Do ponto de vista urbano é mais interessante que o espaço seja utilizado como comércio 

do que como garagem, dado que essa frente edificada já possui algumas lojas e o comércio 

ser um elemento dinamizador do Centro Histórico, e ainda pela imagem, uma vez que um 

portão de garagem é sempre um elemento de difícil integração no edificado mais antigo. 
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 Face ao exposto, considera-se que existem condições de poder viabilizar a 

existência de comércio de flores no espaço em causa, desde que este fique sujeito a 

algumas alterações referentes às caixilharias e desenho dos vãos, de modo a melhorar a 

sua imagem e a melhor enquadrar-se no Centro Histórico. …» 

 Na sequência do despacho da Senhora Vereadora, Eng.ª Isabel Gonçalves, datado 

de 2007/06/08, que considera que em matéria de carência de estacionamento na Rua de 

Alcobaça e nas zonas mais próximas a situação já está mais equilibrada e, tendo em conta 

os antecedentes do processo, designadamente a informação do Gabinete de Reabilitação 

Urbana, o assunto vai novamente ser presente à reunião. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando a exposição do requerente, a 

informação do Gabinete de Reabilitação Urbana de 2004/12/21, e a manifesta dificuldade de 

acesso de viaturas ao local, deliberou por maioria, com o voto de abstenção do Senhor 

Vereador Eng.º Fernando Carvalho, eleito pelo Partido Social Democrática, considerar viável 

a existência de um espaço comercial de venda de flores no local, devendo o requerente, no 

prazo de 90 dias, apresentar projecto de alterações devidamente elaborado, tendo em conta 

a informação do Gabinete de Reabilitação Urbana de 2004/12/21, bem como as rectificações 

ao projecto das restantes alterações a que se refere a deliberação de Câmara de 

2002/10/07. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2. Análise do processo de licenciamento de combustíveis n.º 1/05 - Paulo Alexandre 
Inácio Pedrosa 
DLB N.º 0915/07 | De PAULO ALEXANDRE INÁCIO PEDROSA, com endereço postal na 

Rua do Campo de Tiro, na localidade de Outeiros da Gândara, freguesia de Marrazes, 

referente ao pedido de aprovação do projecto para instalação de um reservatório enterrado 

de GPL (com 2,5 m3) no local acima referido. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/06/28 (Sector de Apoio Técnico aos 

Licenciamentos Especiais), constante do respectivo processo (folhas 97 e 98), e face ao 

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

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

condicionado ao seguinte: 

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

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

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

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

1188/03, de 10 de Outubro; 

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

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

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

disposto no Decreto n.º 29034, de 1 de Outubro de 1938; 
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2.º após a entrega dos elementos mencionados no ponto anterior, executar a obra no prazo 

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

normas legais e regulamentares em vigor; 

3.º concluídos os trabalhos de instalação, e dentro do prazo fixado para o efeito, requerer a 

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

Novembro, devendo anexar ao requerimento cópia dos certificados de aprovação / 

conformidade dos equipamentos emitidos por organismos legalmente aceites; 

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

entidades intervenientes no processo. 

 Mais deliberou remeter ao requerente um exemplar autenticado do projecto 

aprovado bem como cópias dos pareceres emitidos pelas entidades consultadas (folhas 31 e 

36). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise do processo de loteamento n.º 10/04 - Roberto Manuel Coutinho de 
Oliveira Charters de Azevedo 

DLB N.º 0916/07 | De ROBERTO MANUEL COUTINHO DE OLIVEIRA CHARTERS 

D`AZEVEDO, residente na Avenida Almirante Reis, 254, 4º Esq.º, em Lisboa, referente ao 

loteamento situado em Trás do Outeiro - Outeiro, freguesia de Parceiros, acompanhado da 

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas, tendo em conta que o 

requerente não apresentou elementos técnicos que permitissem obstar aos motivos que 

estiveram na origem da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2007/03/29, cujo 

conteúdo lhe foi transmitido através do oficio n.º 5250, datado de 2007/04/18. 

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

apresentou elementos técnicos que permitissem obstar aos motivos que estiveram na 

origem da proposta de indeferimento, deliberou por unanimidade indeferir o projecto de 

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

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

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

2007/03/29, transmitidos através do ofício n.º 5250, datado de 2007/04/18. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
 Depar tamento  das  Obras  Munic ipa is  

 

Processo n.º T – 06/2007. Projecto do arruamento em Casal Cego, Marrazes. Proposta 
de protocolo ( Cedência de terreno para futura implementação da via estruturante de 
ligação do IC2 à Rua Paulo VI). 
DLB N.º 0917/07 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, acompanhado 

de uma informação do Departamento de Obras Municipais referente à cedência de terreno 

para futura implementação da via estruturante de ligação do IC2 à Rua Paulo VI, com uma 

proposta de protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Leiria e o Senhor Joaquim de 
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Jesus de Oliveira, cujas cláusulas consistem na cedência de uma parcela de terreno com 

uma área de 2.239,46 m2, do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 2.448 e 

descrita na Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 6.949/Marrazes. 

A Câmara tomou conhecimento e após análise do assunto, deliberou por 
unanimidade aprovar o referido protocolo, que fica apenso à presente acta e que dela faz 

parte integrante (ANEXO A). 

 

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 do processo relacionado com a Divisão Administrativa 
Projecto de Regulamento Interno do Centro de Documentação Técnica 
DLB N.º 0918/07| Retirado 

 
3.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
3.2.1. Pagamentos 
DLB N.º 0919/07 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa à 

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

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 

Presidente, no período de 21 de Junho a 4 de Julho de 2007 correspondente às Ordens de 

Pagamento Gerais n.ºs: 4153, 4155, 4158, 4159, 4414, 4416, 4503, 4505, 4509, 4515, 4518 

a 4521, 4561 a 4563, 4608 a 4621, 4625 a 4629, 4705, 4706, 4716, 4736 a 4738, 4742, 

4744,às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 343, 374, 377 a 380, e às Ordens de 

Pagamento de Facturas n.ºs: 1468, 1469, 1540, 1547 a 1550, 1607, 1608, 2006, 2013, 2275, 

2276, 2278, 2282, 2284, 2285, 2306, 2380, 2415, 2416, 2422, 2446, 2447, 2483, 2721, 

2730, 2966, 2970, 2974, 2975, 2987, 2988, 2990, 2992, 2994, 3142, 29191, 3192, 3216, 

3250, 3301, 3302, 3371, 3380, 3406, 3436, 3467,3531, 3550, 3554, 3560, 3564, 3597, 3610 

a 3613, 3628, 3662, 3663, 3668, 3690 a 3692, 3715, 3717, 3826, 3858, 3867, 3905 a 3908, 

3991, 3992, 3995, 4001 a 4004, 4007, 4009 a 4011, 4013, 4014, 4016, 4017, 4019, 4022, 

4023, 4025 a 4027, 4038, 4039, 4062, 4063, 4067, 4069, 4072, 4074, 4075, 4081, 4087 a 

4091, 4117, 4144, 4147, 4150 a 4152, 4154, 4156, 4174 a 4179, 4181, 4182, 4185 a 4188, 

4190 a 4201, 4203 a 4213, 4215 a 4230, 4232 a 4242, 4246 a 4253, 4255 a 4262, 4264 a 

4267, 4273 a 4276, 4292, 4300, 4301, 4303, 4306, 4315, 4336, 4376 a 4383, 4388, 4394, 

4397, 4399 a 4401, 4403 a 4405, 4411, 4415, 4419, 4430, 4434, 4437, 4438, 4441 a 4444, 

4446, 4448, 4449, 4451, 4454 a 4457, 4459, 4461, 4463, 4464 a 4470, 4470, 4472 a 4502, 

4504, 4507, 4517, 4522, 4525 a 4527, 4536, 4538, 4540 a 4542, 4548, 4551, 4552, 4560, 

4571, 4581, 4586, 4655, 4659, 4662, 4663, 4682, 4688, 4701, 4703, 4704, 4707, 4708, 4710 

a 4715, 4727, 4732, 4743, 4745 a 4752, 4754, 4755, 4757, 4758, 4760, 4763, 4764, 4766 a 

4768, 4772, 4774 a 4778, 4780 a 4786, 4793, 4795, 4798, 4799, 4823 a 4836 no valor total 

de €3.534.965,71. 

 

3.2.2. XI Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. Ratificação 
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DLB N.º 0920/07 | Presente a XI Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

para o presente ano de 2007 que se consubstancia na 11.ª Alteração ao Orçamento da 

Despesa, 9.ª Alteração ao Plano de Actividades, 11.ª Alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos e 3.ª Alteração ao Orçamento da Receita de acordo com as normas 8.3.1 e 

8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por maioria, com os votos de 

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

Ferreira e D. Célia Arneiro, eleitos pelo Partido Socialista, ratificar o despacho da Senhora 

Presidente que autoriza a XI Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano 

de 2007, com inscrições/reforços no montante de €834.615,40 e diminuições/anulações no 

montante de €390.515,40, e a XI alteração ao Orçamento da Despesa para o presente ano 

de 2007, com inscrições/reforços no montante de €750.615,40 e diminuições/anulações no 

montante de €357.365,40, e a III Alteração ao Orçamento da Receita com 

inscrições/reforços no montante de €393.250,00 tal como proposto, de acordo com a alínea 

d) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. 
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.2.3. Pagamento de facturas à firma Caiado S.A. 
DLB N.º 0921/07 | Presente a factura n.º BA7906/2004, de 2004/05/07, no valor de €607,59 

e a factura n.º BA8360/2004, de 2004/05/14, no valor de €90,93, relativas ao fornecimento 

de material eléctrico para aplicar no Banco de Portugal e a factura n.º BA5320/2005, de 

2005/03/23, no valor de €120,43 relativa a fornecimento de material eléctrico para o 

armazém, todas da firma Caiado, SA. 

O fornecimento do material foi efectuado sem que previamente tivessem sido 

cumpridos todos os requisitos inerentes à realização integral do processo de despesa, a 

partir de encomendas directas de funcionários nossos do então Departamento de Obras 

Municipais. Os responsáveis dos Serviços confirmam quer o aprovisionamento directo quer a 

aplicação dos materiais. Assim e considerando que as referidas facturas se encontram por 

regularizar tendo sido já objecto de cabimento através da proposta n.º 2570/07, de 27 de 

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

contabilístico, bem como ao seu pagamento, dado as mesmas nunca terem figurado nos 

mapas da dívida dos anos transactos.  

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 de contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, 

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

autorizar o lançamento no ano económico de 2007 e o pagamento das facturas n.º 

BA7907/2004, n.º BA8360/2004 e BA5320/2005 da firma Caiado, S.A., respectivamente de 

€607,59, €60,93 e €120,43, com IVA incluído à taxa de 19%. 
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.4. Criação de postos de cobrança 
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DLB N.º 0922/07 | Presentes pelo Departamento Administrativo e Financeiro a proposta de 

criação de postos de cobrança em serviços municipais emissores de receita e localizados 

em instalações fora do Edifício-Sede do Município e o projecto de Norma de Funcionamento 

de Postos de Cobrança, que a seguir se transcrevem: 

«POSTOS DE COBRANÇA 
a)  Departamento de Planeamento e Urbanismo 

1. Divisão de Informação Geográfica – 2; 

2. Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território – 1;  

b) Departamento de Obras Municipais – 1; 

c) Departamento de Desenvolvimento Económico, Espaços Verdes e Ambiente 

1. Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos – 1;  

2. Divisão de Parques e Espaços Verdes – 1. 

NORMA DE FUNCIONAMENTO DE POSTOS DE COBRANÇA 

Nota introdutória 

O aumento das competências dos órgãos dos municípios, designadamente das 

câmaras municipais, e a crescente complexidade do desempenho técnico nos serviços 

municipais leva os municípios a reorganizações que lhes permitam a boa prossecução das 

suas atribuições. 

