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Acta n.º 15/2007 
 

 

Aos vinte e um dias do mês de Junho 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 Carla Alexandra Ferreira 

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

Ferreira Martins, Dr. Raul Miguel Castro, Dr.ª Lucinda Gaspar Antunes Caleira e Eng.ª Isabel 

Maria de Sousa Gonçalves dos Santos. 

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

Eng.º António Costa, Director de Departamento, e o Arq.º Raposo Pires,  Chefe de Divisão 

de Loteamentos, para prestação de esclarecimentos sobre os processos, respectivamente, 

de obras particulares e de loteamentos. 

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

Divisão Administrativa. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas e quarenta e cinco minutos a Senhora Presidente deu início à 

reunião, com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 788/01 – Américo Paiva Pereira 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 530/03 – Francisco Lopes Pereira 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 697/04 – Aura Maria Antunes Valente Sousa 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 939/05 – António Duque dos Santos 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 1176/05 – Luis Venâncio Fonseca Moreira 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1194/05 – SOUTOFERRO, Sociedade de 

Dobragens e Montagens de Ferro, Lda. 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1325/05 – João Luis Moreira Ribeiro Roda 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 750/06 – MOTA NEVES & RODRIGUES, Compra e 

Venda de Imóveis, Lda. 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 965/06 – Maria da Conceição Duarte 
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1.1.10. Processo de obras particulares n.º 1014/06 – Paulo António da Silva João 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 56/07 – Arlindo Couto Gomes 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 202/07 – Joaquim Esperança da Fonseca 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 204/07 – Adriano da Silva Nazário 

1.1.14. Processo de obras particulares n.º 265/07 – ROM LISBOA, Actividades Hoteleiras, 

Lda. 

1.1.15. Processo de obras particulares n.º 586/06 – CREINVEST, Investimentos Imobiliários, 

S. A. 

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

Maio 

1.3. Análise do processo de loteamento n.º 3/05 – Manuel da Encarnação Matias 

Ponto dois 
2.1. Processo n.º T–48/2007. Projecto no âmbito de intervenção Polis em Leiria. 

Requalificação ambiental das zonas 5 e 6 (fase 2) e da zona 4. Proposta para abertura de 

concurso público 

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

de protocolo 

2.3. Proposta de alteração de trânsito na Rua Outeiro do Pomar, freguesia de Marrazes  

Ponto três 
3.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Administrativa 
3.1.1. Isenção de taxa de pagamento de fotocópias 

3.1.2. Análise de pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. 

Requerente: Miguel Jorge Dias de Almeida 

3.1.3. 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. X Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. Ratificação 

3.2.3. Resumos de Tesouraria 

Ponto quatro 
4.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
4.1.1. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENTFE.2285/07) 

4.1.2. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT.11830/07) 

4.1.3. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT.13588/07) 

4.1.4. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT.12580/07) 

4.1.5. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT.13682/07) 

4.1.6. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT.13468/07) 

4.1.7. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho (ENT.12476/07) 

4.1.8. Anulação de facturas de resíduos sólidos: GLOBALDIS, Distribuição Global de 

Materiais, S.A. (ENT.3780/07) 
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4.1.9. Declaração de caducidade da concessão de sepulturas perpétuas sitas no cemitério 

Municipal de Leiria (Int.8016/07) 

4.2. Análise do processo relacionado com a Divisão do Ambiente e Serviços Urbanos 
4.2.1. Festa do Cão. Voto de agradecimento 

Ponto cinco 
5.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Educativa 
Municipal 
5.1.1. Projecto «Experimenta: Ciência para Todos». Apoio à Escola Secundária Domingues 

Sequeira 

5.1.2. Projecto «Quero Viver em Segurança». Apoio à Escola Secundária Afonso Lopes 

Vieira 

5.1.3. Projecto «Os Malmequeres». Apoio à Instituição «Os Malmequeres», Centro de 

Ocupação Permanente de Leiria 

5.1.4. Projecto «Trocar por Miúdos». Dia Mundial da Criança. Patrocínios 

5.1.5. Programa de apoio ao funcionamento dos estabelecimentos de Ensino do Pré-Escolar, 

1.º Ciclo e Actividades de Enriquecimento Curricular. Rectificação 

5.1.6. Utilização das infra-estruturas municipais para actividades de desporto escolar 

desenvolvido pelas Escolas Básicas 2/3 D. Dinis, Dr. Correia Alexandre e Maceira. 

Rectificação 

5.1.7. EB1 Paulo VI, Centro Social e Paroquial Paulo VI. Transferência de verba 
5.1.8. Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar. Transferência 

da verba dos meses de Março, Abril e Maio de 2007. Ano lectivo de 2006/2007 

Ponto seis 
6.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Cultura 
6.1.1. Lista de despesas do Teatro José Lúcio da Silva. Abril de 2007 

6.1.2. Desconto para os sócios das Obras Sociais do pessoal da Câmara Municipal de Leiria. 

Espectáculos no Teatro Miguel Franco 

6.1.3. Centro de interpretação ALV – Lapedo: Aquisição de Réplica ao Instituto Politécnico 

de Leiria ao abrigo do protocolo de cooperação existente 

6.1.4. Subsídios às Filarmónicas do Concelho de Leiria relativos ao ano de 2007 

6.1.5. Subsídios aos Grupos Corais do Concelho relativos ao ano 2007 
6.1.6. Subsídio ao Leiricanta – Grupo de Música Popular do Ateneu Desportivo de Leiria. XI 

Encontro de Grupos de Música Popular 

6.1.7. Cedências do Teatro José Lúcio da Silva. Rectificação  
6.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude 
6.2.1. XIII Torneio Andebol de Praia. Apoio à Associação de Solidariedade Académico de 

Leiria 

6.2.2. Isenção da Taxa de Utilização do Pavilhão Desportivo Municipal da Caranguejeira. 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Dr. Correia Alexandre 

6.2.3. Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo / Época Desportiva 2007/2008 
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Ponto sete 
7.1. Voto de louvor 

7.2. Utilização do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão pelos sócios/beneficiários da 

Associação Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria 

7.3. Análise das implicações do Decreto-Lei n.º 124/06, de 28 de Junho, nos pedidos de 

licenciamento em curso 

7.4. Tabela de preços a praticar em 2008 no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, na 

Piscina Municipal da Maceira e na Piscina Municipal de Caranguejeira  

7.5. Contrato-programa de desenvolvimento desportivo entre o Município de Leiria e a União 

Desportiva de Leiria. Submissão à Assembleia Municipal 

7.6. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo do Grupo Desportivo e Recreativo 

da Boa Vista. Submissão à Assembleia Municipal 

Ponto oito 
8.1. «Extreme Wheels». Alterações ao trânsito. Ratificação do despacho da Senhora 

Presidente da Câmara 

8.2. Protocolo de delegação de competências. Junta de Freguesia de Santa Catarina da 

Serra 

Ponto nove 
Correcção da aplicação da TUSPAR, Utilizadores/ Consumidores de água/ tarifa, tipo 

comércio e indústria 

 

*** 

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

Ponto um 
Reformulação da proposta de alteração de pormenor ao Regulamento do PDM de Leiria  

Ponto dois 
Estruturação do sistema de estacionamento da cidade de Leiria. Alteração do tarifário do 

Parque de Estacionamento da Fonte Quente 

Ponto três 
Ratificação de despacho 

Ponto quatro 
ASAL. Alteração de datas 

Ponto cinco 
Protocolo de delegação de competências. Freguesia de Barosa 

Ponto seis 
Alteração do objecto do protocolo de delegação de competências celebrado com a 

Freguesia de Marrazes 
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  Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro 
 
I – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro referiu-se ao prédio da Tipografia Mendes Barata, 

Lda., situado no Centro Histórico, que desmoronou, encontrando-se em perigo iminente. 

A Senhora Presidente informou que, em Novembro de 2006, foi efectuado um 

inventário exaustivo de todas as situações do Centro Histórico, existindo já uma equipa 

formada para tratar destas situações (composta pela Arquitecta Vitória, por um técnico do 

Departamento de Operações Urbanísticas e por um técnico do Departamento de Obras 

Municipais), a qual, sempre que tem havido intempéries tem passado pelo centro histórico 

com a finalidade de verificar a existência de ocorrências. 

  Mais disse que, para além disso, estavam também a decorrer reuniões sistemáticas 

com os proprietários dos prédios do Centro Histórico no intuito de estes tomarem medidas. 

Mais esclareceu que, no caso do prédio da Tipografia Mendes Barata, Lda, as negociações 

estavam numa fase final. 

 

II – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro referiu-se depois ao acontecido num edifício em 

construção, sito na Rua Paulo VI, sugerindo que, em virtude de anteriores ameaças de 

derrocadas e de, pelo menos, um deslocamento de terras ocorrido há dois anos, se deveria 

passar a exigir  contenção periférica, de modo a começar a fundação de cima para baixo e 

não de baixo para cima (embora este tipo de fundação, como ressalvou, fosse encarecer a 

obra). 

  A Senhora Presidente informou que houve uma reunião com técnicos do 

Departamento de Operações Urbanísticas e do Departamento de Obras Municipais, com a 

Protecção Civil e com o Senhor Eng.º Francisco Morais, pelo que percebeu, a situação ficou 

dependente de um estudo geotécnico. 

  A Senhora Presidente passou então a palavra ao Senhor Eng.º António Costa, 

Director do Departamento de Operações Urbanísticas, para explicar o que fora decidido na 

reunião, tendo este referido o seguinte: a reunião fora convocada pelo Senhor Eng.º Cunha 

Lopes, Consultor da Protecção Civil e Bombeiros, tendo estado presentes o dono, o 

empreiteiro e o responsável técnico da obra, bem como da parte da Câmara, técnicos do 

Departamento de Operações Urbanísticas, do Departamento de Obras Municipais, da 

Divisão de Protecção Civil e Bombeiros e ainda o Chefe da Divisão de Conservação de 

Edifícios, Vias e Obras de Arte. 

Mencionou que foram levados, pelo técnico da obra, alguns esquemas para tirar 

algumas terras mas sugeriu-se que, antes de qualquer intervenção, o dono da obra deveria 

apresentar um estudo geotécnico, com recurso a técnicos da especialidade. Entretanto, 

disse, o IDICT – Instituto do Desenvolvimento e Inspecção das Condições de Trabalho 

mandou suspender os trabalhos na obra até serem apresentadas as propostas de 

intervenção. 
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O Senhor Eng.º António Costa continuou dizendo que fora definido que a rua 

continuaria cortada ao trânsito rodoviário e seria alargada uma área de protecção até cerca 

de 3 metros da fachada dos prédios a Poente (para circulação de pessoas ou, 

excepcionalmente de automóveis). Mais informou que os técnicos da obra estavam em 

contacto com os SMAS - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento,  e com a EDP- 

Distribuição de Energia, S. A.  por causa das infra-estruturas. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins 
 
I – O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins perguntou se a experiência de alugar para 

acções comerciais realizada no Centro Nacional de Lançamentos de Leiria seria para repetir. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves respondeu que não houve qualquer 

prejuízo com a experiência referida e que não foi necessária fazer nenhuma intervenção 

para a relva melhorar, dado que ela, só por si, tinha melhorado, como se poderia verificar. 

Quanto a uma próxima utilização do Centro Nacional de Lançamentos, a Senhora 

Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves respondeu que não estava nada previsto. 

 

II – O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins alertou para a existência de tábuas 

levantadas no passadiço da Ponte do Arrabalde. 

A Senhora Presidente informou que a empresa construtora iria ser informada para 

proceder à reparação, dado que a ponte referida ainda não tinha sido recebida pela Câmara. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira 
 

I – A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira disse que gostaria de conhecer a 

«engrenagem» do Plano Nacional de Leitura. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço explicou que as Bibliotecas Municipais 

receberam um documento do Ministério da Cultura para a adesão ao Plano Nacional de 

Leitura, cuja proposta [de adesão] incluía as actividades previstas no próprio plano de 

actividades do Município, que já estavam a decorrer, nomeadamente, aquisição de livros, 

metodologias e acções de animação da leitura. Informou ainda que do documento citado 

nada constava, em concreto, relativamente ao alargamento às outras populações.  

Esclareceu que a resposta ao Ministério da Cultura foi dada pela Biblioteca, não 

havendo nenhum item que a Câmara não estivesse a cumprir. Finalizou dizendo 

desconhecer a existência de um qualquer protocolo. 

 

II – A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira questionou, em segundo lugar, se havia 

alguma política de aquisição de livros, da qual constassem, e mormente os critérios de 

aquisição. 

O Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço respondeu que não havia nada escrito em 

termos de regulamento mas existiam orientações que advinham do protocolo celebrado com 

o Instituto do Livro, no qual foram definidas as áreas de aquisição, e no seguimento do qual 

foram financiadas as aquisições.  
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 Mais informou que se seguia o plano do Instituto do Livro, não existindo nenhuma 

regra especial para a aquisição de livros. 

 

III – A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira disse ter lido no Jornal «Região de Leiria» 

um artigo sobre o crematório, questionando de seguida a sua localização. 

A Senhora Presidente explicou que o crematório se localizaria em Leiria, por trás da 

Casa Mortuária, ao lado do Cemitério e que, apesar de ter sido objecto de um projecto 

iniciado com a AMAE, em virtude da adesão dos Municípios de Alvaiázere e Ansião, ficaria 

no âmbito da AMLEI. Concluiu informando que o respectivo concurso já estava em 

andamento. 