 A razão de ser dos serviços municipais é a prossecução das atribuições legalmente 

cometidas aos municípios devendo a estrutura e a organização dos serviços municipais 

adequar-se aos objectivos de carácter permanente do município, assim como, com a 

necessária flexibilidade, aos objectivos postos pelo desenvolvimento municipal e 

intermunicipal, conforme dispõe o artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 116/84, de 6 de Abril, com a 

redacção dada pela Lei n.º 44/85, de 13 de Agosto. 

O Município de Leiria, em resultado do seu crescimento orgânico e técnico e por 

manifesta exiguidade de espaço no Edifício-Sede, tem recorrido à desconcentração de 

serviços que, a não haver alteração de alguns procedimentos e rotinas, nomeadamente na 

relação com os utentes, prejudica a qualidade da prestação do serviço. 

A Administração deve privilegiar a opção por procedimentos mais simples, cómodos, 

expeditos e económicos, conforme dispõe a alínea e) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 135/99, 

de 22 de Abril. 

Porque se aspira a melhorar continuamente o serviço prestado de modo a constituir 

uma referência de excelência entre os serviços municipais do país e para que possa 

responder eficazmente às expectativas e às exigências dos seus utentes, torna-se 

imprescindível constituir postos de cobrança nos serviços localizados fora do Edifício-Sede e 

regulamentar o seu funcionamento interno.  

Compete à Câmara Municipal aprovar normas e regulamentos da sua competência 

exclusiva, conforme disposto na alínea a) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro   

Com a presente Norma, tirando partido da evolução tecnológica e da interligação em 

rede dos serviços municipais, pretende-se simplificar a relação entre a Administração e os 

utentes dos serviços garantindo, simultaneamente, a segurança e integridade da informação 

e a salvaguarda dos activos. 
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Artigo 1.º 

Objectivo 

Com a presente Norma visa-se estabelecer procedimentos para a cobrança e 

entrega de receitas cobradas por entidades diversas do tesoureiro. 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

A presente Norma aplica-se aos serviços emissores de receita deslocalizados do 

Edifício-Sede do Município, sito no largo da República, enunciados na presente Norma. 

Artigo 3.º 

Cobrança da receita 

1 – Os serviços emitem a Guia de Receita na aplicação POCAL, colocando as datas 

de emissão e conferência. 

2 – A Guia de Receita deve ser impressa em duplicado. 

3 - O original da Guia de Receita é entregue aos contribuintes/utentes na qual será 

colocado um carimbo com a indicação de Pago (Anexo I) e devidamente assinada pelo 

funcionário que procede à cobrança. 

Artigo 4.º 

Entrega 

1 - Nos termos do ponto 2.9.10.1.4 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias 

Locais (POCAL) a entrega dos montantes das receitas arrecadados é feita diariamente na 

tesouraria entre as 14h e 15h30, devendo os serviços emissores entregar também os 

respectivos duplicados das guias de receita cobradas. 

2 – A tesouraria procede à conferência dos montantes entregues com os duplicados 

das guias de receita e coloca as datas de recebimento nas guias de receita na aplicação 

informática POCAL. 

Artigo 5.º 

Responsabilidades 

1 - A responsabilidade por situações de alcance é imputável aos funcionários que 

procedem à cobrança da receita devendo, no entanto, a tesoureira, no desempenho das 

suas funções, proceder ao controlo e apuramento das importâncias entregues. 

2 – A responsabilidade por situações de alcance não é imputável à tesoureira, 

excepto se, no desempenho das suas funções de gestão, controlo e apuramento de 

importâncias, houver procedido com culpa. 

Artigo 6.º 

Postos de cobrança 

1 – São constituídos os seguintes postos de cobrança: 

a) Departamento de Planeamento e Urbanismo 

1. Divisão de Informação Geográfica – 2; 

2. Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território – 1;  

b) Departamento de Obras Municipais – 1; 

c)   Departamento de Desenvolvimento Económico, Espaços Verdes e Ambiente 

1. Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos – 1;  

2. Divisão de Parques e Espaços Verdes – 1. 
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2 – A Câmara Municipal pode, a qualquer momento, extinguir ou criar novos postos 

de cobrança. 

Artigo 7.º 

Entrada em vigor 
A presente Norma entra em vigor de imediato. 

Artigo 8.º 

Publicidade 
À presente Norma e sua aprovação deve ser dada publicidade nos lugares de estilo 

e página do Município na Internet.» 

Anexo I 

Carimbo 

Meio de Pagamento 

Tipo:                                                  N.º: 
 
Banco:                                               Data: 

A Câmara Municipal, depois de analisar o Projecto de Norma de Funcionamento de 

Postos de Cobrança, considerando que os serviços municipais devem estar próximos dos 

utentes e de forma não burocratizada, e de acordo com o disposto no ponto 2.9.10.1.4 do 

Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, deliberou por unanimidade aprovar a Norma 

de Funcionamento de Postos de Cobrança. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.2.5. Doação de diverso equipamento para instalar no 1.º CEB de Várzeas, freguesia 
de Arrabal 
DLB N.º 0923/07 | Presente uma declaração da Associação de Pais das Escolas da 

Freguesia de Arrabal, remetida pelo Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus (ENT 

2007/16388, de 27 de Junho), na qual declara ter adquirido, para instalar na Escola 1.º CEB 

de Várzea, freguesia de Arrabal, o seguinte equipamento: 

⎯ Projector Multimédia PLCXW55, no valor de € 800,00; 

⎯ Leitor de DVD Mitsai MT08 no valor de € 37,99. 

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

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

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

instalação na Escola 1.º CEB de Várzea, Freguesia de Arrabal. 

 
3.2.6. Doação de diverso equipamento para instalar no 1.º CEB de Arrabal, freguesia 
de Arrabal 
DLB N.º 0924/07 | Presente uma declaração da Associação de Pais das Escolas da 

Freguesia de Arrabal, remetida pelo Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus (ENT 

2007/15306, de 14 de Junho), na qual declara ter adquirido, para instalar na Escola 1.º CEB 

de Arrabal, freguesia de Arrabal, o seguinte equipamento: 

⎯ Projector Multimédia PLCXW55, no valor de €800,00; 

⎯ Leitor de DVD Mitsai MT08 no valor de €37,99; 
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⎯ Máquina Fotográfica Digital HP, no valor de €163,18. 

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

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

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

instalação na Escola 1.º CEB de Arrabal, Freguesia de Arrabal. 

 
3.2.7. Exercício do direito de preferência na alienação da casa n.º 19, sita na Rua D. 
Nuno Álvares Pereira, Bairro das Almuinhas, freguesia de Marrazes 
DLB N.º 0925/07 | Presente um requerimento, registado com o n.º ENT 15364/07, de 

SÉRGIO ALEXANDRE BRASIL, proprietário da casa n.º 19, sita na Rua D. Nuno Álvares 

Pereira, n.º 19, Bairro das Almuinhas, freguesia de Marrazes, Leiria, no qual requer que a 

Câmara autorize a alienação daquele imóvel e se pronuncie também quanto ao exercício do 

direito de preferência. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 19.º 

do Decreto-Lei n.º 310/88, de 5 de Setembro, deliberou por unanimidade autorizar a 

alienação do imóvel acima identificado e não exercer o direito de preferência. 

Mais deliberou advertir o requerente para a obrigação de informar a Câmara 

Municipal sobre a identificação do adquirente, no prazo de 30 dias após a celebração da 

escritura, conforme previsto no artigo 20.º do citado diploma legal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.8. Hasta pública para adjudicação do direito de uso privativo de três espaços 
integrados no parque da Fonte Quente, Leiria 
DLB N.º 0926/07 | Por se ter verificado não existirem condições para se avançar com a 

hasta pública na data designada para o efeito e ter sido necessário também proceder a uma 

reformulação das condições estipuladas no Regulamento da Hasta Pública para adjudicação 

do direito de uso privativo de três espaços integrados no Parque da Fonte Quente, Leiria, 

inicialmente apresentado e aprovado em reunião de Câmara de 2007/05/16, foi presente 

pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, Dra. Neusa Magalhães, a 

rectificação à minuta daquele Regulamento, bem como a designação de nova data.    

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

alterações, pelo que se transcreve na íntegra o regulamento daquela hasta pública 

devidamente rectificado:  
«REGULAMENTO DA HASTA PÚBLICA PARA ADJUDICAÇÃO DO DIREITO DE USO PRIVATIVO DE TRÊS 

EDIFÍCIOS SITOS NO PARQUE DA FONTE QUENTE, LEIRIA 

CONDIÇÕES GERAIS 
1.  Objecto da concessão 
1.1 Constitui objecto do presente procedimento a escolha do(s) adjudicatário(s) do direito de 

uso privativo de três edifícios sitos no Parque da Fonte Quente, edificados no âmbito do 

Programa Polis, geridos pelo Município de Leiria. 

1.2 Os edifícios referenciados no artigo anterior têm as seguintes características e utilização: 

IDENTIFICAÇÃO DOS  EDIFÍCIOS ÁREA CARACTERÍSTICAS USO 

EDIFÍCIO 1 23,73 m2 NÃO EQUIPADO QUIOSQUE / TABACARIA 
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EDIFÍCIO 2 46,35 m2 NÃO EQUIPADO BEBIDAS 

EDIFÍCIO 3 46,35 m2 NÃO EQUIPADO BEBIDAS 

2. Prazo da concessão 
2.1 O prazo das concessões do direito de uso privativo dos espaços descritos na cláusula 

primeira é de cinco (5) anos, podendo o Município de Leiria, em situações devidamente 

fundamentadas autorizar a sua prorrogação por iguais períodos. 

2.2 Findo o prazo da concessão, os espaços deverão ser restituídos ao Município de Leiria 

livres e devolutos, sem que haja direito a qualquer indemnização. 

3.  Processo de Adjudicação 
3.1 A adjudicação da concessão do direito de uso privativo dos edifícios descritos será feita 

em hasta pública, por meio de licitação verbal. 

3.2 A publicitação da hasta pública, do local e horário de realização da mesma é feita 

mediante Editais a afixar nos lugares de estilo, de anúncio a publicar num jornal local e, 

eventualmente, através de outros meios de publicidade que o Município entenda por 

adequados.  

4.   Candidaturas 
4.1 Não é necessária a formalização de candidatura para admissão à hasta pública. 
4.2 No acto público poderão intervir todas as pessoas singulares ou colectivas desde que se 

façam acompanhar dos documentos de identificação correspondentes, designadamente, 

o bilhete de identidade, a certidão comercial devidamente actualizada ou procuração. 
4.3 As empresas que se apresentem associadas considerar-se-ão como um único 

concorrente. 
5.   Presidência da Hasta pública 
A hasta pública será presidida pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

coadjuvada por dois funcionários a designar pela Câmara Municipal de Leiria. 
6.  Licitação 
6.1 Iniciada a hasta pública proceder-se-á, em acto contínuo, à licitação verbal entre os 

concorrentes, ficando a constar de acta os lanços sucessivamente oferecidos. 