 
 

 Ordem do dia  

 

DLB N.º 0827/07 | Presentes as actas das reuniões de 15 Março e 6 de Junho, cuja leitura 

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

 

 

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

 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 788/01 – Américo Paiva Pereira 
DLB N.º 0828/07 | De AMÉRICO PAIVA PEREIRA, residente na Rua do Rossio, n.º 15, 

freguesia de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura para legalização da alteração 

de um telheiro (alteração de implantação), no local acima indicado. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/06/14, constante do respectivo 

processo (folha 262), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar no prazo de 6 meses: 

1.1. planta de implantação rectificada relativamente ao espaço público, face ao projecto 

inicialmente aprovada (folha 27 do presente processo); 

1.2. planta de implantação de sobreposição (vermelhos e amarelos) com indicação da 

alteração do anexo; 

1.3. projectos de especialidades; 

2.º deverá verificar-se a execução das infra-estruturas no lado Poente, devendo para o 

efeito garantir-se a utilização de materiais idênticos aos existentes no local relativamente aos 

passeios e arruamento, assim como assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais 
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junto à berma, conforme indicado na deliberação de Câmara de 2002/07/29, não podendo 

ser emitido alvará de autorização de utilização sem previamente se verificar a conclusão dos 

respectivos trabalhos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.2. Processo de obras particulares n.º 530/03 – Francisco Lopes Pereira 
DLB N.º 0829/07 | De FRANCISCO LOPES PEREIRA, residente no Largo da Igreja, n.º 1, 

Praça de S. Tiago, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização de ampliação e alteração de edifício de habitação, comércio e serviços 

(legalização do espaço de serviços), no Largo da Igreja, Praça de S. Tiago, freguesia de 

Marrazes, numa zona definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Média Densidade; sendo ainda propostas oito garagens individuais no 

logradouro e seis lugares de estacionamento públicos junto ao arruamento. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/06/14, constante do respectivo 

processo (folhas 233 e 234), 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, e tendo em 

conta o despacho superior de 2006/05/29 no que se refere à acessibilidade (folha n.º 187 

v.º), deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º  cumprir com o indicado no parecer do Centro de Saúde e EDP – Distribuição de 

Energia, S.A., (condição a constar no alvará de licença de obras); 

2.º eliminar o lugar de estacionamento previsto junto ao acesso ao logradouro do edifício, a 

fim de se garantir o acesso ao mesmo em condições de segurança; 

3.º efectuar a cedência ao domínio público do espaço na frente da propriedade, de acordo 

com a planta de implantação apresentada da área entre o edifício e o arruamento destinada 

a passeio, estacionamento e alargamento de via; 

4.º apresentar pormenores construtivos relativamente à ampliação proposta, tal como 

solicitado no ponto n.º 2.3. do ofício n.º 4735, de 2003/06/12 (do qual deverá ser dado 

conhecimento); 

5.º cumprir com o 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 pública); 

6.º garantir o cumprimento do disposto no artigo 108.º e seguintes do Regulamento Geral 

das Edificações Urbanas, relativamente às condutas de evacuação de fumos e gases de 

esquentador e fogão, devendo as mesmas ser independentes entre si; 

7.º prever a instalação de sala de condomínio nos termos do Regulamento Municipal de 

Operações Urbanísticas; 

8.º apresentar alçado principal abrangendo a totalidade da propriedade, nomeadamente a 

zona de acesso ao logradouro; 

9.º apresentar planta de arranjos exteriores com indicação dos materiais a aplicar na 

envolvente do edifício; 
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10.º apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses, incluindo projecto de 

drenagem de águas pluviais relativo aos espaços a ceder ao domínio público bem como 

áreas envolventes do edifício, devendo prever-se a construção de colector para drenagem 

das referidas águas pluviais 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; 

11.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.»;  

12.º previamente à emissão da autorização de utilização deverá: 

12.1. efectuar a pavimentação da zona de arruamento destinada a passeio, estacionamento 

e alargamento de via, devendo os trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de 

Fiscalização de Obras Municipais (D.O.M.), bem como proceder à reposição das infra-

estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra; 

12.2. efectuar a cedência ao domínio público do espaço acima indicado, devendo apresentar 

Certidão da Conservatória rectificada em relação ao mesmo, bem como em relação à 

confrontação com arruamento; 

Mais deliberou dar conhecimento ao requerente dos pareceres emitidos pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 130), EDP – Distribuição de Energia, 

S.A. (folha 133), Centro de Saúde (folha 134) e Autoridade Nacional de Protecção Civil. 

(folha 230). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.3. Processo de obras particulares n.º 697/04 – Aura Maria Antunes Valente Sousa 
DLB N.º 0830/07 | De AURA MARIA ANTUNES VALENTE SOUSA, residente Rua Manuel 

dos Santos, Costeira - Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de dois anexos e alteração de muros de vedação, em Costeira, 

freguesia de Marrazes. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/06/08, constante do respectivo 

processo (folha 427), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar no prazo de seis meses: 

1.1. projecto de muros de sobreposição (vermelhos e amarelos), face ao inicialmente 

aprovado; 

1.2. alçado do muro principal rectificado, não devendo este exceder 1,5m de altura, conforme 

o indicado no ponto n.º 3 da deliberação de Câmara de 2004/09/06; 

1.3. projectos de especialidade. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.4. Processo de obras particulares n.º 939/05 – António Duque dos Santos 
DLB N.º 0831/07 | De ANTÓNIO DUQUE DOS SANTOS, residente na Rua das Flores, n.º 

279, Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para construção 

de um edifício de habitação colectiva (3 moradias em banda) e muros de vedação, na Rua 

da Maruja, Pinheiros, freguesia de Marrazes, numa zona definida no 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 2007/06/15, constante do respectivo 

processo (folha 66 e 67),  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, e face à 

informação da Divisão Jurídica, deliberou por unanimidade aprovar o projecto de 

arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público para alargamento da via (devendo 

garantir-se uma faixa de rodagem livre medida ao eixo da via com 3,50m), estacionamento 

junto ao arruamento com 2,20m de largura, espaço para contentores de resíduos sólidos 

(devendo estes estar de acordo com as indicações da Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos) e passeio contínuo com 1,80m de largura; 

2.º apresentar, no prazo de 6 meses: 

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

2.2. projecto de arquitectura reformulado por forma a prever um maior afastamento entre o 

edifício e os muros propostos, por motivos de enquadramento urbano, nomeadamente 

no que se refere à moradia do meio e a do lado Poente, sem prejuízo do disposto no 

artigo 62.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

2.3. projectos de especialidades, incluindo: 

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

público bem como as áreas envolventes do edifício, devendo prever-se a construção de 

colector para drenagem das referidas águas pluviais 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 dos 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: 
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6.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio, estacionamento, espaço para contentores 

de resíduos sólidos e alargamento da via, devendo para o efeito garantir a utilização de 

materiais idênticos aos existentes no local; 

6.2. 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; 

6.3. apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada em relação à área a 

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

 
1.1.5. Processo de obras particulares n.º 1176/05 – Luis Venâncio Fonseca Moreira 
DLB N.º 0832/07 | De LUÍS VENÂNCIO FONSECA MOREIRA, residente na Rua Coronel 

Pereira Pascoal, n.º 45, Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, referente ao projecto de 

arquitectura para alteração e ampliação de anexo (garagem), construção de um telheiro e 

legalização de muros de vedação, no local acima referido. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/06/14, constante do respectivo 

processo (folha 65), 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, e tendo em conta 

o parecer emitido pela EP – Estradas de Portugal, E.P.E., deliberou por unanimidade 

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

seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no Diploma de Licença emitido pela EP – Estradas de 

Portugal, E.P.E. (dos quais deverá ser dado conhecimento ao requerente – folhas 45 e 59); 

2.º apresentar os projectos de especialidade no prazo de seis meses. 

Mais deliberou dar conhecimento ao requerente do parecer emitido pela E.P. – 

Estradas de Portugal, E.P.E. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1194/05 – SOUTOFERRO, Sociedade de 
Dobragens e Montagens de Ferro, Lda. 
DLB N.º 0833/07 | De SOUTOFERRO, SOCIEDADE DE DOBRAGENS E MONTAGENS DE 

FERRO, LDA, com sede na Rua do Paul, n.º 8, Souto de Cima, freguesia de Caranguejeira, 

referente ao projecto de arquitectura para construção de um pavilhão (duas fracções) e 

muros de vedação e suporte, em Moitas, freguesia de Santa Eufémia. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/06/14, com o seguinte teor: 

«A deliberação n.º 0387/07 registada na acta n.º 8, de 29 de Março, veio confirmar a 

aplicabilidade imediata do Decreto-Lei n.º 124/06, de 28 de Junho. 

 Por conseguinte, e apesar do teor da informação datada de 23 de Outubro de 

2006, que deste modo se considera sem efeito, regista-se que a pretensão não tem 

enquadramento legal no n.º 3 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/06, de 28 de Junho, uma 
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vez que não está garantido o afastamento mínimo de 50,00 metros às estremas da 

propriedade. 

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

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

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

por: 

1.º o processo não está instruído com planta de implantação com descrições da parcela 

matricial, de acordo com a última certidão da Conservatória do Registo Predial apresentada; 

2.º a utilização pretendida e descrita no requerimento apresentado em 2007/03/30 diverge 

da pretensão anteriormente descrita no projecto de arquitectura.» 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/06/14, 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 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 informar que, caso sejam ultrapassados os motivos da proposta de 

indeferimento, a pretensão carece de certidão da Conservatória do Registo Predial 

rectificada, face à cedência de área para o domínio público e de Licença de Utilização de 

Domínio Hídrico. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1325/05 – João Luis Moreira Ribeiro Roda 
DLB N.º 0834/07 | De JOÃO LUÍS MOREIRA RIBEIRO RODA, residente na Avenida Ernesto 

Korrodi, n.º 25, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para construção de 

um edifício de habitação colectiva e muros de vedação, numa parcela de terreno a destacar 

de uma propriedade situada na Rua dos Paraísos, freguesia de Pousos, numa zona definida 

no 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 2007/06/14, constante do respectivo 

processo (folhas 211 e 212), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público para alargamento dos arruamentos, 

execução dos passeios, espaço para contentores de resíduos sólidos e estacionamentos, 

conforme planta de implantação apresentada; 

2.º prever espaço para contentores de resíduos sólidos, devendo estes encontrar-se de 

acordo com as indicações da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

3.º apresentar no prazo de 6 meses os seguintes elementos: 

3.1. requerimento/pedido de licença com destaque (Mod. 3 – 01A, disponível no Sector de 

Apoio ao Cidadão desta Câmara), face à operação urbanística pretendida; 
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3.2. planta de localização à escala 1:1000 com a totalidade da parcela demarcada e com a 

delimitação da parcela a destacar, face aos últimos elementos apresentados; 

3.3. planta de implantação à escala 1:200 com a totalidade do terreno demarcado, com 

indicação da delimitação das parcelas a destacar e remanescente; 

3.4. projectos de especialidades incluindo: 

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

público bem como as áreas envolventes do edifício, devendo prever-se a construção de 

colector para drenagem das referidas águas pluviais 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; 

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

registado, bem como rectificada relativamente à área a ceder ao domínio público; 

4.º garantir em obra o cumprimento do 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 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.»; 

7.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

7.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio, estacionamento, contentores de resíduos 

sólidos e pavimentação do arruamento no lado Nascente, devendo para o efeito garantir-

se a utilização de materiais idênticos aos existentes no local; 

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

durante a obra; 

7.3. os trabalhos devem ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento 

de Obras Municipais. 

Mais deliberou dar conhecimento ao requerente do parecer emitido pelo Ministério 

de Defesa Nacional – Força Aérea (folha 129). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.8. Processo de obras particulares n.º 750/06 – MOTA NEVES & RODRIGUES, 
Compra e Venda de Imóveis, Lda. 
DLB N.º 0835/07 | De MOTA NEVES & RODRIGUES, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, 

LDA, com sede na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, Lote 6 - Loja 1, Marinheiros, freguesia 

de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para construção de um pavilhão 

destinado a armazém e construção de muros de vedação/suporte, na Rua da Floresta, 

Canhestro - Vale da Garcia, freguesia de Pousos. 
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Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/06/14, com o seguinte teor: 

 «A deliberação n.º 0387/07 registada na acta n.º 8, de 29 de Março, veio confirmar a 

aplicabilidade imediata do Decreto-Lei n.º 124/06, de 28 de Junho.  

 Por conseguinte, e apesar do teor da informação datada de 21 de Março de 2007, 

que deste modo se considera sem efeito, regista-se que a pretensão não tem 

enquadramento legal no n.º 3 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/06, de 28 de Junho, uma 

vez que não está garantido o afastamento mínimo de 50,00 metros à estrema da 

propriedade. 

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

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

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

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/06/14, 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 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 informar que, o processo não está instruído com o projecto de 

arquitectura sancionado pelos Serviços da E.P.– Estradas de Portugal, E.P.E., uma vez que 

o parecer foi apresentado pelo requerente. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.9. Processo de obras particulares n.º 965/06 – Maria da Conceição Duarte 
DLB N.º 0836/07 | De MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE, residente na Rua da Fontinha, 

freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura para construção de um conjunto 

de habitação colectiva (5 moradias em banda) e muros de vedação, em Ordem, freguesia de 

Pousos, numa zona definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Baixa Densidade sujeito a plano de pormenor, encontrando-se ainda parte 

inserida em Zona de Reserva Agrícola, Reserva Ecológica e Zona Verde.  

Para o local, já havia sido apresentado anteriormente um pedido de viabilidade (Inf. 

68/03), aprovado por deliberação de Câmara de 2004/09/13, encontrando-se o mesmo 

instruído com parecer da Comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional do Centro, 

e INAG – Instituto da Água, relativamente à ocupação da área inundada de acordo com o 

disposto no Decreto-Lei n.º 89/87, de 26 de Fevereiro. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/06/14, constante do respectivo 

processo (folhas 95 e 96), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

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

condicionado ao seguinte: 
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1.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pela E.P. – Estradas de 

Portugal, E.P.E, EDP – Distribuição de Energia, S.A. (dos quais deverá ser dado 

conhecimento ao requerente - folhas 57 e 66 respectivamente); 

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

actualmente existente e a garantir uma faixa de rodagem medida ao eixo da mesma de 

3,50m, acrescido de passeio (2,0m) e estacionamento (2,0m); 

3.º apresentar no prazo de 6 meses: 

3.1. elementos gráficos rectificativos por forma a eliminar os muros propostos em espaço de 

Reserva Agrícola Nacional e  Reserva Ecológica Nacional,  face ao disposto nos artigos 

10.º e 12.º do Regulamento do Plano Director Municipal; 

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

artigo 1.360.º do Código Civil, relativamente às varandas entre fracções; 

3.3. elementos gráficos rectificativos por forma a indicar as condutas de exaustão de fumos e 

gases; 

3.4. planta do piso da cave com indicação da localização dos meios de primeira intervenção 

à extinção de incêndios, face ao disposto no regulamento de segurança contra 

incêndios, Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril (artigo 33.º); 

3.5. prever guarda de protecção junto das rampas de acesso às garagens por motivos de 

segurança; 

3.6. elementos gráficos com indicação da localização dos contentores de Resíduos Sólidos 

Urbanos junto ao arruamento, devendo ainda o passeio ser contínuo ao longo de toda a 

propriedade (lado Sul), podendo prever-se lancis galgáveis junto do acesso automóvel; 

3.7. cortes longitudinais e transversais à escala 1:50 ou 1:100 abrangendo a totalidade do 

terreno e o eixo do arruamento; 

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

totalidade da parcela demarcada; 

3.9. projectos de especialidades (1.ª fase) incluindo: 

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

público bem como as áreas envolventes do edifício, devendo prever-se a construção de 

colector para drenagem das referidas águas pluviais 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; 

3.10. esclarecer quanto ao faseamento da obra, devendo apresentar-se uma planta de 

implantação com indicação das fases de construção, bem como indicar o prazo em 

que se propõe requerer a aprovação dos projectos de especialidades relativos à 

segunda fase, face ao disposto no artigo 59.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; 

3.11.documento comprovativo emitido pela EP – Estradas de Portugal, E.P.E.,  relativamente 

ao licenciamento dos muros, devendo apresentar o respectivo projecto autenticado por 

esta entidade; 

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 
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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 dos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 

de Fevereiro, relativamente à disponibilidade de água e meios de extinção de incêndios junto 

à via; 

6.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

6.1. apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada relativamente à 

área, face a cedência ao domínio público; 

6.2. efectuar a pavimentação da zona de passeio, estacionamento e alargamento da via, 

devendo para o efeito garantir-se a utilização de materiais idênticos aos existentes no 

local, assim como proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham 

a ser danificadas durante a obra; 

6.3. os trabalhos devem ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento 

de Obras Municipais. 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente do parecer emitido pelo Ministério 

da Defesa Nacional - Força Aérea  (folha 93). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 
1.1.10. Processo de obras particulares n.º 1014/06 – Paulo António da Silva João 
DLB N.º 0837/07 | De PAULO ANTÓNIO DA SILVA JOÃO, residente em 12 Bis, Avenue 

Carnot, 25200 Montbeliard, França, referente ao projecto de arquitectura para alteração de 

um edifício de habitação unifamiliar, construção de anexo e muros, com alteração do uso do 

piso inferior de garagem para compartimentos habitacionais, na Rua 13 de Junho, n.º 31, 

freguesia de Pousos, numa zona definida no 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 2007/06/15, constante do respectivo 

processo (folha 243), 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 o muro e o arruamento para 

execução de passeio; 

2.º apresentar no prazo de 6 meses e previamente ao licenciamento: 

2.1. elementos gráficos rectificativos (vermelhos e amarelos), face ao projecto inicialmente 

aprovado (Proc. n.º 3462/83); 

2.2. esclarecer quanto à configuração da escada de acesso ao sótão (face ao número de 

degraus necessários); 

2.3. alçados laterais de sobreposição (vermelhos e amarelos); 

2.4. prever parede guarda-fogo junto da cobertura do anexo, de modo a dar cumprimento ao 

disposto no n.º 4 do artigo  16.º Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 
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2.5. certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada relativamente à área, face à 

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

 
1.1.11. Processo de obras particulares n.º 56/07 – Arlindo Couto Gomes 
DLB N.º 0838/07 | De ARLINDO DO COUTO GOMES, residente na Rua da Bica, na 

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

de um edifício de habitação unifamiliar, na Rua dos Filarmónicos, freguesia de Marrazes. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/06/08, com o seguinte teor: 

«Trata-se da análise do projecto de arquitectura referente às obras de ampliação e 

alteração de um edifício unifamiliar, numa zona definida no Plano Director Municipal como 

Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

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

Dezembro, na redacção dada 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 Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas, relativamente: 

1.1 ao afastamento mínimo de 3,0m entre os vãos dos compartimentos habitacionais e o 

limite da propriedade (artigo 73.º); 

1.2 às condições de iluminação e ventilação da cozinha (artigo 71.º); 

2.º não prevê parede guarda-fogo de modo a dar cumprimento ao disposto no n.º 4 do artigo 

16.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

3.º deverá ser diminuída a inclinação da rampa de acesso à moradia, por motivos de 

segurança; 

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

Setembro), deverá ser subscrita pela pessoa responsável pelo preenchimento. 

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

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

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

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/06/08, 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 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. 

 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 202/07 – Joaquim Esperança da Fonseca 
DLB N.º 0839/07 | De JOAQUIM ESPERANÇA DA FONSECA CONFRARIA, residente na 

Rua Principal, n.º 129, Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de um edifício de habitação unifamiliar e muros de vedação, em 

Prazo, Pinheiros, freguesia de Marrazes, numa zona definida no Plano Director Municipal 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/06/14, constante do respectivo 

processo (folha 54), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público para alargamento dos arruamentos e 

execução de passeios, devendo para o efeito medir-se 3,0m ao eixo da Travessa Luís Sousa 

Germano, e 3,30m ao eixo da Rua dos Barros, acrescida de 1,60m para os passeios; 

2.º apresentar no prazo de 6 meses os seguintes elementos: 

2.1. cortes longitudinais e transversais abrangendo a totalidade do terreno e o eixo do 

arruamento; 

2.2. alçados e cortes da totalidade dos muros de vedação em todo o seu desenvolvimento, 

devendo as dimensões indicadas corresponder ao medido nas peças gráficas; 

2.3. pormenores de ventilação rectificados por forma a prever o cumprimento do disposto nos 

artigos 110.º e 112.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativamente à 

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

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

5.º garantir em obra o cumprimento dos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 

de Fevereiro, relativamente à disponibilidade de água e meios de extinção de incêndios junto 

à via; 

6.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

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

efeito garantir-se a utilização de materiais idênticos aos existentes no local, assim como 

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

durante a obra. Deverá ainda assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais junto 

à berma. 

6.2. os trabalhos devem ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento 

de Obras Municipais. 

6.3. apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada relativamente às 

áreas a ceder ao domínio público. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.13. Processo de obras particulares n.º 204/07 – Adriano da Silva Nazário 
DLB N.º 0840/07 | De ADRIANO DA SILVA NAZÁRIO, residente na Rua Nossa Senhora do 

Amparo, n.º 41, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização de anexos, na Rua Nossa Senhora do amparo, freguesia de Marrazes. 

A pretensão já havia sido licenciada por despacho de 2005/08/05, tendo caducado 

por não ter requerido a emissão do alvará no prazo de um ano.  

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/06/08, constante do respectivo 

processo (folha 136), 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 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, alterado 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 n.º 555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho; 

4.º Ficar sujeito às prescrições do Código Civil;  

5.º Garantir o cumprimento do disposto no Código Civil, relativamente às propriedades 

confinantes; 

6.º Apresentar os seguintes documentos: 

a) 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; 

b) termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção da obra, 

elaborado de acordo com o anexo da Portaria n.º 1105/2001; 

c) auto de implantação da obra, assinado pelo respectivo director técnico; 

d) declaração do empreiteiro relativa à adjudicação da obra por parte do titular da operação 

urbanística; 

e) 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); 

f) 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, de classe 1; 

g) livro de obra, com menção do termo de abertura; 

h) termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura rectificado, 

devendo estar de acordo com o anexo I da portaria n.º 1110/01, de 19 de Setembro; 

i) estimativa de custo actualizada de acordo com o previsto no RMOU. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.14. Processo de obras particulares n.º 265/07 – ROM LISBOA, Actividades 
Hoteleiras, Lda. 
DLB N.º 0841/07 | De ROM LISBOA, ACTIVIDADES HOTELEIRAS LDA, com sede na Rua 

de S. Bartolomeu n.º 90, Adroana, Alcabideche, Cascais, referente ao projecto de 

arquitectura para ampliação e alteração de uso da fracção «N» de um edifício (Cinema City), 

situado na Rua Dr. Virgílio Vieira da Cunha, Ponte das Mestras, freguesia de Leiria, de 

estabelecimento comercial para estabelecimento de restauração. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/06/14, com o seguinte teor: 

«Trata-se da análise do projecto de arquitectura referente à ampliação e alteração de 

um estabelecimento comercial para um estabelecimento de restauração, no centro comercial 

Cinema City, inserido numa zona definida no Plano Director Municipal como Área de 

Terciário. 

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

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

1.º o projecto de arquitectura apresentado prevê a criação de um piso em mezzanino 

(armazém, instalação sanitária para funcionários, economato e espaço técnico), não 

havendo viabilidade para proposta de ampliação apresentada, uma vez que excede o índice 

de construção (máximo 0,75), de acordo com os parâmetros urbanísticos previstos no 

Regulamento do Plano Director Municipal, constantes no artigo 53.º, n.º 2 do artigo 94.º e 

artigo 47.º; 

2.º deverá esclarecer quanto à localização das instalações sanitárias destinadas aos 

utentes. 

 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 2007/06/14, 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 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 informar que, caso o projecto venha a ser reformulado, o processo 

carecerá ainda de parecer do Centro de Saúde, Autoridade Nacional de Protecção Civil e 

Governo Civil (caso pretenda estabelecimento de bebidas). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.15. Processo de obras particulares n.º 586/06 – CREINVEST, Investimentos 
Imobiliários, S. A. 
DLB N.º 0842/07 | De CREINVEST, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A., com sede 

social na Av. D. João II, n.º 1.16.05 L, 6.º I, Parque das Nações, freguesia de Santa Maria 

dos Olivais, concelho de Lisboa, referente ao aditamento apresentado ao projecto de 
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arquitectura para construção de edifício misto (habitação, comércio e serviços), sito na Av. 

Adelino Amaro da Costa, Arrabalde da Ponte, Parcela A, freguesia de Marrazes. 

As alterações incidem sobre a acessibilidade ao piso 1, propondo-se a eliminação 

das escadas exteriores, ficando o acesso garantido pelas escadas que servem o edifício a 

partir do piso térreo. 

 A pretensão mereceu pareceres favoráveis da Autoridade Nacional de Protecção 

Civil e do Gabinete do Plano de Pormenor de Arrabalde da Ponte. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/06/20, constante do respectivo 

processo (folha 920), 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 cumprir com condicionalismos indicados nos pontos 1 a 12.3 do ofício n.º 6367, de 

2007/05/14; 

2.º apresentar, para efeitos de emissão do alvará de obras, os elementos referidos nas 

alíneas a) a j) do referido ofício e declaração do técnico autor do projecto de estabilidade 

esclarecendo que as alterações à arquitectura não implicam mudanças no projecto de 

estabilidade. 

Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Gabinete do Plano de Pormenor de Arrabalde da Ponte (folha 901). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2. Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços de fiscalização durante o 
mês de Maio 
DLB N.º 0843/07 | Presente relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao serviço 

efectuado durante o mês de Maio de 2007: 
Secção de Fiscalização 

Actividades do Mês de Maio/2007 

Departamento de Operações Urbanísticas
Queixas 68 

Processos Fiscalizados 476 

Mandados de Notificação 11 

Embargos 12 

AUTOS DE TRANSGRESSÃO  
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Obras sem licença 40 

Obras em desacordo com a licença 11 

Outras transgressões 19 

Serviço efectuado para o Departamento Jurídico e de Recursos Humanos 

Mandados de Notificação 14 

Processos de contra-ordenação 18 

Autos de Notícia 0 

Informações 0 

 

N.º de 
embargo Data Nome do 

Proprietário Local Tipo de obra Razões do embargo Processo 

1702 02/05/07 José Cordeiro 
Leal

Sta.Catarina 
Serra

Construção de 
moradia

Em desacordo com o 
projecto aprovado. 363/06 

1680 03/05/07 Rogério dos 
Santos Simões Memória Alteração e 

ampliação de
Sem a respectiva 
licença 391/07 

1703 03/05/07 Luís Brites da 
Silva Rolo

Monte 
Redondo

Construção de 
moradia

Em desacordo com o 
projecto aprovado. 306/05 

1704 04/05/07 Paulo Gomes 
dos Santos Colmeias Construção de 

moradia
Sem a respectiva 
licença 1111/02 

1705 08/05/07 Filipe Cristóvão 
da Costa

Santa 
Eufémia

Construção de 
moradia

Em desacordo com o 
projecto aprovado. 492/05 

1706 09/05/07 Sérgio Dinis Amor Construção de 
moradia

Sem a respectiva 
licença

Não 
existe

1722 10/05/07 Inês de Oliveira 
Jacinto Maceira Construção de 

moradia
Em desacordo com o 
projecto aprovado. 492/06 

1723 11/05/07 Associação de 
Solidariedade Leiria Alterações 

interiores e
Sem a respectiva 
licença

Não 
existe

1711 21/05/07 Otília da 
Conceição dos Colmeias Construção de 

moradia
Sem a respectiva 
licença

Não 
existe

1707 28/05/07 Rustilis, Lda. Maceira Construção de 
moradia

Sem a respectiva 
licença 678/06 

 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

1.3. Análise do processo de loteamento n.º 3/05 – Manuel da Encarnação Matias 
DLB N.º 0844/07 | De MANUEL DA ENCARNAÇÃO MATIAS, residente na Rua do Pinheiro 

Manso, n.º 19, no lugar de Arnal, da freguesia de Maceira, concelho de Leiria, acompanhado 

de um requerimento a solicitar uma Operação de Loteamento para a constituição de 14 lotes 

para habitação unifamiliar, situado no lugar de Arnal, da freguesia de Maceira.  

 De acordo com a informação da Divisão de Loteamentos, datada de 8 de Junho de 

2007, trata-se de um loteamento inserido no aglomerado urbano de Maceira. 

 O projecto cumpre com o PDM.  

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

Divisão de Loteamentos de 8 de Junho de 2007, constante do respectivo processo (folhas 69 

e 69 verso), deliberou por unanimidade aprovar o projecto de loteamento de acordo com o 

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

177/01, de 4 de Junho, condicionado ao seguinte: 
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1.º apresentar no prazo de 1 ano os projectos de infra-estruturas elaborados de acordo com 

os condicionalismos indicados pelas respectivas entidades e serviços e demais legislação 

em vigor; 

2.º ceder 3.054,20m2 para o domínio público destinados a arruamentos, estacionamentos, 

passeios, local do contentor de resíduos sólidos e zona verde de utilização colectiva; 

3.º efectuar o pagamento na Tesouraria dos SMAS no valor de €7.000,00, acrescido de IVA, 

para garantir o financiamento das obras de remodelação da rede de água do sector a 

montante do loteamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto dois 
 Depar tamento  das  Obras  Munic ipa is  

 

2.1. Processo n.º T–48/2007. Projecto no âmbito de intervenção Polis em Leiria. 
Requalificação ambiental das zonas 5 e 6 (fase 2) e da zona 4. Proposta para abertura 
de concurso público 
DLB N.º 0845/07 | 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, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º do 

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, deliberou por unanimidade aprovar o respectivo 

Programa de Concurso e Caderno de Encargos e mandar abrir um concurso público.  