6.2 A base da licitação é a constante do quadro seguinte: 

IDENTIFICAÇÃO DOS  EDIFÍCIOS BASE DE LICITAÇÃO 

EDIFÍCIO 1 €6 000,00 

EDIFÍCIO 2 €12 000,00 

EDIFÍCIO 3 €12 000,00 

6.3 As ofertas de licitação serão aceites em lanços múltiplos de €5,00 para o edifício 1 e 

€50,00 para os edifícios 2 e 3, a partir da base de licitação. 

6.4 O Município de Leiria adjudicará a concessão do direito de uso privativo ao(s) licitante(s) 

que oferecer(em) os lances mais elevados, reservando-se, todavia, o direito de assim 

não proceder nos casos de suspeita de conluio entre os interessados ou entender, 

justificadamente, não estar devidamente acautelado o interesse municipal. 

6.5 O mesmo concorrente poderá licitar vários edifícios. 
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6.6 No caso de desistência ou de não pagamento do preço de licitação, o Município de Leiria 

poderá  adjudicar o direito de uso privativo àquele que oferecer o lanço de montante 

inferior. 

7. Pagamento  
7.1 Após a realização da hasta pública, o(s) adjudicatário(s) depositará(ão), de imediato, o 

correspondente a 50% do montante do lance por si efectuado, o qual  reverterá a favor 

do Município em caso de desistência. 

7.2 O restante valor (50%) será pago em prestações mensais e sucessivas, no decurso da 

vigência do contrato. 

7.3 Estes valores são acrescidos de IVA à taxa de 21%. 

7.4 Os pagamentos mensais, que terão início logo após a assinatura do contrato, devendo 

efectuar-se na Tesouraria da Câmara Municipal de Leiria até ao oitavo dia útil do mês 

seguinte ao que diz respeito. 

7.5 O não pagamento das quantias fixadas nos prazos indicados nos números anteriores 

constitui fundamento de denúncia dos respectivos contratos; 
8.  Contrato de concessão do direito de uso privativo 
Os contratos de concessão do direito de uso privativo dos espaços referenciado na cláusula 

primeira, serão reduzidos a escrito e assinados nos 10 (dias) dias úteis subsequentes à 

realização da hasta pública, data a partir da qual passarão a produzir os seus efeitos. 

CONDIÇÕES ESPECIAIS 
9. Actividades comerciais autorizadas 
Os edifícios destinam-se aos fins referenciados no ponto 1.2, não estando o concessionário 

autorizado a alterar o seu uso no decorrer do prazo da concessão. 
10. Prazo de abertura dos estabelecimentos 
10.1 Após a celebração dos contratos de concessão o(s) concessionário(s) terá(ão) de 

iniciar a sua actividade (abertura ao público dos estabelecimentos) no prazo de noventa 

(90) dias, salvo se se verificarem  motivos de força maior não imputáveis àqueles. 

10.2 Em caso de incumprimento do prazo estipulado no número anterior a adjudicação ficará 

sem efeito.  

11. Obrigações do Concessionário 

Constituem obrigações do concessionário: 

⎯ Proceder à instalação de sanitários nos espaços 2 e 3 de acordo com o projecto e 

instruções a apresentar pelo Município de Leiria ao(s) concessionário(s), a efectuar 

antes de dar início à sua actividade; 

⎯ a obtenção da licença de utilização; 

⎯ a instalação, a manutenção, limpeza e a conservação do espaço concessionado; 

⎯ suportar as despesas referentes à instalação e consumo de água e electricidade e 

outras inerentes à exploração.  

12.  Publicidade 

A afixação de elementos publicitários no exterior dos espaços objecto da presente 

concessão depende de prévia autorização do Município de Leiria. 

13.  Horário de funcionamento 
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O período de abertura dos espaços designados na cláusula primeira fica sujeito ao 

regulamento camarário. 

14. Execução de Obras 
A execução de obras nos edifícios concessionados dependerão sempre do consentimento 

expresso da Câmara Municipal, salvo se se tratarem de obras de embelezamento interior e 

desde que não ponham em causa a estrutura do imóvel e não se projectem para o exterior 

do mesmo.  

15. Esplanadas  
A instalação de esplanadas exteriores por parte do(s) concessionário(s), fica dependente de 

prévia autorização a conceder por parte da Câmara Municipal de Leiria e ao pagamento das 

taxas correspondentes. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.  Esclarecimentos 
Antes do início da hasta pública poderão os participantes solicitar todos os esclarecimentos 

sobre o objecto e procedimentos subjacentes à mesma que julguem convenientes. 

17. Consulta de documentos 
As condições gerais e especiais da adjudicação constantes do presente Regulamento, bem 

como a representação gráfica dos edifícios a concessionar, estarão patentes, para consulta 

dos interessados, no Sector do Património, todos os dias úteis durante o horário normal de 

expediente.» 

Mais deliberou designar o dia 30 de Julho de 2007, pelas 10 horas, para a 

realização da hasta pública, que terá lugar no Salão Nobre do Edifício dos Paços de 

Concelho e autorizar a sua publicitação nos termos do disposto no artigo 91.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro. 

Deliberou ainda designar como vogais da Comissão da Hasta Pública: 

- Ana Paula Ramos Alves, Técnica Superior de 1.ª Classe 

- Susana Paula Pimenta Margarido, Técnica Superior de 2.ª Classe. 

A presente deliberação revoga a deliberação n.º 649/07, de 16 de Maio de 2007. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.9. Resumos de Tesouraria 

DLB N.º 0927/07 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 4 de Julho de 2007, 

apresentando um Total de Disponibilidades de €4.862.323,67, sendo de Operações 

Orçamentais €3.912.637,52 e de Operações de Tesouraria €949.686,15, que se encontra 

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

       A Câmara tomou conhecimento. 
 
 

Ponto quatro 
 D e p a r t a m e n t o  J u r í d i c o  e  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s  
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Análise das propostas de votos de pesar apresentadas pela Divisão de Recursos 
Humanos 

4.1. Armindo Faria Roda 
DLB N.º 0928/07 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar ao funcionário Armindo Faria Roda, Bombeiro 

Municipal de 1.ª Classe do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, pelo falecimento de 

sua sogra Emilia Antunes Justino. 

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

um voto de profundo pesar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
4.2. Maria da Conceição Pinto Falcão Martins 
DLB N.º 0929/07 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar à funcionária Maria da Conceição Pinto Falcão 

Martins, Chefe de Secção do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, pelo falecimento 

de seu pai Luiz Cruz Falcão Martins. 

A Câmara, depois de analisar o assunto deliberou por unanimidade apresentar um 

voto de profundo pesar. 
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  

 
Exercício do direito de preferência 
DLB N.º 0930/07 | Presente o requerimento de ANTÓNIO MARIA DA SILVA, na qualidade 

de proprietário do imóvel sito na Rua Comandante João Belo, n.ºs 47 e 49, em Leiria, inscrito 

na matriz predial urbana sob o artigo n.º 657, da freguesia e concelho de Leiria,  a solicitar 

que a Câmara Municipal se pronuncie quanto ao exercício do direito de preferência sobre o 

prédio citado. 

Sobre este assunto foi proferido um despacho da Senhora Presidente no qual se 

renuncia ao exercício do direito de preferência, após ter sido ouvido o Gabinete do Centro 

Histórico que informou não haver interesse imediato no referido prédio,  «.....em relação ao 

qual o Plano do Centro Histórico prevê a possibilidade de demolição e substituição por nova 

construção, com aumento de cércea». 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 68.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade ratificar o despacho da 

Senhora Presidente, nos exactos termos em que foi proferido, renunciando ao exercício de 

direito de preferência.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 
 

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

 
Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento Económico 
6.1. Licença especial de ruído (Ent.12486/07) 
DLB N.º 0931/07 | Presente o requerimento de FLÁVIO ANDRÉ CARVALHO DOMINGUES, 

residente na Rua da Graminheira, n.º 26, no lugar de Coucinheira, freguesia de Amor, deste 

concelho, a solicitar licença especial de ruído, para a realização do festival de música, 

Festival «Monta Tenda», a ter lugar no campo de futebol, na freguesia supra, no dia 

2007/07/21, no horário compreendido entre as 14h00m e as 02h00m do dia seguinte. 

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

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

 
6.2. Licença especial de ruído (Ent.15844/07) 
DLB N.º 0932/07 | Presente o requerimento de ILÍDIO GRILO GOMES, residente na Rua 

Principal, n.º 55, Grou, Monte Redondo, Leiria, a solicitar licença especial de ruído, para a 

actuação de música ao vivo, a ter lugar no Café «O Abrigo» sito na morada supra, nos dias 

2007/07/13 e 2007/07/27, no horário compreendido entre as 10h00m do dia 2007/07/13 e as 

02h00m do dia 2007/07/14, bem como igual período para o dia 2007/07/27. 

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. 

 
6.3. Licença especial de ruído (Ent.15845/07) 
DLB N.º 0933/07 | Presente o requerimento de ILÍDIO GRILO GOMES, residente na Rua 

Principal, n.º 55, Grou, Monte Redondo, Leiria, a solicitar licença especial de ruído, para a 

actuação de música ao vivo, a ter lugar no Café «O Abrigo» sito na morada supra, nos dias 

3, 8 e 17/08/2007, no horário compreendido entre as 10h00m do dia 2007/08/03 e as 

02h00m do dia 2007/08/04, bem como igual período para os dias 8 e 2007/08/17. 

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. 

 
6.4. Licença especial de ruído (Ent.13158/07) 
DLB N.º 0934/07 | Presente o requerimento de LUÍS M. CARDINALI DA SILVA, residente na 

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

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

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

das Festas de Verão), na freguesia de Coimbrão, deste concelho, nos dias 13 a 22/07/2007, 

no horário compreendido entre as 21h30m do dia 2007/07/13 e a 00h30m do dia 2007/07/14, 

bem como igual período para os restantes dias. 

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

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

 

6.5. Licença especial de ruído (Ent.16121/07) 
DLB N.º 0935/07 | Presente o requerimento de MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, residente  

na Travessa da Paz, n.º 14, 1.º, Leiria, na qualidade de proprietário do  «Filipes Bar», sito no 

Largo Cândido dos Reis, nesta freguesia e concelho, solicitar licença especial de ruído, para 

a actuação de música ao vivo, a ter lugar no estabelecimento sito na morada supra, nos dias 

6, 13, 20, 27/07/2007, no horário compreendido entre as 19h00m do dia 2007/07/06 e as 

02h00m do dia 2007/07/07, bem como igual período para os dias 13, 20 e 27/07/2007. 

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. 