 

2.2. 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 0846/07 | Retirado 

 

2.3. Proposta de alteração de trânsito na Rua Outeiro do Pomar, freguesia de Marrazes 
DLB N.º 0847/07 | Presente um abaixo-assinado, bem como um ofício da Freguesia de 

Marrazes, acompanhados de informação do Departamento de Obras Municipais, propondo a 

aprovação da alteração da circulação de trânsito da Rua do Outeiro do Pomar de acordo 

com as seguintes indicações:  

1 - Sentido único na Rua dos Marinheiros, a partir da Rotunda (Rua Oliveiras), até à inserção 

com a Rua Outeiro do Pomar;  

2 - Sentido único na Rua Outeiro do Pomar, a partir da inserção da Rua dos Marinheiros até 

à Travessa Outeiro do Pomar; 

3 - Manter-se os actuais 2 sentidos de trânsito, em cerca de 50 metros, entre a Travessa 

Outeiro do Pomar e a Estrada dos Pinheiros (EM 533); 
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4 - Proibição de trânsito a veículos pesados nas ruas acima referidas, com excepção a 

veículos de RSU. 

Mais se propõe a implementação da sinalização vertical de acordo com informação e 

planta em anexo (ANEXO A). 

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

alterações ao trânsito propostas e acima indicadas. 

Mais deliberou que o Departamento de Equipamento e Oficinas proceda  à 

colocação de toda a sinalização necessária, de acordo com mapa e planta em anexo. 

 

 

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

 
3.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Administrativa 
3.1.1. Isenção de taxa de pagamento de fotocópias 

DLB N.º 0848/07 | Em 3 de Março de 2006 o «Leça Futebol Clube» solicitou fotocópias de 

alguma correspondência trocada entre a Câmara Municipal de Leiria e a Federação 

Portuguesa de Futebol a propósito do jogo da final do Campeonato Nacional de Juniores, 

realizada em 26 de Maio de 1957, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, e que opôs o 

requerente e o «Sport Lisboa e Benfica», para efeitos de edição de um livro referente aos 

anos 1954, 1955, 1956 e 1957.  

Em resposta ao solicitado, efectuaram-se buscas no Arquivo de São Romão e 

apurou-se, no processo de correspondência NN-15/1 de 1957, a existência de sete 

documentos com a informação requerida, dos quais foram feitas fotocópias. Tal reprodução 

importou para o requerente, nos termos do Despacho do Ministro das Finanças n.º 

8617/2002, de 29 de Abril, um custo de €0,24. 

Consultado o Sector de Licenciamentos Diversos sobre a cobrança da taxa, veio 

este informar que o requerente não estava isento do respectivo pagamento. Ora, 

considerando que o envio (em vale postal) para cobrança da taxa é mais oneroso que os 

devidos €0,24, e que a Assembleia Municipal é entidade competente para conceder a 

isenção do pagamento de taxas (artigo 12º, n.º 2 da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro), 

propõe-se que seja concedida a isenção do pagamento da taxa de €0,24 ao requerente. 

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

com a proposta de isenção do pagamento da taxa devida pela reprodução de documentos e 

remetê-la à Assembleia Municipal, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 12º, n.º 

2 da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.1.2. Análise de pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de 
Leiria. Requerente: Miguel Jorge Dias de Almeida 
DLB N.º 0849/07 | Presente o requerimento com a entrada n.º 12009, de 2007/05/09, de 

Miguel Jorge Dias de Almeida, com o NIF 195 642 880, residente na Estrada Nacional, n.º 1, 

no lugar e freguesia de Azóia, 2400-823 Leiria, no qual veio requerer ao município o 
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pagamento de uma indemnização no valor de €121,12, por prejuízos causados no seu 

veículo automóvel de que é proprietário, com a marca e o modelo Ford Focus e matrícula 

21-09-TF, que se encontrava estacionado num parque (de estacionamento) na Rua da 

Academia, no lugar e freguesia de Maceira, em virtude de uma pedra disparada por uma 

máquina de cortar relva utilizada por funcionários da Câmara, no dia 2007/05/02, às 

09h05m, ter partido o vidro lateral direito da parte da frente do veículo. 

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

Administrativa a informação n.º 17.CDIA/07, de 15 de Junho – sobre a qual recaiu o seguinte 

despacho do Senhor Director do Departamento Administrativo e Financeiro: Concordo. – e 

que conclui pela proposta de deferimento da pretensão do requerente, fundamentando-se 

nos seguintes termos: 

a) o que releva não é a projecção da pedra contra o vidro da viatura do requerente, 

mero facto causador de prejuízo, mas antes o comportamento do município integrado na 

actividade administrativa de manutenção dos espaços verdes da responsabilidade do 

município ou de uso público (artigo 156.º, alíneas a) e l) do Regulamento de Organização 

dos Serviços Municipais); 

b) o artigo 493.º, n.º 2 do Código Civil ao estipular que «quem causar danos a 

outrem no exercício de uma actividade, perigosa por sua própria natureza ou pela natureza 

dos meios utilizados, é obrigado a repará-los, excepto se mostrar que empregou todas as 

providências exigidas pelas circunstâncias a fim de os prevenir» estabelece assim uma 

presunção de culpa;  

c) a limpeza e manutenção de espaços verdes com recurso a aparadores mecânicos 

(no caso, uma máquina de cortar relva) deve considerar-se perigosa, pela natureza dos 

meios utilizados. Uma vez que da factualidade apurada não resulta que o Município de Leiria 

tenha tomado todas as providências exigidas pelas circunstâncias para evitar a ocorrência 

dos danos, é ele responsável, por culpa presumida, pelos prejuízos causados ao requerente; 

d) os danos causados na viatura do requerente -  quebra do vidro lateral do lado do 

condutor da parte da frente - são uma consequência normal, típica, provável da utilização da 

máquina de cortar relva na actividade de limpeza e manutenção de espaços verdes, 

existindo, portanto, uma relação de causalidade os danos e o facto ilícito culposo praticado; 

d) estão assim cumpridos todos os requisitos cumulativos de que a lei faz depender 

a responsabilidade extracontratual das autarquias locais.  

 Relativamente a esta despesa foi emitida a proposta de cabimento n.º 2.447/07, de 

18 de Junho. 

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

17.CDIA/07, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por unanimidade manifestar a 

sua intenção de deferir o pedido de indemnização deduzido por Miguel Jorge Dias de 

Almeida, no valor de €121,12. 

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

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

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

decisão que lhe é inteiramente favorável. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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3.1.3. Projecto de Regulamento Interno do Centro de Documentação Técnica 
DLB N.º 0850/07 | Retirado. 

 
3.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
3.2.1. Pagamentos 
DLB N.º 0851/07 | 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 6 a 20 de Junho de 2007 correspondente às Ordens de 

Pagamento Gerais n.ºs: 3596, 3600, 4055, 4056, 4082, 4084, 4104, 4127, 4146, 4148, 4149, 

4157, 4160, 4162, 4164, 4166 a 4168, 4170, 4171, 4183, 4244, 4245, 4268 a 4271, 4277, 

4278, 4284, 4285, 4298, 4308, 4310 a 4313, 4316 a 4320, 4332, 4385 a 4387, 4389 a 4393, 

4395,4396, 4412, 4413, 4417, 4418, 4420 a 4422, 4424 a 4429, 4439, às Ordens de 

Pagamento de Tesouraria n.ºs: 182, 313 a 318, 322 a 342, 344 a 371, 373, 375, 376, e às 

Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 226,820, 1148, 1161, 1206, 1511, 1535, 1537, 

1538, 1539, 1541, 1542, 1603, 1613 a 1620, 2202, 2315, 1320, 1328, 2334, 2390, 2395, 

2403,2408, 2519 a 2532, 2571 a 2578, 2586, 2702 a 2705, 2707, 3186, 3209, 3248, 3293, 

3298, 3539, 3548, 3553, 3555 a 3557, 3565, 3569, 3571, 3588, 3592, 3602, 3607, 3609, 

3660, 3666, 3701, 3703, 3704, 3707, 3709, 3710, 3727, 3745,3748, 3753, 3792, 3824, 3825, 

3834, 3838 a 3840, 3881, 3883, 3885, 3890 a 3894, 3898, 3899, 3904, 3909 a 3911, 3914 a 

3916, 3918, 3920, 3922, 3925 a 3929, 3932 a 3936, 3938 a 3954, 3956 a 3960, 3962 a 

3990, 3993, 3994, 3996 a 4000, 4008, 4012, 4015, 4018, 4021, 4024, 4028 a 4037, 4040 a 

4054, 4057 a 4061, 4064 a 4066, 4068, 4070, 4071, 4073, 4076 a 4079, 4083, 4085, 4086, 

4092, 4100 a 4103, 4105 a 4112, 4114 a 4116, 4118 a 4120 a 4126, 4128, 4132, 4134 a 

4141, 4143, 4145, 4161, 4163, 4165, 4169, 4172, 4173, 4180, 4184, 4189, 4214, 4243, 

4272, 4279, 4281 a 4283, 4286 a 4291, 4293 a 4297, 4299, 4302, 4304, 4305, 4307, 4309, 

4321 a 4331, 4333 a 4335, 4337 a 4347, 4349 a 4366, 4368 a 4375, 4402, 4406, 4408 a 

4410, 4423, 4431 a 4433, 4435, 4436, 4440 no valor total de €2.226.966,05. 

 

3.2.2. X Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. Ratificação 
DLB N.º 0852/07 | Presente a X Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

para o presente ano de 2007 que se consubstancia na 10.ª Alteração ao Orçamento da 

Despesa, 10.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 8.ª Alteração ao Plano de 

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

Contabilidade das Autarquias Locais. 

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

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

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

Castro, Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira e Dra. Carla Sebastião, eleitos pelo 

Partido Socialista, ratificar o despacho da Senhora Presidente de 13 de Junho que autoriza 

X Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2007, com 

inscrições/reforços no montante de €20.000,00 e diminuições/anulações no montante de 
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€73.490,75, a X Alteração ao Orçamento da Despesa para o presente ano de 2007, com 

inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €29.000,00 cada. 
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.2.3. Resumos de Tesouraria 
DLB N.º 0853/07 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 20 de Junho de 2007, 

apresentando um Total de Disponibilidades de €7.766.130,73, sendo de Operações 

Orçamentais €7.094.396,36 e de Operações de Tesouraria €671.734,37, que se encontra 

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

       A Câmara tomou conhecimento. 
 

 

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

 
4.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
4.1.1. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENTFE.2285/07) 
DLB N.º 0854/07 | Presente o requerimento de Lena Engenharia e Construções, S A, com 

sede na Quinta da Sardinha, freguesia de Santa Catarina da Serra, deste concelho, a 

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

Estrada Marinha Grande/Mira» a realizar em Monte Redondo e Monte Real, no período 

compreendido de 2007/05/01 a 2007/05/31, praticando o horário todos os dias úteis, 

incluindo sábados, domingos e feriados, entre as 20h00m e as 08h00m, do qual consta o 

despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2007/04/12, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/04/12 da Senhora Presidente a deferir o pedido, mediante emissão de 

licença especial de ruído para o efeito. 

 

4.1.2. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT.11830/07) 
DLB N.º 0855/07 | 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 2007/06/01, 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 da 

Câmara 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 2007/06/01, 

mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 

4.1.3. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT.13588/07) 
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DLB N.º 0856/07 | 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 2007/05/29, 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 da 

Câmara de 2007/05/29, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/05/29 da Senhora Presidente a deferir o pedido para o dia 2007/05/29, 

mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 
4.1.4. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT.12580/07) 
DLB N.º 0857/07 | Presente o requerimento de Ateneu Desportivo de Leiria, com sede na 

Rua Vasco da Gama, n.º 17, Leiria, a solicitar licença especial de ruído, para a realização no 

dia 2007/06/09, do XIV Sarau de Ginástica, junto à Fonte Luminosa (frente e laterais da sede 

da CGD), Leiria, no horário compreendido entre as 10h00m e as 23h30m, do qual consta o 

despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2007/06/08, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/06/08 da Senhora Presidente a deferir o pedido para o dia 2007/06/09, 

mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 
4.1.5. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT.13682/07) 
DLB N.º 0858/07 | Presente o requerimento de Ilídio Grilo Gomes, residente na Rua 

Principal, n.º 55, Grou, freguesia de Monte Redondo, deste concelho, na qualidade de 

proprietário do café «Abrigo», sito na morada supra, a solicitar licença especial de ruído, 

para a realização nos dias 2007/06/08 e 2007/06/15, da apresentação de espectáculo de 

«Karaoke» a ter lugar no estabelecimento supra citado, no horário compreendido entre as 

20h00m e as 02h00m dos dias seguintes, do qual consta o despacho da Senhora Presidente 

da Câmara de 2007/06/08, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/06/08 da Senhora Presidente a deferir o pedido para os dias 2007/06/08 

e 2007/06/15, mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 
4.1.6. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT.13468/07) 
DLB N.º 0859/07 | Presente o requerimento de Maria de Fátima Guerra Carnide Amado, 

residente na Rua Principal, n.º 1075, Moinhos de Carvide, freguesia de Carvide, deste 

concelho, a solicitar licença especial de ruído, para a realização no dia 2007/06/15 da 

actividade de música ao vivo, a ter lugar na morada supra, no horário compreendido entre as 

23h00m e as 02h00m do dia seguinte, do qual consta o despacho da Senhora Presidente de 

2007/06/08, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/06/08 da Senhora Presidente deferir o pedido, mediante a emissão de 

licença especial de ruído para o efeito. 
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4.1.7. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho 
(ENT.12476/07) 
DLB N.º 0860/07 | Presente o requerimento de Nekob Café Bar, Lda, com sede na Rua 

Barão de Viamonte, n.º 41, Leiria, a solicitar o prolongamento do horário de funcionamento 

para o dia 2007/05/19 até às 4 horas do dia 2007/05/20, para a comemoração do seu 

aniversário, a realizar naquele estabelecimento, do qual consta o despacho da Senhora 

Presidente da Câmara de 2007/05/18 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//05/18 da Senhora Presidente a indeferir o pedido de alargamento de 

horário de funcionamento do dia 2007/05/19 para o dia 2007/05/20, 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 do interessado, por considerar 

urgente a tomada de decisão, atendendo à proximidade da data pretendida. 

 
4.1.8. Anulação de facturas de resíduos sólidos: GLOBALDIS, Distribuição Global de 
Materiais, S.A. (ENT.3780/07) 
DLB N.º 0861/07 | Foram emitidas e conferidas guias de receita referentes aos meses de 

Abril e Maio do corrente ano, correspondentes a 4 recolhas/mês. A saber: guias de receita 

n.º 9498/07, de 2007/04/02 e n.º 12671/07, de 2007/05/02, no valor unitário de €28.24, em 

cumprimento do despacho da Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, Dr.ª 

Neusa Magalhães, datado de 2007/03/29. No entanto segundo informação prestada pela 

Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos em 2007/06/04, a STL começou efectivamente a 

realizar a recolha de resíduos sólidos de produtores especiais apenas no dia 2007/05/16, 

produzidos pela firma Globaldis, Distribuição Global de Materiais, S.A., com sede em Vale de 

Cambra e com instalações a laborar em Vale de Colmeia, Marrazes. 

Assim, propõe-se a anulação das guias de receita n.º 9498/07, de 2007/04/02 e n.º 

12671/07, de 2007/05/02, uma vez que a recolha de resíduos sólidos de produtores 

especiais só começou a efectuar-se a partir do dia 2007/05/16. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e, face aos motivos invocados, deliberou 
por unanimidade anular os documentos de receita individual mencionados na informação 

supra, num total de €56.48 (cinquenta e seis euros e quarenta e oito cêntimos). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 
4.1.9. Declaração de caducidade da concessão de sepulturas perpétuas sitas no 
cemitério Municipal de Leiria (Int.8016/07) 
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DLB N.º 0862/07 | Presente informação datada de 2007/06/04 do Chefe dos Serviços do 

Cemitério Municipal de Leiria, informando que, no seguimento do estipulado no edital n.º 

107/06, de 13 de Junho, encontra-se largamente ultrapassado o prazo de 120 dias nele 

concedido para os interessados exercerem os seus direitos sobre as sepulturas 

referenciadas naquele edital. 

Não tendo sido reclamados direitos sobre várias sepulturas poderá a Câmara, ao 

abrigo do disposto no artigo 65.º do Regulamento do Cemitério Municipal de Leiria declarar a 

prescrição a favor do Município e a caducidade da concessão em relação às seguintes 

sepulturas, de acordo com mapa infra: 

N.º 
SEPULTURA 

NOME DO ÚLTIMO CONCESSIONÁRIO 
N.º 
SEPULTURA 

NOME DO ÚLTIMO 
CONCESSIONÁRIO 

676 A,P Zulmira da Encarnação Santos Bizarro 113,P Desconhecido 

751,P Clarisse Henriques Fernandes 113 A,P Desconhecido 

776 A,P América dos Santos Martins Ferreira 118 A,P Desconhecido 

823,P Teresa de Almeida Campos 121,P Desconhecido 

834,P Januário Nazareno Ornelas 139,P Desconhecido 

856,P David Rodrigues Carolino 142,P Desconhecido 

866,P Teresa de Jesus Silva Morgado 144,P Desconhecido 

898,P Preciosa da Costa Brites Ribas 225,P Desconhecido 

922,P Joaquim Vieira dos Santos 246,P Desconhecido 

933,P Maria dos Prazeres Barbosa Vieira 247,P Desconhecido 

967,P Duarte Rodrigues de Almeida 324,P Desconhecido 

979,P Afonso Augusto Santos Santana 389,P Desconhecido 

980,P Afonso Augusto Santos Santana 488,P Desconhecido 

1098,P Maria Amália Vieira Tavares 586,P Desconhecido 

1114,P Maria Augusta Duarte Pacheco 587,P Desconhecido 

1116,P Plínio Viegas de Morais 610,P Desconhecido 

1306,P Joaquim Duarte Pissarra 622,P Desconhecido 

116,PT Quitéria da Silva Oliveira 626,P Desconhecido 

315,PT Clarisse Ferreira Dionísio 630 A,P Desconhecido 

499,PT Manuel Pereira de Sousa 742,P Desconhecido 

518,PT Maria da Encarnação Fernandes Carreira 

da Costa  Santos 

318,PT Desconhecido 

596,PT João Pina Ramos 390,PT Desconhecido 

87,P Desconhecido 551,PT Desconhecido 

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

prescrição a favor do Município de Leiria e a sua caducidade, bem como a respectiva 

apropriação pelo Município de Leiria, das sepulturas perpétuas constantes da lista supra, 

nos termos do disposto no artigo 65.º do Regulamento do Cemitério Municipal de Leiria.  

Mais deliberou publicitar a presente lista através de éditos, nos termos do disposto 

nos artigos 64.º e 65.º ambos do referido Regulamento.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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4.2. Análise do processo relacionado com a Divisão do Ambiente e Serviços Urbanos 
4.2.1. Festa do Cão. Voto de agradecimento 
DLB N.º 0863/07 | À semelhança de anos anteriores, várias empresas colaboraram na Festa 

do Cão com ofertas que foram distribuídas pelos participantes do evento e pela Associação 

Zoófila «Fieis Amigos de Leiria», tal como consta na tabela seguinte. 

Propõe-se, por isso, a apresentação de um voto de agradecimento às 

empresas/entidades apoiantes, bem como às equipas cinotécnicas participantes. 

Empresa/Entidade Oferta 
Lidl & Cia. – Dir Regional Oeste 
Zona Industrial da Serrada Grande 
Avenida das Cotas 
2350-483 Torres Novas 
NIC 503 340 855 

10 sacos de comida para cão no valor de €479,00 

One friend Editora 
Rua Salgueiro Maia 9H 
Almada 

Revistas “Os nossos cães” 
Não foi referido o valor comercial das ofertas 

Husse Portugal 
Rua Viana da Mota Lote 3A

2410-241 Leiria 

Amostras de ração para cães 
Sem valor comercial 

Propet – Comércio de animais e 
plantas, L.da 
Rua da Argila 
553/573 
4445-251 Alfena 
NIC 503 330 329 

26 unidades de Bor abstract – 7 cm no valor de €45,50 

Merial 
Av. Maria Lamas, Lt. 19 - BL. A - Piso 2 
- Serra das Minas 
2635-432 RIO DE MOURO 

Folhetos e lenços para cães sem valor comercial 

Alfavet 
Parque Industrial Via Nova, 8 
Urb Terra Comprida 
2625-253 Vialonga 
NIC 503 631 523 

20 kg de Alfadog Adultos 
10 kg Alfadog Puppies 
20 kg Alfadog Energy 
20 kg Dial Pet 
Não foi referido o valor comercial das ofertas 

Rações Galrão 
Edifício Galrão  
2669-909 Malveira 
NIC 505 417 200 

20 kg de Gal Dog no valor de €60,50 

Editorial Grupo V  
Avenida Infante D. Henrique 306 
1900 Lisboa 

3860 Revistas Cães e Companhia 
Não foi referido o valor comercial das ofertas 

Ibanidis, L.da 
Parque Industrial de Taveiro 
Lote 45 Apart. 19 
3041-601 Taveiro 
NIC: 502 213 213 

1 saco de 20kg de Ok Duo Krok  
1 saco de 10 kg de Cat Wiedes 

Bayer Portugal S.A.  
Divisão Saúde Animal 
Rua Quinta do Pinheiro, 5 
2795 - 653 Carnaxide 

Sacos de recolha de dejectos caninos e folhetos  
Não foi referido o valor comercial das ofertas 

Zooliz 
Centro Comercial Liz Loja 14 
Rua Wenceslau de Morais 
2400 Leiria 

Amostras de ração para cães 
Sem valor comercial 

Royal Canin 
Rua Poeta Bocage n.º 2 2º G 
1600-581 Lisboa 

Amostras de ração para cães 
Sem valor comercial 

Anivite  
Estrada Nacional 10 – km128 
Apartado 20 
2616-965 Alverca do Ribatejo 

40 bg bribron mix, 50 bg bibron adultos, 10 bg bribon junior, 6 latas de 
1.2 kg peru, 6 latas de 1.2 kg de borrego, 12 saquetas de 600 gr pato, 
12 saquetas de 600 gr de frango, 12 saquetas de 600 gr de vaca 
Não foi referido o valor comercial das ofertas 

Petlife 
Rua José Brandão de Almeida , 
armazém D-8 
Urbanização Casal Oressa2725-348 
Mem Martins 

Acessórios para canídeos 
Não foi referido o valor comercial das ofertas 

Gacan L.da  Acessórios para canídeos 
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Rua José Santos Lopes 3 - 2º C    
Soutocico Aprtado 7006  Leiria 

Não foi referido o valor comercial das ofertas 

Supermercados Ulmar 
Rua do Caestro 
Pousos 
2400 Leiria 

Latas de comida para cães no valor de €34,20 

Rações Veríssimo 
IC2 – Boa Vista 
2420-399 Leiria 
NIC 500 619 328 

10 sacos de ração Veridog adulto 4 kg e 5 sacos de ração Veridog 
Júnior 4kg no valor de €49,71 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de 
Leiria  
Avenida 22 de Maio – Arrabalde da 
Ponte  
2400 Leiria 

Cedência do Estacionamento no dia 20 de Maio. 

Rigor P 
Vale da Fonte, LT 6 No 246 
 R/C Esq./Dto. 
2400-492 Leiria 

Dinamização de crianças através de jogos de computador e desenhos 

Caixa de Crédito Agricola Mutuo 
Avenida 22 de Maio 
Arrabalde da Ponte 
2400 Leiria 

Cedência do parque de estacionamento no dia 26 de Maio. 

Policia de Segurança Pública de Leiria Cedência de grades 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, e reconhecendo a importância da 

iniciativa deliberou por unanimidade concordar a proposta e apresentar um voto de 

agradecimento a todas as empresas e outras entidades que colaboraram na Festa do Cão | 

2007. 

Entidade 
Equipa Cinotécnica da GNR 
Equipa Cinotécnica da Escolas de Tropas Pára-Quedistas – Secção de Cães de Guerra 
Equipa Cinotécnica da Base Aérea de Monte Real 
Unidade Canina de Salvamento de Leiria 

 

 

Ponto cinco 
 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  

 

5.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Educativa 
Municipal 
5.1.1. Projecto «Experimenta: Ciência para Todos». Apoio à Escola Secundária 
Domingues Sequeira 
DLB N.º 0864/07 | Presente uma proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura, Dr. 

Vítor Lourenço que a seguir se transcreve: 

«À semelhança dos anos anteriores, decorreu o projecto “Experimenta: Ciência para 

Todos”, promovido em parceria com a Escola Secundária Domingos Sequeira.  

Nesta edição foram realizadas 7 sessões, nas quais participaram 141 alunos de 

cinco Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas D. Dinis. 

Neste sentido, por forma a fazer face às despesas inerentes à realização deste 

projecto, propõe-se a atribuição de um apoio à Escola Secundária Domingos Sequeira no 

valor de €750,00.» 

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 2.406/07, 

de 13 de Junho. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas da 

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro,  e da alínea b) do n.º 4 

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

com a proposta apresentada e autorizar a atribuição de subsídio no valor de €750,00 

(setecentos e cinquenta  euros) à Instituição «Escola Secundária Domingos Sequeira», para 

apoio às actividades desenvolvidas pela Ludoteca. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.1.2. Projecto «Quero Viver em Segurança». Apoio à Escola Secundária Afonso Lopes 
Vieira 
DLB N.º 0865/07 | No âmbito do acordo de colaboração estabelecido com a Escola 

Secundária Afonso Lopes Vieira, teve lugar durante o ano lectivo de 2006/2007 mais uma 

edição do projecto «Quero viver em Segurança», com o desenvolvimento das seguintes 

actividades: 

⎯ Transporte Seguro de Crianças - Equipas de Rua; 

⎯ Sessões Temáticas, no âmbito do projecto «Animação no Hospital: À conquista de um 

Sorriso»; 

⎯ Sessões Temáticas, nos Jardins de Infância do Agrupamento de Escolas José Saraiva. 

Assim, propõe-se a atribuição de um apoio à Escola Secundária Afonso Lopes 

Vieira, no valor de €900,00, por forma a fazer face às despesas com aquisição de materiais.  

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 2.404/07, 

de 13 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 da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 

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

com a proposta apresentada e autorizar a atribuição de subsídio no valor de €900,00 

(novecentos euros) à Instituição «Escola Secundária Afonso Lopes Vieira», para apoio às 

actividades desenvolvidas pela Ludoteca. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.3. Projecto «Os Malmequeres». Apoio à Instituição «Os Malmequeres», Centro de 
Ocupação Permanente de Leiria 
DLB N.º 0866/07 | Presente uma proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura, Dr. 

Vítor Lourenço, que a seguir se transcreve: 

« “Os Malmequeres”, Instituição de utilidade Pública (Diário da República, III Série, 

n.º 13, de 16 de Janeiro de 1991), e seu Centro de Ocupação Permanente tem desenvolvido 

meritório trabalho na integração de pessoas com deficiência, valorizando as competências 

das mesmas, através de projectos e metodologias de envolvimento da comunidade; 

   Considerando que existe desde 2003 um Acordo de Colaboração com a Ludoteca 

“Os Malmequeres”, no sentido da sua integração na Rede de Ludotecas de Leiria e que se 

tem traduzido na realização de diversos projectos, nomeadamente, “Ludoteca Itinerante”, 

Semanas Temáticas, participação nos projectos, “Trocar por Miúdos”, “Animação no 

Hospital”, “Abril Juvenil”; 
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Considerando que, o Plano de Actividades para 2005/2006 decorreu de acordo com 

o pré-estabelecido e que o Centro de Ocupação Permanente “Os Malmequeres” já procedeu 

à entrega do respectivo relatório; 

Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €8.000,00, à Instituição “Os 

Malmequeres”, para apoio às actividades desenvolvidas pela Ludoteca.» 