 
6.6. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Entfe.3906/07) 
DLB N.º 0936/07 | Presente o requerimento de UNIÃO DESPORTIVA DE LEIRIA, com sede 

na Av. Heróis de Angola, Galerias Alcrima, 4º, Leiria, a solicitar licença especial de ruído, 

para a pratica de basquetebol e futsal, desde o dia 2007/06/21 ao dia 2007/06/24, na área do 

Parque de Estacionamento junto da Porta 2 do Estádio Municipal, no horário compreendido 

entre as 10h00m e as 24h00m, do qual consta o despacho da Senhora Presidente de 

2007/06/21, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/06/21 da Senhora Presidente a deferir o pedido para os dias 2007/06/21 

ao dia 2007/06/24, mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 
6.7. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.11837/07) 
DLB N.º 0937/07 | Presente o requerimento de MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, na 

qualidade de proprietário do bar «Os Filipes», sito no Largo Cândido dos Reis, nesta cidade, 

a solicitar licença especial de ruído, para a realização no dia 2007/06/26, da apresentação 

de música ao vivo, a ter lugar no estabelecimento supra citado, no horário compreendido 

entre as 22h00m e as 02h00m do dia seguinte, do qual consta o despacho da Senhora 

Presidente de 2007/05/24, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/05/24 da Senhora Presidente a deferir o pedido para o dia 2007/06/26, 

mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 
6.8. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.11835/07) 
DLB N.º 0938/07 | Presente o requerimento de MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, na 

qualidade de proprietário do bar «Os Filipes», sito no Largo Cândido dos Reis, nesta cidade, 

a solicitar licença especial de ruído, para a realização no dia 19/06/2007, da apresentação 

de música ao vivo, a ter lugar no estabelecimento supra citado, no horário compreendido 

entre as 22h00m e as 02h00m do dia seguinte, do qual consta o despacho da Senhora 

Presidente de 2007/05/23, a deferir o pedido.  
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 A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade ratificar o 

despacho de 2007/05/23 da Senhora Presidente a deferir o pedido para o dia 2007/06/19, 

mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 
6.9. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.11834/07) 
DLB N.º 0939/07 | Presente o requerimento de MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, na 

qualidade de proprietário do bar «Os Filipes», sito no Largo Cândido dos Reis, nesta cidade, 

a solicitar licença especial de ruído, para a realização no dia 2007/06/15, da apresentação 

de música ao vivo, a ter lugar no estabelecimento supra citado, no horário compreendido 

entre as 22h00m e as 02h00m do dia seguinte, do qual consta o despacho da Senhora 

Presidente de 2007/05/23, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/05/23 da Senhora Presidente a deferir o pedido para o dia 2007/06/15, 

mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 
6.10. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.11836/07) 
DLB N.º 0940/07 | Presente o requerimento de MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, na 

qualidade de proprietário do bar «Os Filipes», sito no Largo Cândido dos Reis, nesta cidade, 

a solicitar licença especial de ruído, para a realização no dia 2007/06/22, da apresentação 

de música ao vivo, a ter lugar no estabelecimento supra citado, no horário compreendido 

entre as 21h00m e as 02h00m do dia seguinte, do qual consta o despacho da Senhora 

Presidente da de 2007/05/23, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/05/23 da Senhora Presidente a deferir o pedido para o dia 2007/06/22, 

mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 
6.11. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho 
(Ent.14538/07) 
DLB N.º 0941/07 | Presente o requerimento de MARIA DO RAMOS CURTO, residente na 

Rua Gago Coutinho, n.º 18, Leiria, a solicitar o prolongamento do horário de funcionamento 

para o dia 2007/06/16 até às 4.00 horas do dia 2007/06/17, para a comemoração da 

inauguração oficial do estabelecimento Café/Bar, sito na morada supra, do qual consta o 

despacho da Senhora Presidente de 2007/06/13 a indeferir o pedido, atendendo a que não 

possui Mapa de Horário de Funcionamento emitido por esta Câmara Municipal. 

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

despacho de 2007//06/13 da Senhora Presidente a indeferir o pedido de alargamento de 

horário de funcionamento do dia 2007/06/16 para o dia 2007/06/17, por não constar nestes 

Serviços a emissão de Mapa de Horário de Funcionamento. 

Mais deliberou, ao abrigo do disposto na alínea a) n.º 1 do artigo 103.º do Código 

do Procedimento Administrativo, dispensar a audiência dos interessados, por considerar 

urgente a tomada de decisão, atendendo à proximidade da data pretendida. 

 
6.12. Painéis publicitários na área da cidade de Leiria/zona urbana 
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DLB N.º 0942/07 | Pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, Dra. Neusa 

Magalhães, foi presente a proposta, que a seguir se transcreve: 

«Considerando o número de painéis publicitários licenciados no nosso concelho, em 

particular na zona urbana de Leiria; 

Considerando o número elevado de pedidos de licenciamento de painéis 

publicitários, entrados no decorrer do presente ano; 

Considerando a necessidade de valorização da imagem urbana da cidade, lugar de 

vivência e pertença de todos os munícipes, claramente dependente destas condicionantes e, 

a consciência no impacto no ambiente urbano associados a diversos elementos para além 

dos tradicionalmente qualificados como publicitários;  

Considerando assim, a necessidade de disciplinar a instalação deste tipo de 

suportes; 

Considerando ainda, que se encontra em análise, uma proposta para alteração do 

Regulamento Municipal de Publicidade em vigor na área deste Município; 

Propõe-se que não sejam aceites, até ao final do corrente ano, mais pedidos de 

licenciamento de painéis publicitários a instalar na Área da Cidade de Leiria/Zona urbana». 

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

com a proposta apresentada e suspender a entrada de pedidos de licenciamento de painéis 

publicitários a instalar na Área da Cidade de Leiria/Zona Urbana, até ao final do presente 

ano e submetê-la à aprovação da Assembleia Municipal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.13. Atribuição de lugar cativo no Mercado de Venda por Grosso do Falcão, Têxtil, 
Calçado e outros (Ent.15612/07) 
DLB N.º 0943/07 | Presente o requerimento de ARTUR DA SILVA LOPES DE ALMEIDA, 

residente na Rua da Serraria, n.º 66, Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande, a 

solicitar a atribuição do lugar cativo n.º 249 para venda de têxteis de vestuário, no Mercado 

de Venda por Grosso do Falcão. 

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

direito de ocupação do lugar n.º 249  a Artur da Silva Lopes de Almeida, uma vez que o 

requerente reúne os requisitos expressos no artigo 13.º do Regulamento do Mercado Falcão, 

na alteração aprovada pela Assembleia Municipal em 2003/04/17.                              .  

A atribuição do lugar de venda é franca, não sujeitando o vendedor a qualquer outro 

pagamento para além da respectiva taxa mensal de ocupação, conforme foi aprovado pela 

Assembleia Municipal em sessão realizada em 2007/02/23, na alteração temporária do artigo 

15º, n.º 1.2 e 1.3 do Regulamento do referido mercado, publicitada pelo edital n.º 47/2007, 

de 2007/03/05. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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  
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7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Educativa 
Municipal 
7.1.1. Dia Mundial da Criança. Projecto «Trocar por Miúdos». Patrocínios 
DLB N.º 0944/07 | Presente correio electrónico da RODOVIÁRIA DO TEJO (Entfe n.º 

4045/07), a fim de ser aditado à deliberação tomada em reunião de Câmara do passado dia 

21 de Junho de 2007, o patrocínio desta entidade, cujo valor consta  do quadro seguinte: 

Entidade Morada Contribuinte Valor 

Rodoviária do Tejo Av. Dr. João Martins de Azevedo, 15 2354-909 

Torres Novas 

502 513 900 €2.625,00 

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

apoio concedido pela Rodoviária do Tejo, no âmbito do Projecto «Trocar por Miúdos». 

 
7.1.2. Freguesia de Amor. Transferência de verba 
DLB N.º 0945/07 | Presente uma proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura, Dr. 

Vítor Lourenço, que é do seguinte teor: 

«Considerando a avaliação realizada em relação ao serviço de refeição da Escola do 

1.º CEB de Amor que decorreu no ano 2006/2007, pela Junta de Freguesia de Amor, que 

evidenciou falhas preocupantes resultantes de problemas ao nível da segurança, da gestão 

de recursos humanos e do tempo reduzido para as crianças almoçarem; 

Considerando que a Freguesia de Amor para evitar a ruptura no fornecimento de 

refeições procurou resolver a situação; 

Considerando os requisitos de funcionamento dos refeitórios escolares preconizados 

pela Lei n.º 67/98, de 18 de Março e as competências dos Municípios, no que se refere à 

gestão dos refeitórios escolares  Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro. 

Propõe-se o apoio à Freguesia de Amor da verba no valor de €496,16 (quatrocentos 

e noventa e seis euros e dezasseis cêntimos), para fazer face às despesas decorrentes do 

reforço de recursos». 

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 2588/07, 

de 28 de Junho. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas da 

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 1 e b) do n.º 3 do artigo 19.º, ambas da 

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade proceder à transferência da verba de €496,16 

(quatrocentos e noventa e seis euros e dezasseis cêntimos) para a Freguesia de Amor, para 

fazer face às despesas havidas com a aquisição do equipamento para o refeitório da Escola 

do 1.º CEB de Amor, dando cumprimento aos requisitos higio-sanitários do Decreto-Lei n.º 

67/98, de 18 de Março. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.3. Freguesia de Santa Eufémia. Transferência de verba 
DLB N.º 0946/07 | Presente o ofício n.º 93/07, da JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA 

EUFÉMIA, de 11 de Junho, (Ent. 07/15256), solicitando apoio para o pagamento do trabalho 

de vigilância prestado na Escola do 1.º CEB de Quintas do Sirol, dando continuidade ao 
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programa dos anos lectivos anteriores (atendendo aos problemas existentes naquela 

comunidade). 

Considerando que: 

⎯ a Escola do 1.º CEB de Quintas do Sirol possui uma grande diversidade cultural, com 

alunos que apresentam alguns comportamentos de risco; 

⎯ face ao aumento do número de alunos e numa perspectiva de facilitar a integração dos 

mesmos, houve necessidade de afectar mais recursos humanos; 

⎯ a Junta de Freguesia de Santa Eufémia, enquanto entidade parceira nas causas da 

Educação, tem colaborado na resolução de problemas daquela comunidade educativa; 

⎯ tem sido prática da Câmara Municipal de Leiria apoiar nas despesas com recursos 

humanos relativamente à recepção dos alunos e vigilância. 

Propõe-se a transferência de verba para a Junta de Freguesia de Santa Eufémia, no 

montante de €1.594,00, referente ao trabalho de vigilância prestado entre Janeiro a Maio de 

2007, inclusive. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 2587/07, 

de 28 de Junho. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas da 

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea g) do n.º 3 do artigo 19.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade concordar com a proposta apresentada e transferir a 

verba de €1.594,00 (mil quinhentos e noventa e quatro euros) para a Junta de Freguesia de 

Santa Eufémia, para fazer face aos encargos com o serviço de vigilância na Escola EB1 de 

Quintas do Sirol.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.4. Fundação Escola Profissional de Leiria. Pedido de parecer 
DLB N.º 0947/07 | Presente um ofício da FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE 

LEIRIA, datado de 2007/06/25, dando conhecimento que irá apresentar a candidatura aos 

Novos Cursos/Novas Turmas, Técnico de Frio e Climatização e Técnico de Electricidade, 

Automação e Computadores, para o próximo triénio de formação e solicitando o parecer da 

Câmara Municipal, em conformidade com instruções emanadas da Direcção Regional de 

Educação do Centro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade emitir parecer 

favorável à criação dos novos cursos/turmas, Técnico de Frio e Climatização e Técnico de 

Electricidade, Automação e Computadores, apresentados pela Fundação Escola Profissional 

de Leiria para o triénio 2007/2010, por considerar que as áreas propostas carecem, na nossa 

região, de mão de obra especializada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.5. Fundação Escola Profissional de Leiria. Relatório de contas 2006 

DLB N.º 0948/07 | Retirado   
 

7.2. Análise do processo relacionado com a Divisão da Acção Social 
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Atribuição de apoios financeiros no âmbito da Acção Social 
DLB N.º 0949/07 | Presente a seguinte listagem para atribuição de apoio financeiro a 

entidades legalmente existentes no concelho: 

Entidade Objecto Atribuição Rubrica Proposta n.º 

Liga dos Combatentes - 
Núcleo de Leiria 
(Entrada 5905/2007) 

Apoio no desenvolvimento de 
actividades de 2007. €2.500,00 2007-A-111 2558/07, de 

27 de Junho 

Associação Nacional da 
Espondilite Anquilosante 
(Entrada 6183/2007) 

Apoio no desenvolvimento de 
actividades de 2007. €620,00 2007-A-111 2559/07, de 

27 de Junho 

CENSOCAR - Associação 
para Apoio Social e 
Desenvolvimento da Freguesia 
da Carreira 
(Entrada 2727/2007) 

Apoio para equipar as  
instalações com equipamento 
informático e mobiliário. 