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 2.405/07, 

de 13 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 da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 

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

com a proposta apresentada e autorizar a atribuição de subsídio no valor de €8.000,00 (oito 

mil euros) à Instituição “Os Malmequeres”, para apoio às actividades desenvolvidas pela 

Ludoteca. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.4. Projecto «Trocar por Miúdos». Dia Mundial da Criança. Patrocínios 
DLB N.º 0867/07 | À semelhança dos anos anteriores, decorreu o projecto «Trocar por 

Miúdos» o qual culminou no dia 1 de Junho, no âmbito do Dia Mundial da Criança, com um 

almoço convívio no Parque da Cidade. 

Estabeleceram-se contactos com algumas empresas/instituições, no sentido das 

mesmas apoiarem a iniciativa acima mencionada. 

  Desta forma é presente a listagem das empresas que colaboraram, através da oferta 

de géneros alimentícios, cujos valores são os que se apresentam no quadro seguinte: 

Dia Mundial da Criança 2007 
Recibos (AO ABRIGO DA LEI DO MECENATO) 

Entidade Morada Contribuinte Valor 
Pastelaria Alexmel Estrada da Amieira, 20 – Chãs 

2400 – 924 Regueira de Pontes 
505 492 962 50,00 

Carlos Padeiro Praceta da Sismaria, 6 – R/C DTO 
2415 – 408 LEIRIA 

503 251 496 17,00 

Joaquim Henrique da 
Costa 

Rua Francisco Pereira da Silva, N.º 11 
2410 LEIRIA 

174 767 366 30,00 

Panike Rua da Granja, 181 
2410 – 689 Leiria 

501 967 290 100,00 

Matilde Valente 
Oliveira Clemente 

Rua do Martingil – Marrazes 
2400 Leiria 

142 465 836 100,00 

Grelhados do Liz, Lda Ed. Meia Lua – 1.º andar – Urb. Nova Leiria  
Rotunda de Almuinha Grande,  2400 Leiria 

504 540 610 120,00 

Fritocaseira – Batata 
Frita 

Cavalinhos 
2405 – 011 Maceira 

504 541 342 129,50 

Doces e Parceiros – 
Padaria e Pastelaria 
,Lda 

Rua do cruzeiro, nº32, lj 28 
2400-440 Parceiros 

507 984 650 350,00 

Supermercados Pingo 
Doce 

Galerias São José, lt 9 – Av. Marquês de 
Pombal 
2400 Leiria 

500 829993 20,85 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aceitar os 

apoios concedidos pelas diversas entidades no âmbito do Projecto «Trocar por Miúdos».  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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5.1.5. Programa de apoio ao funcionamento dos estabelecimentos de Ensino do Pré-
Escolar, 1.º Ciclo e Actividades de Enriquecimento Curricular. Rectificação 
DLB N.º 0868/07 | Em reunião de 16 de Maio deste ano, a Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade apoiar os Estabelecimentos de Ensino indicados na respectiva deliberação. 

Contudo, padece aquele texto de falta de informação, pelo que se propõe a rectificação do 

mesmo. 

Assim, onde se lê: «Programa de Apoio ao Funcionamento dos Estabelecimentos 

de Ensino do Pré-Escolar» deverá ler-se: «Programa de Apoio ao Funcionamento dos 

Estabelecimentos de Ensino do Pré-Escolar, 1.º Ciclo e Actividades de Enriquecimento 

Curricular» 

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

rectificação e assumir a alteração da epígrafe da referida deliberação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.6. Utilização das infra-estruturas municipais para actividades de desporto escolar 
desenvolvido pelas Escolas Básicas 2/3 D. Dinis, Dr. Correia Alexandre e Maceira. 
Rectificação 
DLB N.º 0869/07 | Em reunião de 12 de Abril deste ano, a Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade apoiar as referidas actividades de desporto escolar e assumir o pagamento à 

Leirisport, E.M. da verba de € 3.645,93 + IVA à taxa de 21%, o que está incorrecto, pelo que 

se propõe a rectificação do texto da deliberação. 

Assim, na deliberação n.º 0516/07, onde se lê: « (…) €3.645,93 + IVA à taxa de 

21% (…)» deverá ler-se: «€3.645,93, com IVA incluído, à taxa de 5%». 

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

rectificação e assumir o pagamento à Leirisport, E.M. da verba de €3.645,93, com IVA 

incluído, à taxa de 5%. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.1.7. EB1 Paulo VI, Centro Social e Paroquial Paulo VI. Apoio 
DLB N.º 0870/07 | Entre o Município de Leiria e o Centro Social e Paroquial Paulo VI existe 

um Acordo de Colaboração, outorgado em 10 de Outubro de 2001, através do qual o Centro 

Social e Paroquial Paulo VI cede ao Município o espaço necessário às actividades da Escola 

do 1.º C.E.B. de Leiria n.º 4. 

 O espaço cedido é composto por quatro salas de actividades, gabinetes de apoio, 

zonas de acesso cobertas, telheiro e casas de banho. 

 Acontece que com o uso, designadamente por crianças que brincam, jogam, correm, 

etc., vários vidros de uma parede do átrio foram quebrados,  já não se produzindo tal tipo de 

vidraças. 

 O Centro disponibilizou-se para substituir esse tipo de vidraça antiga por um sistema 

usual nos dias de hoje. Porém, dado que a necessidade de proceder a tal substituição 

decorre  do uso específico que lhe é dado com as actividades escolares, e não estando esse 

tipo de trabalhos cobertos pelo Acordo de Colaboração, o Centro Social pede um apoio ao 

Município para substituição das anteriores vidraças em caixilhos de cimento por um 
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envidraçado em caixilharia de alumínio ou P V C, que se propõe seja de €3.000,00 (três mil 

euros). 

 O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 2.461/07,  

de 19 de Junho. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas da 

alínea g) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei 159/99, de 14 de Setembro, da alínea f) do n.º 2 e da 

alínea a) do n.º 4 ambos do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade concordar com a atribuição do apoio solicitado no valor de €3.000,00 (três mil 

euros) ao Centro Social e Paroquial Paulo VI, para fazer face aos encargos relativos à 

substituição do envidraçado  e respectiva caixilharia, bem como autorizar o seu pagamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

5.1.8. Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar. 
Transferência da verba dos meses de Março, Abril e Maio de 2007. Ano lectivo de 
2006/2007 

DLB N.º 0871/07 | Presente uma informação/proposta do seguinte teor: 

  «A fim de garantir as condições de execução do programa em epígrafe, propõe-se à 

Câmara o pagamento da comparticipação de refeição e animação sócio-educativa, relativo 

aos meses de Março, Abril e Maio de 2007, do ano lectivo 2006/2007, em conformidade com 

os valores constantes no Despacho Conjunto n.º 195/2006, de 17 de Fevereiro: 

Criança /Refeição/Mês - €29,97 

Criança /Complemento de horário/Mês - €29,02, em salas com menos de 15 crianças 

Salas com 15 ou mais crianças em complemento de horário - €661,50 p/ sala. 

Assim, as verbas no total de €263.238,24 deverão ser transferidas de acordo com a seguinte 

lista: 
⎯ Agrupamento de Escolas de Maceira .......................................................................................................€2.219,25 

TOTAL .................................................................................................................................................... €2.219,25 

⎯ Associação de Pais e Enc. de Educ. da Freguesia Arrabal ...................................................................... €7.115,85 

⎯ Associação de Pais e Enc. de Educ. dos Alunos do Jardim de Infância e Escola do 1.º CEB da  

Barosa ............................................................................................................................................................. €4.142,34 

⎯ Associação de Pais e Enc. Educ. do JI e 1.º CEB de Bouça ................................................................... €2.309,16 

⎯ Associação de Pais e Enc. Educ. da Escola n.º 6 de Leiria ................................................................... €17.118,15 

⎯ Ass. de Pais e Enc. Educ. das Esc de Bidoeira de Cima ......................................................................... €7.745,22 

⎯ Associação de Pais e Enc. de Educ. das Escolas do 1.º CEB e Jardim de Infância de Boa Vista............€4.232,25 

⎯ Associação de Pais e Enc. de Educação dos Alunos das Escolas Pré-Primárias da Freguesia de 

Caranguejeira .................................................................................................................................................€27.339,39 

⎯ Associação de Pais e Enc. de Educação da Escola EB 1 n.º 7 e Jardim-de-Infância de Capuchos.......€11.797,65 

⎯ Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Maceira ...............€13.939,17 

⎯ Associação de Pais do Jardim de Infância e Escola do 1.º CEB de   

Andrinos............................................................................................................................................................€3.512,97 

⎯ Associação de Pais do Azabucho e Campo Amarelo .............................................................................. €2.578,89 

⎯ Associação de Pais do Jardim de Infância de Pousos ............................................................................. €3.782,70 

⎯ Associação de Pais do Jardim de Infância do Vidigal .............................................................................. €2.750,16 

⎯ Associação de Pais e Enc. de Educ. das Escolas e Jardim-de-Infância da Freguesia de  

Regueira de Pontes ..........................................................................................................................................€7.385,58 

⎯ Associação de Pais e Enc. de Educação de Vale Sumo e Olivais ...........................................................€1.786,80 

⎯ Associação de Pais do Jardim de Infância  de St.ª Cat.ª Serra .................................................................€7.565,40 
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⎯ Associação de Pais da Esc. e Jardim de Infância de Loureira ..................................................................€7.745,22 

⎯ Associação de Pais da Escola de Magueigia e Quinta da Sardinha..........................................................€4.232,25 

TOTAL ........................................................................................................................................................ €137.079,15 

⎯ Freguesia de Amor ................................................................................................................................. €11.168,28 

⎯ Freguesia de Azoia .................................................................................................................................. €5.401,08 

⎯ Freguesia de Bajouca .............................................................................................................................. €6.030,45 

⎯ Freguesia de Carreira ................................................................................................................................. €719.28 

⎯ Freguesia de Carvide ............................................................................................................................... €5.174,88 

⎯ Freguesia de Coimbrão ............................................................................................................................ €7.000,29 

⎯ Freguesia de Colmeias ............................................................................................................................ €5.169,18 

⎯ Freguesia de Cortes ................................................................................................................................. €5.329,05 

⎯ Freguesia de Marrazes ...........................................................................................................................€36.561,78 

⎯ Freguesia de Memória ..............................................................................................................................€2.488,98 

⎯ Freguesia de Milagres .............................................................................................................................. €4.548,36 

⎯ Freguesia de Monte Real ...........................................................................................................................€3.243,24 

⎯ Freguesia de Monte Redondo....................................................................................................................€8.104,86 

⎯ Freguesia de Ortigosa ...............................................................................................................................€4.281,48 

⎯ Freguesia de Parceiros ...........................................................................................................................€11.431,53 

⎯ Freguesia de Souto da Carpalhosa .......................................................................................................... €7.287,12 

TOTAL ........................................................................................................................................................ €123.939,84 

Os valores implicados nestas despesas foram objecto das propostas de cabimento 

n.ºs 2.419/07, 2.420/07, 2.421/07, todas de 14 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 alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º ambas da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, da alínea l) do n.º 1 e da alínea d) do n.º 4, ambas do artigo 64.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade autorizar a transferência das 

verbas para as Freguesias, Associações de Pais e Agrupamento de Escolas, constantes na 

proposta relativas ao apoio social desenvolvido nos meses de Março, Abril e Maio de 2007 

do ano lectivo 2006/2007. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

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

 
6.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Cultura 
6.1.1. Lista de despesas do Teatro José Lúcio da Silva. Abril de 2007 
DLB N.º 0872/07 | Retirado  

 

6.1.2. Desconto para os sócios das Obras Sociais do pessoal da Câmara Municipal de 
Leiria. Espectáculos no Teatro Miguel Franco 
DLB N.º 0873/07 | Presente uma carta das Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal 

de Leiria (ENT.11.222/07) dando conhecimento da pretensão de estabelecer um acordo no 

sentido dos sócios beneficiarem de um desconto no acesso aos espectáculos a levar a efeito 

no Teatro Miguel Franco. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do estipulado na alínea f) do n.º 2 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, considerando que a missão do Mercado 

de Sant’Ana passa por fomentar o gosto cultural, alargar e fidelizar os públicos, deliberou 
por unanimidade proporcionar aos funcionários do Município, sócios das Obras Sociais, um 

acesso economicamente mais favorável nas entradas do Teatro Miguel Franco,  autorizando 

um desconto de 25% aos portadores do cartão de sócio das Obras Sociais do Pessoal da 

Câmara Municipal de Leiria – Associação, para os espectáculos a levar a efeito no Teatro 

Miguel Franco. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.3. Centro de interpretação ALV – Lapedo: Aquisição de Réplica ao Instituto 
Politécnico de Leiria ao abrigo do protocolo de cooperação existente 
DLB N.º 0874/07 | Presente uma informação da divisão de Museus e Património do seguinte 

teor: 

«No âmbito do projecto do Centro de Interpretação do Lapedo, foi solicitado um 

pedido de colaboração com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão/Instituto Politécnico 

de Leiria com objectivo de realizar uma réplica, à escala real, do esqueleto do Menino do 

Lapedo. 

Ao abrigo do Protocolo de Cooperação existente entre as duas entidades, celebrado 

em 2003, foi solicitado o apoio possível à ESTG/IPL para o desenvolvimento dos trabalhos 

necessários ao tratamento de dados e execução da réplica à escala real. 

Correspondendo à solicitação do Município de Leiria, a ESTG/IPL concordou em 

efectuar todo o trabalho de tratamentos de dados referentes à elaboração da réplica sem 

quaisquer despesas para o Município e ainda, o apoio financeiro em 50% do valor total, para 

a execução da réplica através de um processo de prototipagem rápida. Desta forma, tendo o 

apoio da ESTG/IPL um papel determinante na concretização do CIALV, propõe-se que a 

referida Instituição seja mencionada como parceiro institucional do projecto, em todos os 

meios de divulgação previstos. 

Assim, solicita-se autorização superior para a concretização do processo descrito em 

epígrafe, com base no protocolo existente e em anexo.» 
A Câmara, depois de analisado o assunto e, ao abrigo do disposto na alínea d) do 

n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

autorizar a concretização do processo de prototipagem rápida para elaboração da réplica do 

Menino do Lapedo, em colaboração com a ESTG/IPL, no âmbito do referido Protocolo de 

Colaboração. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.1.4. Subsídios às Filarmónicas do Concelho de Leiria relativos ao ano de 2007 
DLB N.º 0875/07 | Atendendo ao relevante papel cultural desempenhado pelas Filarmónicas 

do Concelho de Leiria, tanto na divulgação musical como na formação através das suas 

Escolas de Música, propõe-se, de acordo com os critérios previamente estabelecidos e após 

análise dos Relatórios de Actividades de 2006 que, seja atribuído um subsídio às 

Filarmónicas do Concelho de Leiria, de acordo com o mapa anexo e utilizando para tal, a 
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verba inscrita no Plano, 12/040701 0201 2007/A/232 Filarmónicas. O valor implicado nesta 

despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 2.398/07, de 13 de Junho. 

FILARMÓNICAS FREGUESIA SUBSÍDIO EM € 

Sociedade Artística «20 de Julho» Santa Margarida do Arrabal Arrabal 3.000,00 
Sociedade Filarmónica  
«Senhor dos Aflitos» Soutocico 

Arrabal 3.000,00 

Associação Filarmónica Bidoeirense Bidoeira de Cima 3.000,00 
Sociedade Filarmónica de São Cristóvão Caranguejeira 3.000,00 
Sociedade Artística e Musical Cortesense Cortes 3.000,00 

Sociedade Filarmónica Maceirense Maceira 3.000,00 
Filarmónica de S. Tiago de Marrazes Marrazes 3.000,00 
Sociedade Filarmónica Nossa Senhora da Piedade Monte Redondo 3.000,00 
Sociedade Artística Musical dos Pousos Pousos 3.000,00 
Filarmónica do Sagrado Coração de Jesus e Maria – Chãs  Regueira de Pontes 3.000,00 
Sociedade Artística e Musical da Bajouca Bajouca 3.000,00 
 
TOTAIS 

 33.000,00 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do estipulado na alínea a) do n.º 

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

os subsídios às Filarmónicas, conforme lista acima referida, no montante total de 

€33.000,00. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.5. Subsídios aos Grupos Corais do Concelho relativos ao ano 2007 
DLB N.º 0876/07 | Atendendo ao relevante papel cultural desempenhado pelos corais na 

divulgação da música coral da Região propõe-se, de acordo com critérios previamente 

estabelecidos e, após análise dos Relatórios de Actividades de 2006 que seja atribuído um 

subsídio aos Grupos Corais do Concelho de Leiria, de acordo com o mapa anexo e 

utilizando para tal, a verba inscrita no Plano, 12/040701 0202 2007/A/233 Grupos Corais. O 

valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 2.397/07, de 13 de 

Junho. 

 
GRUPO CORAL 

 
FREGUESIA 

 
SUBSÍDIOS EM € 

Grupo Coral Anima Coralis Maceira 1.000,00 
Grupo Coral Coralis Leiria 1.000,00 
Grupo Coral Assoc. Casa do Povo de Sant. Catarina da 
Serra 

St.ª Catarina da Serra 1.000,00 

Grupo Coral do Pessoal do Hospital de Santo André Leiria 1.000,00 
Grupo Coral da S.A.M.P. Pousos 1.000,00 
Grupo Coral das Obras Sociais da Câmara Municipal de 
Leiria 

Leiria 1.000,00 

Grupo Coral do Arrabal Arrabal 1.000,00 
Grupo Coral do Ateneu Desportivo de Leiria Leiria 1.000,00 
Grupo Cantábilis da CGD Leiria 1.000,00 
Grupo Coral Regional Verde Pyno Marrazes 1.000,00 
TOTAIS  10.000,00 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do estipulado na alínea a) do n.º 

4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,  deliberou por unanimidade atribuir 
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os subsídios aos Grupos Corais, conforme lista acima referida, no montante total de 

€10.000,00. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.6. Subsídio ao Leiricanta – Grupo de Música Popular do Ateneu Desportivo de 
Leiria. XI Encontro de Grupos de Música Popular 
DLB N.º 0877/07 | Presente a carta do Leiricanta – Grupo de Música Popular do Ateneu 

Desportivo de Leiria (ENT.9.525/07) informando que, à semelhança dos anos anteriores 

pretende realizar, no próximo dia 27 de Maio, pelas 17h00m, na Feira de Maio de Leiria, o 

«XI Encontro de Grupos de Música Popular», convidando, para o efeito outros três grupos de 

música tradicional da cidade – o Tradições, o Pinhal d’El Rei e o Choro da Nora. 

É solicitado apoio financeiro, bem como o apoio logístico necessário e oferta de 

lembranças aos grupos convidados. 

Considerando a importância em manter estas iniciativas culturais que enriquecem de 

forma inequívoca o panorama cultural do Concelho,  propõe-se que se apoie este evento nos 

diversos itens solicitados, atribuindo também um subsídio de €800,00 ao Leiricanta – Grupo 

de Música Popular do Ateneu Desportivo de Leiria no sentido de fazer face às despesas 

inerentes à organização do encontro, utilizando a verba do Plano 12/040701-0204-A-235. O 

valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 2.399/07, de 13 de 

Junho. 
A Câmara, depois de analisada a informação, 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 um apoio ao Leiricanta–Grupo de Música Popular do Ateneu Desportivo de Leiria, no 

valor de €800,00, de modo a fazer face às despesas inerentes à organização do «XI 

Encontro de Grupos de Música Popular», bem como prestar o apoio logístico nos itens 

solicitados. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.7. Cedências do Teatro José Lúcio da Silva. Rectificação  
DLB N.º 0878/07 | Pelo Senhor Vereador, Dr. Vítor Lourenço, foi presente a proposta para 

alteração da deliberação n.º 428/07, constante da acta n.º 8, do dia 29 de Março, relativa ao 

25.º Festival de Música em Leiria.  

Assim, onde se lê «nos dias 28 de Maio a 1 de Junho», deverá ler-se: «de 26 de 

Maio a 1 de Junho». 

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

presente proposta. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude 
6.2.1. XIII Torneio Andebol de Praia. Apoio à Associação de Solidariedade Académico 
de Leiria 
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DLB N.º 0879/07 | Presente a carta  da Associação de Solidariedade Académico de Leiria 

(ENT. 13.106/07, de 21 de Maio), solicitando a colaboração da Câmara Municipal de Leiria 

para a realização do evento em epígrafe, a ter lugar de 5 a 8 de Julho de 2007, na Praia do 

Pedrógão. 

Considerando que este evento faz parte do Circuito Nacional Oficial do Andebol de 

Praia; 

Considerando o sucesso que o mesmo assume no conjunto dos torneios realizados 

em todo o país, sendo o maior e mais participado; 

Considerando a necessidade em continuar a dinamizar, social e economicamente, o 

Pedrógão, conferindo-lhe vida e irreverência; 

Considerando a relevância em promover actividades de índole desportiva, extensiva 

a todas as camadas etárias e sociais, dando assim, sequência ao verificado nos últimos 

anos e motivando a comunidade em geral a frequentar o Parque de Campismo e a Praia do 

Pedrógão; 

Para fazer face a despesas com o «XIII Torneio de Andebol de Praia» e à 

semelhança dos anos anteriores, propõe-se a atribuição dos seguintes apoios: 

⎯ apoio financeiro no valor de €2.000,00 (dois mil euros) para fazer face a despesas com a 

promoção do torneio e alimentação dos participantes; 

⎯ apoio logístico para a montagem de três campos de Andebol de Praia (iluminação, 

bancadas e 3 pares de balizas), 6 postes para bandeiras e 16 postes de apoio às 

divisórias dos campos e estrados. 

O apoio financeiro no valor de €2.000, 00 (dois mil euros), está em conformidade 

com as Opções do Plano para 2007, CAE 12/040701 (2007-A-246 – Apoio ao funcionamento 

e actividades) e foi objecto de cabimento n.º 2.423/07, de 14 de Junho. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas da 

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 159/99 

de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade atribuir à Associação de Solidariedade Académico 

de Leiria o referido subsídio no valor total de €2.000,00 (dois  mil  euros), bem como o 

restante apoio logístico supracitado. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.2.2. Isenção da Taxa de Utilização do Pavilhão Desportivo Municipal da 
Caranguejeira. Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Dr. Correia 
Alexandre 
DLB N.º 0880/07 | Presente a Ent. n.º 13104/07, de 21 de Maio, da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da Escola Dr. Correia Alexandre, na qual solicita à Câmara 

Municipal de Leiria, a cedência gratuita do Pavilhão Desportivo Municipal da Caranguejeira, 

para a realização de um programa de ocupação de Férias Desportivas dos alunos, 

designadamente um conjunto de actividades desportivas a efectuar no Pavilhão, nos dias 27 

de Junho e 4, 11, 18 e 25 de Julho de 2007. 

Considerando que a Divisão do Desporto, articulou com o requerente e com a 

Leirisport, E.M. todo o processo de cedência do espaço de acordo com o solicitado, e tendo 
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em conta a importância da organização desta iniciativa na implementação de hábitos 

regulares de prática desportiva e ocupação salutar dos tempos livres dos jovens, propõe a 

Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, a isenção da taxa de utilização do 

Pavilhão Desportivo Municipal da Caranguejeira, bem como a atribuição das respectivas 

indemnizações compensatórias à Leirisport E.M.. 

 O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2007, CAE 

0103/05010101 (2007-A-249 – Indemnizações Compensatórias) e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 1.244/07, de 11 de Janeiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas da 

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 159/99 

de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade apoiar a Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da Escola Dr. Correia Alexandre, com a isenção da taxa de utilização do Pavilhão 

Desportivo Municipal da Caranguejeira, referente à realização de um programa de ocupação 

de Férias Desportivas dos alunos, designadamente um conjunto de actividades desportivas 

a efectuar no Pavilhão, nos dias 27 de Junho e 4, 11, 18 e 25 de Julho de 2007. 

Mais deliberou atribuir as respectivas indemnizações compensatórias à Leirisport, 

E.M.. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2.3. Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo/Época Desportiva 2007/2008 
DLB N.º 0881/07 | Decorrerá de 1 a 31 de Julho de 2007 o período de apresentação de 

candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo/Época Desportiva 

2007/2008, para a atribuição de subsídios aos Clubes e Colectividades do Concelho de 

Leiria para a época desportiva de 2007/2008. 

Devem acompanhar as candidaturas os seguintes documentos: 

⎯ ofício dirigido à Presidente da Câmara Municipal de Leiria, mencionando que se 

candidata ao subsídio a atribuir pelo Pelouro do Desporto para a época desportiva de 

2007/2008; 

⎯ relatório de actividades 2006/2007; 

⎯ plano de actividades para 2007/2008; 

⎯ questionário de candidatura a fornecer pela Divisão do Desporto. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade concordar 

com a abertura do período de apresentação de candidaturas aos apoios municipais para a 

época desportiva 2007/2008, bem como afixar edital nos lugares públicos do costume. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
 G a b i n e t e  d e  A p o i o  à  S e n h o r a  V e r e a d o r a  E n g . ª  I s a b e l  G o n ç a l v e s  

 
7.1. Voto de louvor 
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DLB N.º 0882/07 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.º Isabel Gonçalves, foi 

proposto registar uma palavra de apreço e de felicitação às seguintes equipas: 

⎯ futebol Infantis (Sub-13) da União Desportiva de Leiria por ter alcançado a Divisão de 

Honra, como campeão da II Divisão Distrital. 

⎯ Bairro dos Anjos, que se concretizou campeão nacional nas provas combinadas no 

escalão de juvenis de  Atletismo; 

⎯ Hóquei Clube de Leiria, pela conquista das posições alcançadas (6.º a nível de clubes, 

3.º, 12.º e 14ª a nível individual), no Campeonato nacional de Patinagem Artística; 

⎯ Juventude Vidigalense pela organização do «Meeting Cidade de Leiria», onde foi 

conquistado o recorde nacional de salto em altura; 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade registar uma 

palavra de apreço e de felicitação às equipas propostas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.2. Utilização do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão pelos 
sócios/beneficiários da Associação Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de 
Leiria 
DLB N.º 0883/07 | Presente a ENT. n.º 13744/07, de 29 de Maio, a solicitar a utilização 

gratuita do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão pelos sócios/beneficiários da 

Associação das Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria, num período até 

30 dias. 

Propõe a Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, que a Câmara 

Municipal conceda um apoio à Associação das Obras Sociais para fazer face às despesas 

respeitantes à entrada e permanência dos sócios/beneficiários da Associação no Parque de 

Campismo na Praia do Pedrógão, num período máximo de trinta dias. 

A Câmara analisou o assunto e deliberou por unanimidade suportar, até um 

período máximo de trinta dias, as despesas decorrentes da utilização gratuita do Parque de 

Campismo da Praia do Pedrógão pelos sócios/ beneficiários da Associação das Obras 

Sociais do Pessoal da Câmara Municipal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

 
7.3. Análise das implicações do Decreto-Lei n.º 124/06, de 28 de Junho, nos pedidos de 
licenciamento em curso 
DLB N.º 0884/07 | Pela Senhora Vereadora das Obras Particulares e Urbanismo, Eng.ª 

Isabel Gonçalves, foi apresentada a seguinte situação: 

«Em 29/03/2007 foi deliberado adoptar, no que se refere aos pedidos de 

licenciamento para construções em espaços florestais e agrícolas, situados em zonas de 

transição urbano/rural, os procedimentos conducentes ao cumprimento do estipulado no n.º 

3 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho. 

Decorrido este lapso de tempo, até à presente data, e numa primeira avaliação do 

impacto da aplicação desta norma aos processos em curso, constata-se que já foram 

indeferidos ou foram alvo de notificação de intenção de indeferimento, mais de 40 processos 
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dos quais alguns respeitam a pavilhões destinados a actividades de desenvolvimento 

económico, em 21 das freguesias do concelho. 