€1.750,00 2007-I-53 2560/07, de 
27 de Junho 

Associação Novo Olhar 
(Entrada 12759/2007) 

Apoio para renda de 
instalações de 2007. €5.000,00 2007-A-113 2561/07, de 

27 de Junho 

Associação Nacional dos 
Deficientes Sinistrados no 
Trabalho – Delegação de 
Leiria 
(Entrada 12360/2007) 

Apoio no desenvolvimento de 
actividades de 2007. €800,00 2007-A-111 2563/07, de 

27 de Junho 

Conferência de S. Vicente 
Paulo da Maceira 
(Entrada 12550/2007) 

Apoio no desenvolvimento de 
actividades de 2007. €1.000,00 2007-A-113 2566/07, de 

27 de Junho 

A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pelas alíneas a) e b) do n.º 4 

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

apoios financeiros supra referidos às entidades constantes no respectivo mapa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 
8.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Cultura 
8.1.1. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva. Ratificação de despacho 
DLB N.º 0950 | Presente o pedido da ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA DE DANÇA DO 

ORFEÃO DE LEIRIA, para cedência das instalações do Teatro José Lúcio da Silva para um 

espectáculo de dança (gratuito) no dia 23  de Junho às 17h30m. 

De acordo com o respectivo Regulamento de cedências e, uma vez que não há 

parceria com a Associação de Pais da Escola de Dança do Orfeão de Leiria, o custo desta 

cedência ao Município, importa no valor de €442,50 + IVA à taxa de 5% (€464,63), e foi 

objecto de proposta de cabimento n.º 2738/07. 

A Câmara, na qualidade de entidade gestora, depois de analisar o assunto e ao 

abrigo do disposto na alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Senhor Vereador da Cultura, datado de 

2007/06/22, que autorizou a cedência gratuita do Teatro José Lúcio da Silva à entidade 

requerente, nos termos do Regulamento em vigor na data de entrada do respectivo pedido. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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8.1.2. Praça Viva. Ano de 2007 
DLB N.º 0951/07 | O evento «Praça Viva» que se tem vindo a realizar desde o ano de 2000, 

consiste num programa de animação de exterior nas noites de Verão.  

 Tendo em conta o interesse e projecção que esta iniciativa tem suscitado junto da 

população, o Município não poderia deixar de dar continuidade ao projecto, quer como forma 

de atracção turística, quer como de fruição cultural e de promoção/captação de novos 

públicos. 

Atendendo ao facto de ter sido sugerido por proprietários de vários estabelecimentos 

da Praça Rodrigues Lobo pensou-se, a exemplo dos primeiros anos da iniciativa, 

descentralizar o projecto, dividindo os espectáculos por 3 lugares públicos de grande 

afluência: o Pátio do Mercado de Sant’Ana, o Jardim Luís de Camões e a Praça Rodrigues 

Lobo. O programa desenvolver-se-á entre 14 de Julho e 14 de Setembro, nas noites de fim-

de-semana e véspera de feriado.  

Assim, para este ano contamos com os seguintes espectáculos: 
JULHO 

Dia 14 – Associação Terra Nova – percussão no Pátio do Mercado de Sant’ana – Centro Cultural 

Dia 20 – Magia e Ilusão – Mágico Lanydrak no Pátio do Mercado de Sant’ana – Centro Cultural 

Dia 21 – Jazz Anos 20 – Desbundixie na Praça Rodrigues Lobo 

Dia 27 – Sentir Flamenco – Companhia de Flamenco Lunares na Praça Rodrigues Lobo 

Dia 28 – O Menino é Lindo – Música no Pátio do Mercado de Sant’ana – Centro Cultural 

AGOSTO 
Dia 3 – Jazz Café Trio – Música na Praça Rodrigues Lobo 

Dia 4 – Autores – Música Grupo Notas Vivas no Pátio do Mercado de Sant’ana – Centro Cultural 

Dia 10 – Grande Noite de Fado – Vários fadistas no Pátio do Mercado de Sant’ana – Centro Cultural 

Dia 11 – Piratas – Teatro das Beiras no Pátio do Mercado de Sant’ana – Centro Cultural 

Dia 14 –Rancho russo – folclore no Jardim Luís de Camões 

Dia 17 – Alex Bento Trio – Música na Praça Rodrigues Lobo 

Dia 18 – Artemsax – Música no Pátio do Mercado de Sant’ana – Centro Cultural 

Dia 24 – Cuba Libre – Música cubana na Praça Rodrigues Lobo 

Dia 25 – Tosta Mista o Malabarista – Artes Circenses no Pátio do Mercado de Sant’ana – Centro 

Cultural 

Dia 31 – Noche Rumbera – Música no Praça Rodrigues Lobo 

SETEMBRO 

Dia 1 – Trio de Pat Silva – Música no Pátio do Mercado de Sant’ana – Centro Cultural 

Dia 7 – Encontro de Música Tradicional – Grupos do Concelho na Praça Rodrigues Lobo 

Dia 8 – Ó Tambor – Percussão no Pátio do Mercado de Sant’ana – Centro Cultural 

Dia 14 – This Side Up – Música na Praça Rodrigues Lobo 

As condições serão as seguintes: 

a) Locais: Pátio do Mercado de Sant’Ana, Jardim Luís de Camões e Praça Rodrigues Lobo 

b) Horários de ensaios técnicos durante a tarde – 15h00m às 20h00m 

c) Horários de espectáculo e desmontagens – das 21h30m às 24h00m 

d) Os serviços da Câmara garantirão o acompanhamento dos espectáculos de modo a 

evitar os impactos negativos do ruído. 

A Câmara tomou conhecimento dos espectáculos a levar a efeito no Pátio do 

Mercado de Sant’Ana, Jardim Luís de Camões e Praça Rodrigues Lobo, no âmbito do 
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evento «Praça Viva», devendo ser cumpridos os limites fixados no n.º 5 do artigo 15.º do 

Regulamento Geral do Ruído, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 9/07, de 17 de Janeiro, 

por força da aplicação da alínea a) do n.º 7 do citado artigo 15.º do mesmo diploma legal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.1.3. Subsídio ao TASE – Teatro de Animação de Santa Eufémia 
DLB N.º 0952/07 | Presente um ofício do TASE – Teatro de Animação de Santa Eufémia 

(ENT.7825/07) em que é solicitado apoio financeiro para a concretização do Plano de 

Actividades. O TASE é um grupo de teatro já com alguns anos de existência, que tem 

evidenciado um crescimento qualitativo e quantitativo nas suas acções culturais, para além 

de movimentar os seus elementos no sentido de assistirem aos espectáculos que se 

promovem no Teatro Miguel Franco. 

 Atendendo ao valor de associações deste tipo que, para além de movimentarem as 

forças culturais das freguesias, especialmente as camadas juvenis, auxiliam a criação de 

novos públicos e a divulgação das artes de palco,  propõe-se que se atribua ao TASE – 

Teatro de Animação de Santa Eufémia, um subsídio no valor de €500,00 para organização 

da Exposição de Artes Decorativas pela turma do Atelier no seu auditório, utilizando para 

isso a verba prevista no Plano para 2007, na Rubrica 12/040701 – 0299 – 242. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 2555/07, 

de 27 de Junho. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 

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

TASE – Teatro de Animação de Santa Eufémia a verba de €500,00, (quinhentos euros) para 

organização da Exposição de Artes Decorativas pela turma do Atelier no seu auditório. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.4. Subsídio ao TE-ATO, Grupo - Teatro de Leiria 
DLB N.º 0953/07 | Presente um ofício do TE-ATO, Grupo-Teatro de Leiria (ENT.5817/2007) 

em que é solicitado apoio financeiro para fazer face a despesas decorrentes das actividades 

realizadas e da manutenção da Sala Jaime Salazar Sampaio, tendo sido também  

apresentado o Relatório de Actividades e Contas do ano de 2006.  

 Sendo este grupo uma mais-valia cultural importante do nosso Concelho, com uma 

história de 30 anos na cultura leiriense,  propõe-se que se atribua ao TE-ATO, Grupo-Teatro 

de Leiria, um subsídio no valor de €1.000,00, para apoio nas actividades, utilizando para isso 

a verba prevista no Plano para 2007, na Rubrica 12/080701-0203-234. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 2556/07, 

de 27 de Junho. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 

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

mesmo a verba de €1.000,00 (mil euros) para apoio às suas actividades. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.5. Doação de espólio ao M|i|mo – Museu da Imagem em Movimento 
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DLB N.º 0954/07 | Presente a proposta de doação de espólio de cinema e fotografia da 

colecção particular do Senhor Fernando Sereno de Lisboa ao M|i|mo, para integrar a 

colecção do museu, conforme listagem infra. O M|i|mo compromete-se a assegurar o seu 

acondicionamento, conservação e divulgação como património técnico e imagético de 

interesse para a história do cinema no âmbito da sua missão.  
Material de cinema 

⎯ 1 base de projector de filme 35 mm preto Klangfilm G.m.b.H; typ 550; fabr:nr 196 967 

⎯ 1 base de projector de filme 35 mm; Westar; castanho 

⎯ 1 chrono de projector de filme 35 mm 

⎯ 2 magasins de projector de filme 35 mm Westar 

⎯ 4 bobine 35 mm uma com alguns metros de filme 35 mm 

⎯ 11 peças soltas de projector de filme 35 mm 

⎯ 1 lanterna preta de projector de filme 35 mm; «Ashcraft Suprex»; 65 amperes; com punhos em 

vermelho 

⎯ 1 caixa em madeira para acondicionamento de bobines 

⎯ 4 partes de coluna de som - cornetas 

⎯ 1 óculo de lente 

⎯ 1 chrono de projector de filme 35 mm 

⎯ 1 base de projector de filme 35 mm e 1 Chrono Appareils Sonores National / Emon Constructeurs 

– Paris 

⎯ 1 lanterna de  projector de filme 35 mm, com as tampas desmontadas; «Peerless Magnarc» 

⎯ 2 magasins de projector de filme de 35 mm 

⎯ 2 motores pretos 

⎯ 1 reostato; transformador de corrente; castanho 

⎯ 2 projectores de iluminação para cinema – anos 20 

⎯ 1 lanterna Preta VF 100, com as manivelas do corta fogo em madeira 

⎯ 1 magasin de projector de filme 35 mm 

⎯ 1 tubo de extracção de fumo para lanterna de projector 

⎯ 1 lanterna de projecção de slides «Bauer», sem lente 

Material de laboratório de fotografia 

⎯ 2 máquinas fotográficas de estúdio; «La foto meccanica C. Lupo Torino», uma incompleta 

⎯ 1 guilhotina com duas lâminas de corte 

⎯ 2 prensas em metal; incompletas, com muita ferrugem 

⎯ 1 volante em ferro de prensa 

Nota: O conjunto é constituído por 47 peças, existindo 4 projectores completos. Contudo é 

necessário proceder à montagem de 3.   

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

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

Setembro, deliberou por unanimidade aceitar a doação do referido espólio para instalação 

no M|i|mo, Museu da Imagem em Movimento e agradecer ao Senhor Fernando Sereno a 

amável gentileza do seu acto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.1.6. Apoio ao Núcleo Sportinguista de Leiria 
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DLB N.º 0955/07 | Presente um pedido do NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA 

(ENT.13133/07), solicitando um apoio financeiro que permita minimizar as despesas com a 

reinstalação do seu Museu orçadas em €8.000,00, uma vez que se trata de uma instituição 

sem recursos próprios que vem mantendo um museu que tem prestigiado a área 

museológica da cidade, com mais de 20.000 visitantes por ano.  

Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €2.500,00, utilizando para o efeito a 

verba inscrita no Plano de 2007 na rubrica 2007 I 123 (Apoio a Organismos Promotores de 

Cultura – Apoio a Investimentos Instalações e Equipamentos).  

A presente despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º  2590/07, de 28 de 

Junho. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 

do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir um 

apoio de €2.500,00 ao Núcleo Sportinguista de Leiria para minimizar as despesas de 

reinstalação do seu Museu. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro não participou na análise e votação do 

presente assunto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.1.7. Lista de despesas do Teatro José Lúcio da Silva. Abril de 2007 
DLB N.º 0956/07 | Pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a nota de despesas 

do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro José Lúcio da 

Silva, durante o mês de Abril de 2007, que totalizam o valor de €10.575,00. 

 O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 2633/07, 

de 2 de Julho. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade transferir para 

o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €10.575,00, referente às despesas efectuadas 

no Teatro José Lúcio da Silva e suportadas por este, durante o mês de Abril de 2007, que 

totalizam o valor de €10.575,00. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
8.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude 
8.2.1. Protocolo de Utilização do Pavilhão da Escola Básica 2, 3 José Saraiva 
DLB N.º 0957/07 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, foi 

presente uma proposta de alteração da redacção da Cláusula Quarta (Validade do 

Protocolo) do Protocolo de Utilização do Pavilhão da Escola Básica 2, 3 José Saraiva. 

 Assim, onde se lê «…produz efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2004 e vigorará até 

30 de Junho de 2004…» deverá ler-se «…vigorará durante o período compreendido entre 1 

de Setembro e 30 de Junho (10 meses) …» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas da 

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º, da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º ambas da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, com a alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
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Setembro, deliberou por unanimidade concordar com a alteração do teor da Cláusula 

Quarta do Protocolo de Utilização do Pavilhão da Escola Básica 2, 3 José Saraiva. 

Mais deliberou conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara para proceder à 

assinatura do competente aditamento ao referido Protocolo. 
 

8.2.2. Go Away – Verão 2007. Pedido de apoio (Ent.14237/07) 
DLB N.º 0958/07 | Pela FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES JUVENIS DO DISTRITO DE 

LEIRIA, com sede na Avenida 25 de Abril, Edifício do Instituto Português da Juventude, 

2400.265 Leiria, contribuinte fiscal n.º 505 000 164, foi presente o ofício com o número de 

entrada 14237/2007, através do qual propõe a colaboração da Câmara Municipal de Leiria 

para a organização de Campos de Férias Residenciais. 

Considerando que a realização de Campos de Férias Residenciais, na Praia do 

Pedrógão, contribuirá para a sua animação, motivando os jovens a frequentar, noutras 

ocasiões, o Parque de Campismo e a Praia do Pedrógão, únicos no Concelho de Leiria. 

Considerando que foi efectuado, pela Divisão de Acção Social e Família, um 

trabalho de identificação de crianças e jovens socialmente desfavorecidas, em articulação 

com a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Leiria, o Centro Distrital de 

Segurança Social de Leiria, e os Projectos de Intervenção Comunitária desenvolvidos, 

nomeadamente, pela Academia Cultural e Social da Maceira, Vida Plena – Associação de 

Solidariedade Social de Leiria e Provilei – Associação de Solidariedade, para a sua eventual 

inclusão nos Campos de Férias Residenciais a decorrer na Praia do Pedrógão. 

Considerando que um apoio a atribuir pelo Município de Leiria para a realização 

destes Campos terá, sempre, como objectivo fundamental, proporcionar, a jovens 

socialmente desfavorecidos, com idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos, uma 

saudável ocupação de tempos livres, promovendo o convívio com outros jovens 

pertencentes a outras esferas sociais.  

Considerando que, conforme dados decorrentes do ofício supra mencionado, o 

montante total relativamente à participação de cada jovem equivale a €135,00 (cento e trinta 

e cinco euros) por Campo de Férias Residencial. 

Considerando que, no âmbito do Programa «Férias em Movimento», o Instituto 

Português da Juventude assume parte dos encargos inerentes à participação de cada 

jovem, designadamente, €10,00 (dez euros) por dia, o que equivale a €60,00 (sessenta 

euros) por participante em cada Campo de Férias Residencial. 

Propõe a Senhora Presidente, no sentido de fazer face às despesas não cobertas 

pelo Instituto Português da Juventude através do Programa «Férias em Movimento», a 

atribuição de um subsídio à «Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria», no 

valor máximo de €1.950,00 (mil novecentos e cinquenta euros), concedido em função do 

número de jovens identificados e seleccionados pela Divisão de Acção Social e Família. Os 

jovens poderão ser integrados em cinco turnos (8 a 14 de Julho, 15 a 21 de Julho, 22 a 28 

de Julho, 5 a 11 de Agosto e 12 a 18 de Agosto), correspondendo o valor máximo referido à 

inclusão de 26 jovens (€75,00 (setenta e cinco euros)/jovem).  

Mais se propõe que o apoio fique condicionado à apresentação de relatório de 

actividade, após a realização do último turno, onde deverá constar a listagem nominal dos 
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jovens, identificados e seleccionados pela Divisão de Acção Social e Família, que foram 

incluídos nos cinco turnos. 
O apoio a atribuir está em conformidade com as Opções do Plano para 2007, CAE 

12/040701 (2007/ A/ 293 – Go Away Verão) e foi objecto das propostas de cabimento n.º 

2536/07, de 26 de Junho, e n.º 2586/07, de 28 de Junho. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir à Federação 

das Associações Juvenis do Distrito de Leiria, no sentido de fazer face às despesas não 

cobertas pelo Instituto Português da Juventude através do Programa «Férias em 

Movimento», um subsídio no valor máximo de €1.950,00 (mil novecentos e cinquenta euros), 

concedido em função do número de jovens identificados e seleccionados pela Divisão de 

Acção Social e Família. O jovens poderão ser integrados em cinco turnos (8 a 14 de Julho, 

15 a 21 de Julho, 22 a 28 de Julho, 5 a 11 de Agosto e 12 a 18 de Agosto), correspondendo 

o valor máximo referido à inclusão de 26 jovens (€75,00 (setenta e cinco euros)/jovem). 

Mais deliberou que o apoio fique condicionado à apresentação de relatório de 

actividade, após a realização do último turno, onde deverá constar a listagem nominal dos 

jovens, identificados e seleccionados pela Divisão de Acção Social e Família, que foram 

incluídos nos cinco turnos. 
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
 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  

 
9.1. Apoio à Freguesia da Barosa para Parque Infantil do Picheleiro 
DLB N.º 0959/07 | Retirado 

 
9.2. Apoio para Festa em Honra de Nossa Senhora dos Aflitos. Praia do Pedrógão 
DLB N.º 0960/07 | Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dra. Neusa Magalhães, um pedido formulado pela COMISSÃO DE FESTAS (ENT 

12448/2007) para apoio na realização dos festejos em honra de Nossa Senhora dos Aflitos, 

a ter lugar de 17 a 19 de Agosto de 2007, 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; 

⎯ existe uma comissão local de festas que promove várias actividades de animação, 

nas quais procura promover as tradições e preservar o espírito da Praia; 

⎯ a animação funciona como chamariz e factor de captação de afluência de público. 

 Propõe-se que a Câmara Municipal de Leiria, coopere com essa comissão na 

realização dos festejos, designadamente, através do fornecimento, montagem e 

desmontagem de 1 barraca para a quermesse, da sinalização das alterações ao trânsito, 

que consistem no encerramento das ruas Duarte Pacheco, Capitão Silva Mendes, Aquilino 
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Ribeiro e Coronel Pereira Pascoal e da concessão de um apoio financeiro no valor de 

€5.000,00 (cinco mil euros) a atribuir à Comissão de Festas, para despesas inerentes ao 

fogo de artifício. 

 O apoio financeiro a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 

2007, rubrica 2007-A-292, e foi objecto da proposta de cabimento n.º  2564/07, de 27 de 

Junho. 

 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 as Festas em Honra de Nossa Senhora dos Aflitos – 

Praia do Pedrógão, com uma verba no valor de €5.000,00 (cinco mil euros) e aprovar as 

necessárias alterações ao trânsito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
9.3. Mercado Municipal da Praia do Pedrógão. Hasta pública dos lugares vagos 
DLB N.º 0961/07 | Atendendo a que se encontram vagas as bancas n.º 2 (Peixaria) e n.º 7 

(Frutas e Hortaliças) do Mercado em epígrafe, de acordo com o estabelecido no artigo 20.º 

do Regulamento dos Mercados e Feiras do Concelho de Leiria, aprovado pela Assembleia 

Municipal em reunião realizada em 7 de Outubro de 1986, propõe-se a atribuição do direito 

do ocupação permanente, pelo que se apresenta a minuta das condições e termos da hasta 

pública, que são do seguinte teor: 

«1 – A presente hasta pública destina-se a atribuir o direito de ocupação permanente das 

bancas n.ºs 2 e 7, do Mercado Municipal da Praia do Pedrógão, que se realiza naquele local 

em edifício próprio, funcionando de 15 de Junho a 15 de Setembro, todos os dias das 8h às 

18h30m, de 16 a 30 de Setembro das 8h às 13h excepto aos sábados que será das 08h00m 

às 18h30m; de 1 de Outubro a 14 de Junho, às quartas-feiras e domingos, das 9h às 13h, 

aos sábados das 9h às 13h e das 15h às 18h, e será tornada pública por meio de editais a 

publicar em 2 jornais regionais e afixados nos lugares habituais. 

2 – A adjudicação será feita por meio de licitação verbal, em hasta pública e, antes de ser 

dado início à mesma, poderão ser prestados todos os esclarecimentos sobre o acto que se 

julguem convenientes; 

3 – A hasta pública terá lugar no dia 25 de Julho de 2007 pelas 14h30m horas no Salão 

Nobre do edifício dos Paços de Concelho de Leiria, perante uma comissão composta por um 

presidente e 2 vogais, a designar para o efeito; 

4 – Iniciada a hasta pública, proceder-se-á, em acto contínuo, à licitação verbal entre os 

interessados presentes; 

5 – O valor base de licitação será de €150,00 (cento e cinquenta euros); 

6 – Os lanços de oferta de licitação serão de €5,00 (cinco euros) e de €10,00 (dez euros) a 

partir da base de licitação; 

7 – O Município de Leiria adjudicará o direito de ocupação ao lugar, ao licitante que oferecer 

o lanço mais elevado, reservando-se todavia, o direito de assim não proceder nos casos de 

suspeita de conluio entre os interessados ou entender, justificadamente não estar 

devidamente acautelado o interesse municipal; 
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8 – No caso de desistência ou de não pagamento do preço de licitação, o Município de Leiria 

poderá adjudicar o direito de ocupação ao lugar àquele que oferecer o lanço de montante 

imediatamente inferior; 

9 – O valor da arrematação deve ser pago no acto da hasta pública, salvo se o arrematante 

declarar que deseja efectuar o pagamento em prestações, devendo, nesse caso, proceder 

ao pagamento imediato de metade daquele valor e pagar o restante no máximo de 6 

prestações mensais seguidas. 

O não pagamento das quantias fixadas nos prazos indicados nos números 

anteriores, constitui fundamento de denúncia de adjudicação, podendo reverter a favor do 

feirante que tenha oferecido lanço de montante imediatamente inferior. 

10 – O direito de ocupação dos lugares permanentes será atribuído sem prazo e mantém-se 

na titularidade do feirante enquanto este tiver a sua actividade autorizada nos termos do 

respectivo regulamento e desde que não se verifique nenhum dos motivos de revogação de 

autorização do exercício da actividade de feirante, previstos também no respectivo 

regulamento; 

11 – A cada licitante só será atribuído o direito de ocupação de um lugar.» 

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

minuta acima transcrita e autorizar a publicitação da hasta pública nos termos do disposto no 

artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Mais deliberou designar como elementos da Comissão da Hasta Pública: 

Presidente: Dr. Neusa Fernandina Sobrinho Magalhães – Vereadora;  

Vogal: Veríssima Maria Soares de Oliveira Gaspar Gonçalves – Técnica Superior 

Generalista de 1.ª Classe; 

Vogal: Joaquim José Santos Moreira Simões – Encarregado de Mercado; 

Suplentes: 

Presidente: Dr.ª Ana Paula Ramos Alves – Técnica Superior Jurista de 1.ª Classe; 

Vogal: Dr.ª Susana Paula Pimenta Margarido – Técnica Superior de Gestão de Empresas de 

2.ª Classe 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.4. Mercado do Levante da Praia do Pedrógão. Hasta pública dos lugares vagos 
DLB N.º 0962/07 | Atendendo à reorganização do Mercado em epígrafe, verifica-se a 

existência de três lugares vagos, concretamente os nºs. 19, 26 e 40. Assim, de acordo com o 

estabelecido nos artigos 13.º e 14.º, do Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a 

Retalho Exercida de Forma não Sedentária (Mercados de Levante), publicado no Diário da 

República, apêndice n.º 96 – II Série, n.º 146, de 2003/06/27, propõe-se a atribuição do 

direito do ocupação dos lugares reservados nos seguintes termos definidos pela Câmara 

Municipal, decisão a publicitar através de edital de modo a produzir eficácia externa, pelo 

que se apresenta a minuta das condições e termos da hasta pública, que são do seguinte 

teor: 

«1 – A presente hasta pública destina-se a atribuir o direito de ocupação dos lugares de 

venda, reservados, com os n.ºs 19, 26, 40, do Mercado do Levante da Praia do Pedrógão, 
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que se realiza naquele local aos domingos das 13 horas às 19 horas e será tornada pública 

por meio de editais a publicar em 2 jornais regionais e afixados nos lugares habituais. 

2 – A adjudicação será feita por meio de licitação verbal, em hasta pública e, antes de ser 

dado início à mesma, poderão ser prestados todos os esclarecimentos sobre o acto que se 

julguem convenientes, tal como que os interessados na licitação deverão ser feirantes com o 

cartão emitido pela Câmara Municipal de Leiria devidamente válido; 

3 – A hasta pública terá lugar no dia 25 de Julho do corrente ano, pelas 16h30m horas no 

Salão Nobre do edifício dos Paços de Concelho do Município de Leiria, perante uma 

comissão composta por um presidente e 2 vogais, a designar para o efeito; 

4 – Iniciada a hasta pública, proceder-se-á, em acto contínuo, à licitação verbal entre os 

interessados que sejam portadores do cartão de feirante devidamente válido; 

5 – O valor base de licitação será de €100,00 (cem euros); 

6 – Os lanços de oferta de licitação serão de €5, 00 (cinco euros) e de €10,00 (dez euros) a 

partir da base de licitação; 

7 – O Município de Leiria adjudicará o direito de ocupação ao lugar, ao licitante que oferecer 

o lanço mais elevado, reservando-se todavia, o direito de assim não proceder nos casos de 

suspeita de conluio entre os interessados ou entender, justificadamente não estar 

devidamente acautelado o interesse municipal; 

8 – No caso de desistência ou de não pagamento do preço de licitação, o Município de Leiria 

poderá adjudicar o direito de ocupação ao lugar àquele que oferecer o lanço de montante 

imediatamente inferior; 

9 – O valor da arrematação deve ser pago no acto da hasta pública, salvo se o arrematante 

declarar que deseja efectuar o pagamento em prestações, devendo, nesse caso, proceder 

ao pagamento imediato de metade daquele valor e pagar o restante no máximo de 6 

prestações mensais seguidas. 

O não pagamento das quantias fixadas nos prazos indicados nos números anteriores, 

constitui fundamento de denúncia de adjudicação, podendo reverter a favor do feirante que 

tenha oferecido lanço de montante imediatamente inferior. 

10 – O direito de ocupação dos lugares reservados será atribuído sem prazo e mantém-se 

na titularidade do feirante enquanto este tiver a sua actividade autorizada nos termos do 

respectivo regulamento e desde que não se verifique nenhum dos motivos de revogação de 

autorização do exercício da actividade de feirante, previstos também no respectivo 

regulamento; 

11 – A cada licitante só será atribuído o direito de ocupação de um lugar.» 

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

minuta acima transcrita e autorizar a publicitação da hasta pública nos termos do disposto no 

artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Mais deliberou designar como elementos da Comissão da Hasta Pública: 

Presidente: Veríssima Maria Soares de Oliveira Gaspar Gonçalves – Técnica Superior 

Generalista de 1.ª Classe; 

Vogal: Dr.ª Ana Paula Ramos Alves  - Técnica Superior Jurista de 1.ª Classe; 

Vogal: Joaquim José Santos Moreira Simões – Encarregado de Mercado; 
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Suplentes: 

Presidente: Dr.ª Aurora de Jesus Rodrigues Fernandes – Técnica Superior de Gestão de 

Recursos Humanos 2.ª Classe; 

Vogal: Dr.ª Susana Paula Pimenta Margarido – Técnica Superior de Gestão de Empresas de 

2.ª Classe  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 
 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    

 

10.1. Protocolo de delegação de competências. Trabalhos a mais (Ent. 11930/07) 
DLB N.º 0963/07 | A Câmara Municipal de Leiria após análise e revisão do Protocolo de 

Delegação de Competências referente à «Reabilitação do JI Vale da Pedra» – Junta de 

Freguesia de Souto da Carpalhosa, concluiu que devido a intervenções necessárias em 

circunstâncias imprevistas, os orçamentos para «Obras de Construção...»  foram excedidos. 

Deste modo propomos que segundo a cláusula sexta do Protocolo de Delegação de 

Competências (que se transcreve «Trabalhos a Mais - Caso se torne indispensável proceder à execução de 

trabalhos a mais ou trabalhos não previstos na empreitada, os mesmos deverão ser sempre submetidos a 

aprovação pela Câmara Municipal, ficando o respectivo financiamento também assegurado por esta entidade, até 

ao limite permitido pela legislação em vigor»), sejam efectuados os pagamentos segundo o quadro 

anexo. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 2467/07, 

de 18 de Junho. 

Junta de Freguesia Ano Valor 
Protocolado 

Trabalhos a 
mais 
apresentados 

Valor elegível 
até 25% 

A transferir para a 
Junta de 
Freguesia 

«Reabilitação do JI Vale 
da Pedra» – Junta de 
Freguesia de Souto da 
Carpalhosa 

2006 11.619,43  € 3.287,30 €   2.904,86 € 2.904,86 € 

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

pagamento de trabalhos a mais, de acordo com as disposições conjugadas da cláusula 

sexta do Protocolo de Delegação de Competências e do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março. 
A presente deliberação é aprovada em minuta. 

 

10.2. Regime de estacionamento dos táxis no Concelho de Leiria e limites geográficos 
das áreas de aplicação das tarifas 
DLB N.º 0964/07 | Retirado 

 
10.3. Feira do Centro Histórico. Alterações ao trânsito 
DLB N.º 0965/07 | Durante o dia 14 de Julho decorrerá no Centro Histórico de Leiria a Feira 

do Centro Histórico, organizada pela Câmara Municipal de Leiria e pela ACILIS, que se 

insere no programa de promoção do comércio tradicional.  
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A realização da feira comportará alterações ao formato habitual, dado que não se 

detém na Praça Rodrigues Lobo. Os comerciantes situados no eixo Largo da Sé – Praça 

Rodrigues Lobo serão convidados a utilizarem o espaço público contíguo às suas lojas para 

a realização da feira.  

Para a realização desta actividade é necessário proceder a alterações ao trânsito no 

centro histórico da cidade, entre as 8h00m e as 19h00m do referido dia 14 de Julho: 

⎯ Encerramento ao trânsito da Rua Barão de Viamonte e seus arruamentos transversais, 

Largo da Sé, Rua da Vitória, Rua D. Sancho I e a Rua Cónego Sebastião Costa Brites. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 

do artigo 18.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta em epígrafe. 

Mais deliberou dar conhecimento da presente deliberação às entidades 

concessionárias dos serviços públicos, ao Coordenador da Emergência Médica e aos 

taxistas, devendo ainda ser solicitado o reforço do patrulhamento pela PSP. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

 Processos de obras submetidos a despacho  
 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a Senhora 

Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta e que dela faz 

parte integrante (ANEXO D). 

 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia  

Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara 

deliberou por unanimidade analisar ainda os seguintes assuntos: 

 
 

Ponto um 
Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Administrativa 
1.1. Relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais referente ao mês de 
Junho de 2007 
DLB N.º 0966/07 | Presente o relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais 

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

ACTIVIDADE QUANTIDADE VARIAÇÃO  
(MÊS 

 ANTERIOR) 

VALOR VARIAÇÃO  
(MÊS 

ANTERIOR) 

Instauração de novos PEF’s  
44 

 
-4,35% 

 
€ 2.139,65 

 
37,37% 

Mercados 40 -2,44% € 2.082,89 46,77% 
Ocupação da via pública             4 -20% € 56,76 -59% 

Tramitação de PEF’s 106 29,27% - -  

Citação de executados 84 7,69% -  - 
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PEF’s  activos 1053 -8,99% € 34.541,62 -6,41% 

SMAS 763 -0,65% € 22.759,31 -0,66% 
Mercados 212 -23,19% € 7.321,12 -28,68% 
Ocupação da via pública 53 0% € 1.112,95 -3,77% 
Publicidade 18 -5,26% € 2.473,72 -1,47% 
Metrologia 1 0% € 14,56 0% 
Diversos 5 0% € 827,56 0% 

PEF’s extintos por 
pagamento 

 
167 

 
198,21% 

 
€ 6.616,56 

 
120,14% 

A Câmara tomou conhecimento. 
 

1.2. Tramitação de processos de responsabilidade civil extracontratual do Município 
de Leiria durante o mês de Junho de 2007 
DLB N.º 0967/07 | Presente o quadro referente à tramitação de processos de 

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

2007 para conhecimento da Câmara Municipal: 

NOVOS PEDIDOS 3 
VALOR TOTAL DAS 

INDEMNIZAÇÕES PEDIDAS €2.799,83 

DE INFORMAÇÃO 
TÉCNICA 

DE ANÁLISE 
JURÍDICA 

EM AUDIÊNCIA 
DOS 

INTERESSADOS 

PARA 
PAGAMENTO 

D
O

M
 

D
VE

VO
A

 

O
ut

ro
s 

 
PROCESSOS PENDENTES 

 
23 1 

 
3 

  
32 

 

 
0 

 
1 

PROCESSOS CONCLUÍDOS 3 
VALOR TOTAL DAS 

INDEMNIZAÇÕES ATRIBUÍDAS 
€121,12 

A Câmara tomou conhecimento. 
 

 
Ponto dois 
Processo n.º T – 60/2007. Ampliação/remodelação da escola do ensino básico do 
Arrabal- proposta para abertura de concurso público. 
DLB N.º 0968/07 | Presente uma informação do Departamento de Obras Municipais 

propondo a aprovação do Programa de Concurso e Caderno de Encargos da obra em 

epígrage, com vista à abertura de um concurso público, nos termos da alínea a) do n.º 2 do 

artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informação prestada pelo 

Departamento de Obras Municipais deliberou por unanimidade aprovar o respectivo 

Programa de Concurso e Caderno de Encargos e mandar abrir um concurso público nos 

termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 
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Ponto três 
3.1. Atribuição de habitação social. Casa n.º 20, sita no Bairro Social Cova das Faias. 
DLB N.º 0969/07 | Pela Divisão de Acção Social e Família foi presente informação para 

atribuição imediata da casa n.º 20, sita na Rua da Esperança do Bairro Social Cova das 

Faias, por se encontrar devoluta, a Eulália de Jesus Gomes Pereira Teutónio, José Alberto 

Pancas Ramos e sua filha Joana Filipa Pereira.  

 Esta família reside na Travessa da Beneficência, n.º 7, 1.º , na freguesia de Leiria, 

em precárias condições habitacionais, numa casa de uma só divisão e de dimensões 

exíguas e desadequadas para um agregado de três pessoas. Trata-se de uma família em 

situação de manifesta carência habitacional, com baixos recursos económicos e há algum 

tempo inscrita no ficheiro de procura de Habitação Social existente na Divisão da Acção 

Social e Família. 

 Face aos rendimentos declarados e com base no cálculo de renda apoiada (Decreto- 

Lei n.º 166/93, de 7 de Maio), a renda a aplicar deverá ser no valor mensal de €53,34 mês.  

A Câmara, depois de analisar a proposta e, no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

3.2. Atribuição de habitação social. Apartamento (T2) do lote 7, 1.º, letra «C», sito no 
Bairro das Almuinhas. 
DLB N.º 0970/07 | Pela Divisão de Acção Social e Família foi presente informação para 

atribuição do Apartamento (T2)  do Lote 7 - 1.º  Andar  - letra «C», na Estrada da Estação, 

Bairro das Almuinhas, freguesia de Marrazes, entretanto devoluto, a Joaquim Patrício, sua 

esposa Maria Isabel Pereira Silvestre Patrício e sua filha Maria de Lurdes Patrício Silvestre, 

actualmente residentes na casa n.º 20, Rua da Esperança, do Bairro Social da Cova das 

Faias, freguesia de Santa Eufémia e que, desde há algum tempo atrás, vem solicitando a 

sua transferência para a zona urbana, alegando algumas incapacidades, quer ao nível de 

saúde dos elementos do casal, quer ao nível da estabilidade emocional da sua filha ainda 

menor. Os rendimentos que possui são exclusivamente os provenientes da pensão de 

reforma de Joaquim Patrício, pelo que, com base no cálculo de renda apoiada (Decreto-Lei 

n.º 166/93, de 7 de Maio), a renda a propor será no valor mensal de €8,08 mês.  

A Câmara, depois de analisar a proposta e, no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

 

Ponto quatro 
Processo de licenciamento de obras particulares n.º 31/07 
DLB N.º 0971/07 | De LIGA SOCIAL E CULTURAL CAMPOS DO LIS, com sede social na 

Rua Professor José Pires da Fonseca, n.º 5, na localidade de Gândara dos Olivais, freguesia 

de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para construção de edifício de 
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equipamento social, destinado a centro de dia e serviços de apoio domiciliário, no local 

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

Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

Para o local, e por deliberação tomada em reunião de Câmara de 2006/10/26, foi 

aprovado um pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção do edifício 

designado em epígrafe, sendo o projecto agora apresentado na generalidade semelhante ao 

anterior. 

A pretensão mereceu pareceres favoráveis da ANA, Aeroportos de Portugal S.A., da 

Autoridade de Saúde, da Autoridade Nacional de Protecção Civil e do Instituto de Segurança 

Social. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/07/03, constante do respectivo 

processo (folhas 106 e 107), 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 pela Autoridade de Saúde, cuja 

cópia deverá ser remetida ao requerente (folha 101); 

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

2.1. projecto de arquitectura rectificado relativamente ao afastamento proposto em relação à 

via no lado Norte, devendo prever uma faixa de rodagem livre de 5,0 m, acrescida de 

passeio com 1,50 m de largura; 

2.2. planta rectificada de modo a que a porta da saída de emergência da cave (no piso do rés 

do chão) abra no sentido de fuga e directamente para o corredor, e não para a cozinha, 

por motivos de higiene e segurança; 

2.3. elementos gráficos referentes à segurança contra riscos de incêndio na garagem do piso 

da cave, face ao indicado no Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, relativamente ao 

seguinte: 

2.3.1. definição das passadeiras demarcadas no pavimento – artigo 12.º; 

2.3.2. sentido de abertura da porta das escadas no rés do chão, de modo a abrir no sentido 

de fuga - n.º 2 do artigo 19.º; 

2.3.3. sinalização e iluminação de segurança – artigos 20.º e 22.º; 

2.3.4. acesso ao ascensor através da câmara corta-fogo – artigo 23.º; 

2.3.5. controlo da poluição do ar e fumo nos pisos (artigos 25.º, 26.º, 29.º e 30.º), devendo 

indicar as respectivas entradas e saídas de ar; 

2.3.6. detecção de monóxido de carbono e incêndios – artigos 27.º, 28.º e 31.º; 

2.3.7. meios de primeira intervenção à extinção de incêndios – artigo 33.º; 

2.4. prever parede guarda-fogo de modo a cumprir com o disposto no n.º 4 do artigo 16. º do 

Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

2.5. planta com indicação da localização do sistema de ventilação das casas de banho 

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

2.6. alçados e cortes dos muros propostos; 

2.7. planta de localização à escala 1:1000 com a parcela totalmente delimitada; 
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2.8. planta de implantação à escala 1:200 com a indicação dos limites da propriedade; 

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

pela Autoridade Nacional de Protecção Civil, cujo conteúdo deverá ser transmitido ao 

requerente (folha 103); 

2.10. projectos de especialidades, incluindo: 

2.10.1 projecto de isolamento acústico, tendo em conta o indicado no parecer emitido pela 

ANA – Aeroportos de Portugal S.A., cuja cópia deverá ser remetida ao requerente (folha 

100); 

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

público bem como às áreas envolventes ao edifício, devendo prever a construção de colector 

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

respectiva secção de vazão e caudais de ponta do empreendimento, de acordo com o 

disposto no artigo 194.º do Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto; 

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

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

incêndios junto à via; 

4.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

4.1. ceder ao domínio público uma faixa de terreno no lado Norte para alargamento do 

arruamento e execução de passeio, devendo apresentar certidão da Conservatória do 

Registo Predial rectificada em relação ao mesmo; 

4.2. 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. 

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

de Segurança Social (folha 104). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto cinco 
Pagamento de RO’s à ADSE 
DLB N.º 0972/07 | Presentes as listagens RO’s da ADSE, cujos números e montantes 

abaixo se discriminam, relativamente aos cuidados de saúde prestados aos funcionários 

e/ou respectivos agregados familiares inscritos através destes Serviços, as quais se 

encontravam pendentes nesta Divisão de Recursos Humanos, devido a diversas alterações, 

rectificações ou esclarecimentos solicitados àquela instituição. 

 O valor em causa foi objecto da proposta de cabimento n.º 1720/07, de 18 de Abril. 

 Solicita-se assim a autorização para proceder, no presente ano económico, ao seu 

lançamento contabilístico bem como ao seu pagamento. 
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N.º da RO Data da RO Valor do documento 

0920520060222 2006-02-23 €24.286,61  

 

 

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, com a 

nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por 
unanimidade autorizar o lançamento no ano económico de 2007 e o pagamento das RO’s 

acima indicadas. 

 
 

Ponto seis 
Lista de Despesas do Teatro Miguel Franco. Junho de 2007 
DLB N.º 0973/07 | Pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a nota de despesas 

do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro Miguel 

Franco, durante o mês de Junho de 2007, que totalizam o valor de €1.879,30. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 2653/07 

de 3 de Julho. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade transferir para 

o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €1.879,30, referentes às despesas efectuadas 

no Teatro Miguel Franco, suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, durante o mês de 

Junho de 2007, que totalizam o valor de €1.879,30. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
Lista de Despesas do Teatro José Lúcio da Silva. Junho de 2007 
DLB N.º 0974/07 | Pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a nota de despesas 

do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro José Lúcio da 

Silva, durante o mês de Junho de 2007, que totalizam o valor de €4.895,00. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 2653/07 

de 3 de Julho. 

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

para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €4.895,00, referentes às despesas 

efectuadas no Teatro José Lúcio da Silva e suportadas por este, durante o mês de Junho de 

2007, que totalizam o valor de €4.895,00. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto oito 
Cedência do Teatro José Lúcio da Silva. Alteração a deliberação 
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DLB N.º 0975/07 | Pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço foram presentes alterações às 

cedências do Teatro José Lúcio da Silva. 

Assim sendo, as cedências do Teatro José Lúcio da Silva ao Orfeão de Leiria para 

os dias 1, 14 e 24 de Julho, a que se refere a deliberação n.º 428/07, passam a ser para a 

Associação de Pais da Escola de Dança do Orfeão de Leiria. Estas cedências têm um custo 

de €2.520.00 cada (com IVA incluído à taxa de 5%) e foram objecto de proposta de 

cabimento n.º 2671/07, 5 de Julho. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 

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

cedência do Teatro José Lúcio da Silva à entidade requerente, nos termos do ponto 11.6 do 

Regulamento do Teatro José Lúcio da Silva. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto nove 
Processo de loteamento n.º 1/90 – Construmansos, Sociedade de Construções e 
Imobiliária, Lda, e outros 
DLB N.º 0976/07 | Pela Senhora Vereadora das Obras Particulares e Urbanismo, Eng.ª 

Isabel Gonçalves, foi presente o projecto de arranjos exteriores do loteamento em epígrafe, 

elaborado de acordo com a proposta aceite pela Associação de Moradores da Urbanização 

Vale Grande e pelo promotor do loteamento, o qual vem substituir o projecto de arranjos 

exteriores inicial. 

O projecto ora apresentado é constituído pelo projecto base de intervenção nos 

espaços verdes, pelo projecto de implantação do parque infantil e pelo circuito de 

manutenção. 

A Câmara tomou conhecimento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 
Cedência gratuita de duas carrinhas «Mercedes Vito» 
DLB N.º 0977/07 | Presente o pedido das Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de 

Leiria - Associação, no qual solicita ao Município de Leiria a cedência gratuita de duas 

carrinhas «Mercedes Vito», para a deslocação à Serra d’Aires e Candeeiros, no âmbito do 

programa «100% Natura» no próximo dia 7 de Julho de 2007. 
   A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea o) do n.º 1 

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

gratuitamente as duas citadas carrinhas para a deslocação à Serra d’Aires e Candeeiros, no 

âmbito do programa «100% Natura», a realizar pelas Obras Sociais do Pessoal da Câmara 

Municipal de Leiria - Associação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Encerramento da reunião  

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram vinte horas 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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