Dos pareceres jurídicos entretanto recolhidos sobre esta matéria ressaltam os 

seguintes aspectos fundamentais, que merecem reflexão: 

1. Por o n.º 3 do artigo16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006 ser de aplicação imediata, a norma 

aplica-se aos procedimentos em curso, à luz do PDM de Leiria; 

2. As novas edificações nos espaços agrícolas e florestais encontram-se limitadas para 

além dos parâmetros definidos nos artigos 61.º e 62.º do Regulamento do PDM, por força 

daquele artigo 16.º n.º 3 do Decreto-Lei n.º 124/2006; 

3. As definições previstas no artigo 3.º do mesmo diploma legal («Espaços florestais» e 

«Espaços rurais»), prevalecem sobre todas as outras «no âmbito da defesa da floresta 

contra incêndios»; 

4. A norma é motivada na defesa de pessoas e bens (insere-se no âmbito da Secção II – 

Defesa de pessoas e bens); 

5. O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral inclui todo o solo rural, o 

que no âmbito da limitação prevista no n.º 3 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006 

poderá determinar dificuldades acrescidas na gestão dos espaços rurais, designadamente 

naturais e turísticos ou destinados a actividades industriais mas cuja localização apenas é 

possível em solo rural; 

6. Também as ampliações, quando se refiram a aumento da área de implantação do 

edifício, devem ser englobadas pela mesma referida limitação, ou seja, a ampliação prevista 

nos n.ºs 4 dos artigos 61.º e 62.º do Regulamento do PDM só será concretizável se os 50m 

de afastamento à estrema se encontrarem cumpridos; 

7. O regime definido para os espaços florestais e rurais pelo Decreto-Lei n.º 124/2006 

consta de um acto legislativo. Pela hierarquia das fontes do Direito, o acto legislativo 

prevalece sobre um regulamento administrativo, como é o caso de um Regulamento de 

PDM; 

8. Se, quando o Decreto-Lei n.º 124/2006 entrou em vigor, já estavam formados actos 

administrativos definitivos constitutivos de direitos sobre terrenos que, pelo PDM em vigor, 

eram urbanos ou urbanizáveis e que por força daquele Decreto-Lei passaram a ser 

insusceptíveis de urbanização ou susceptíveis de urbanização reduzida, porque passaram a 

ser incluídos na definição de espaços florestais e espaços rurais, constante das alíneas f) e 

g) do n.º 1 do artigo 3.º, então aquele Decreto-Lei, no seu artigo16.º, n.º 3, veio restringir ou 

eliminar (revogar no todo ou em parte) aqueles actos; 

9. No que respeita à dimensão da faixa de 50 metros ser excessiva porque imobiliza uma 

área de 12 100 m2 (para o caso de uma construção com 10mx10m), a questão está em se 

conseguir provar, com recurso a técnicos ou peritos, que os terrenos em causa, em função 

da sua natureza, conseguem ser protegidos de incêndios, com faixa de dimensão inferior. 

Nesse caso estará a violar-se o princípio da proporcionalidade na fórmula da proibição por 

excesso; 

10. É legítimo questionar-se se os 50 metros serão demasiados. Poder-se-á, então, solicitar 

ao Governo que volte a ponderar e estudar uma possível suavização da dimensão mínima 

da faixa de protecção definida no n.º 3 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, 
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apresentando elementos bastantes que permitam convencer o Governo do carácter 

excessivo daquela norma. 

Tendo em consideração o que antecede, que tem por base os pareceres que se anexam, 

propõe –se que esta matéria seja submetida a apreciação da Assembleia Municipal.» 

  A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade remeter o assunto a 

apreciação da Assembleia Municipal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.4. Tabela de preços a praticar em 2008 no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, 
na Piscina Municipal da Maceira e na Piscina Municipal de Caranguejeira  
DLB N.º 0885/07 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.º Isabel Gonçalves, foi 

presente uma tabela com preços a praticar no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, 

Complexo Municipal de Piscinas de Maceira e Caranguejeira, pela Leirisport, EM, e que 

abaixo se transcrevem: 

COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA 

Proposta de Tabela de Preços 

  2007 2008 

Entradas individuais Unidade 
Valor 
Unit. 

c/ IVA 

Valor Unit. c/ 
IVA 

   Entrada Ind. > 14 c/CJ Unidade 1,40 1,40 

   Entrada Ind. > 65 Anos Unidade 1,40 1,40 

   Entrada Ind. > 14  Unidade 1,80 1,80 

   Entrada Ind. < 14  Unidade 1,40 1,40 

   Entrada Ind. forças de segurança, militares e prot. civil Unidade 1,30 1,30 

   Pack 10 entradas > 14  Unidade 16,20 16,20 

   Pack 10 entradas < 14 Unidade 12,60 12,60 

   Pack 20 entradas > 14   Unidade 30,60 30,60 

   Pack 20 entradas < 14 Unidade 23,80 23,80 

   Pack 30 entradas > 14  Unidade 45,00 45,00 

   Pack 30 entradas < 14 Unidade 35,00 35,00 

PISTAS  Unidade 
Valor 
Unit. 

c/ IVA 

Valor Unit. c/ 
IVA 

Clubes      

   Aulas 45 minutos 15,74 18,14 

   Competição 45 minutos 30,20 30,20 

Escolas       

   públicas  45 minutos 15,74 18,14 

   privadas 45 minutos 15,74 18,14 

ISS 45 minutos 15,74 18,14 

LEIRISPORT Actividades       

   viver activo 45 minutos     

   saber nadar 45 minutos     

Outros 45 minutos 15,74 18,14 

Espaço aquático de 5X5 metros 45 minutos 3,03 3,50 
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Espaço aquático de 5X10 metros 45 minutos 6,07 7,00 

Espaço aquático de 5X12,5 metros 45 minutos 7,81 9,00 

Espaço aquático de 5X15 metros 45 minutos 9,11 10,50 

Eventos Mediante orçamento 

Serviço Unidade 
Valor 

Unit. c/ 
IVA 

Valor Unit. c/ 
IVA 

Ludoteca sem enquadramento técnico - entidades 45 minutos 12,20 12,20 

Ludoteca com enquadramento técnico - entidades 45 minutos 24,40 24,40 

Ludoteca com enquadramento técnico – utiliz.individual 45 minutos 1,20 1,20 

Sala de exercício - mensalidade para utilização individual 45 minutos 15,00 15,00 

Sala de exercício - mensalidade atletas de competição 45 minutos 30,00 30,00 

Ginásio 2 45 minutos 25,00 25,00 

Ginásio 2 para treino de entidades competição ou isentas 45 minutos 25,00 25,00 

Gabinetes r/c - utlilização pontual hora 10,00 10,00 

Gabinetes - 1º piso - utlilização pontual hora 15,00 15,00 

Prestação de serviços administrativos a entidades Mensal 100,00 100,00 

Inscrição e activação no sistema de gestão de utentes   10,00 10,00 

    

  
a) Tendo em conta a variedade de situações que podem ocorrer no Complexo Municipal de 

Piscinas, os preços a praticar relativamente a determinados serviços, serão decididos pela 

LEIRISPORT, E.M. em função das especificidades das solicitações dos clientes, da natureza 

do evento, dos custos incorridos para a prestação do serviço, e em função das condições de 

mercado e/ou de outros factores a considerar em cada caso. 

b) Estão isentos do pagamento de entrada individual os cidadão portadores de deficiência e 

as crianças até 3 anos inclusive, quando acompanhados por utente acompanhante que 

pague a sua utilização e os associados das Obras Sociais da Câmara Municipal de Leiria. 

c) Os utentes em regime de utilização livre que se inscrevam em classes parametrizadas 

em horário não nobre (07h30m – 16h00m) beneficiam de um desconto de 50% nos preços 

de utilização individual dos planos de água. Este desconto produzirá efeito no valor a debitar 

na conta corrente de cada utente após a utilização. 

d) As entidades que solicitem pistas para classes parametrizadas em horário não nobre 

beneficiam de desconto nos preços de utilização de pista, conforme tabela infra. Estes 

descontos devem-se reflectir nos preços cobrados pelas entidades aos seus utentes pela 

prestação do serviço. 

e) Os preços previstos na tabela para entradas individuais de forças de segurança, 

militares e protecção civil são aplicáveis a elementos dos quadros da PSP, GNR, Polícia 

Judiciária, Serviços Prisionais, Bombeiros Voluntários, Cruz Vermelha Portuguesa e militares 

dos três ramos das forças armadas. Os utentes deverão fazer prova da sua condição 

mediante entrega de cópia do seu cartão no acto de inscrição. 

Períodos horários Desconto 

Dias úteis entre as 07H30 e as 10H00 30% 

Dias úteis entre as 12H30 e as 15H15 30% 
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Dias úteis entre as 21H15 e as 22H00 20% 

Domingo entre as 09H00 e as 13H00 20% 

Sábado entre as 13H00 e as 18H00 30% 

 
 

 

COMPLEXO DE PISCINAS DE MACEIRA E CARANGUEJEIRA 
Proposta de Tabela de Preços 

 

    2007 2008 

Entradas individuais Unidade Valor Unit. c/ 
IVA 

Valor Unit. 
c/ IVA 

   Entrada Ind. > 14 c/CJ Unidade 0,90        0,90 

   Entrada Ind. > 14  Unidade    1,20       1,20 

   Entrada Ind. < 14  Unidade 0,80   0,80 

   Entrada Ind. forças de segurança, militares e prot. civil Unidade 0,90  0,90 

   Pack 10 entradas > 14  Unidade 10,25  10,25 

   Pack 10 entradas < 14 Unidade 7,10  7,10 

   Pack 10 entradas > 14 c/CJ Unidade 7,50  7,50 

PISTAS  Unidade Valor Unit. c/ 
IVA 

Valor Unit. 
c/ IVA 

Clubes       

   Aulas 45 minutos 12,18 14,04 

   Competição 45 minutos 20,40 23,51 

Escolas     

   públicas  45 minutos 20,40 23,51 

   privadas 45 minutos 20,40 23,51 

ISS 45 minutos 20,40 23,51 

LEIRISPORT Actividades     

   viver activo 45 minutos 20,40 23,51 

   saber nadar 45 minutos 20,40 23,51 

Eventos   Mediante orçamento 
  

 

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

com a tabela de preços a praticar em 2008 no Complexo de Piscinas de Leiria e no 

Complexo Municipal de Piscinas de Maceira e Caranguejeira. 

 
7.5. Contrato-programa de desenvolvimento desportivo entre o Município de Leiria e a 
União Desportiva de Leiria. Rectificação da deliberação e respectiva submissão à 
Assembleia Municipal  
DLB N.º 0886/07 | Na deliberação n.º 679/07, a Câmara Municipal de Leiria aprovou o 

contrato-programa de desenvolvimento desportivo entre o Município de Leiria e a União 

Desportiva de Leiria, constando do texto da mesma algumas imprecisões que importa 

rectificar. 
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Assim, na cláusula quinta, onde se lê: «(….) prestações mensais, iguais e 

sucessivas de 3.510,98 € (três mil quinhentos e dez euros e noventa e oito cêntimos), já 

incluído o IVA, vencendo-se a primeira das quais no próximo dia 15 de Janeiro de 2008 (…)» 

deverá ler-se: «(….) prestações mensais, iguais e sucessivas de €3.510,98 (três mil 

quinhentos e dez euros e noventa e oito cêntimos), vencendo-se a primeira das quais no 

próximo dia 15 de Janeiro de 2008 (…)». 

Na mesma deliberação, por lapso, não consta a decisão de submeter o assunto à 

aprovação da Assembleia Municipal, o que se vem agora fazer. 

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

citada deliberação n.º 679/07. 

Mais deliberou, para cumprimento do disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, 8 de Junho, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 6 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, submeter o assunto à aprovação da 

Assembleia Municipal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.6. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo do Grupo Desportivo e 
Recreativo da Boa Vista. Submissão à Assembleia Municipal 
DLB N.º 0887/07 | Retirado 
 
 

Ponto oito 
 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    

 
8.1. «Extreme Wheels». Alterações ao trânsito. Ratificação do despacho da Senhora 
Presidente da Câmara 
DLB N.º 0888/07 | Presente a carta do Clube de Escalada de Leiria (ENT.13480/07), na 

qualidade de promotor da prova «Extreme Wheels». 

No seguimento da deliberação de aprovação do acordo de cooperação entre a 

Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria, Instituto Português da Juventude e 

Câmara Municipal de Leiria, relativa ao «Festival da Juventude – Todos Diferentes, Todos 

Iguais», foi aprovada a actividade «Extreme Wheels», a realizar no dia 16 de Junho de 2007, 

na Cidade de Leiria. 

Para a realização desta actividade, que pretende divulgar um desporto de recente 

implantação, é necessário proceder a alterações ao trânsito no centro da cidade. 

O local de concentração dos participantes será a Rua do Município, perto do 

entroncamento com a Avenida Marquês de Pombal, a partir das 20h30m. 

A prova será iniciada às 21h30m e terminará previsivelmente às 23h30m, com o 

seguinte percurso: 

⎯ Rua do Município; 

⎯ Largo da República; 

⎯ Rua Machado dos Santos. 
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De forma a possibilitar o desfile será necessário proceder ao encerramento ao trânsito, 

para além dos arruamentos que constituem o percurso, a Travessa do Município e o troço da Rua 

Dr. José Jardim situado entre a Rua Machado dos Santos e a Rua Dr. Manuel Magalhães 

Pessoa.  

Será ainda necessário encerrar a ligação do Largo do Tribunal com a Rua do Município, 

do estacionamento do Largo da República com a via afecta ao percurso e da Rua Comandante 

Almeida Henriques com a Rua Machado dos Santos. 

As alterações propostas foram fruto de uma reunião de coordenação com a Polícia 

de Segurança Pública, que ficará responsável pelo corte gradual do trânsito, assim como 

pelo seu restabelecimento. 

Considerando que, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, conjugada com a alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, é da competência da Câmara Municipal a gestão da rede viária 

de âmbito municipal. 

Sendo este um projecto da comunidade e havendo alternativas ao trânsito, a 

Senhora Presidente da Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho de 

autorização das alterações ao trânsito e do apoio logístico, datado de 13 de Junho, a ser 

ratificado em reunião de Câmara, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto o n.º 3 do artigo 68.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade ratificar o despacho da 

Senhora Presidente da Câmara Municipal.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.2. Protocolo de delegação de competências. Junta de Freguesia de Santa Catarina 
da Serra 
DLB N.º 0889/07 | Presente a minuta de protocolo de delegação de competências a celebrar 

com a Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra para execução das obras constantes 

do mapa abaixo transcrito: 
«MINUTA DE PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DE LEIRIA E A JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA DA SERRA 

OBJECTO : Reabilitação do EB1 de Vale Sumo 

Considerando ser convicção desta Câmara Municipal que a Junta de Freguesia 

podem, localmente, garantir a prestação de inúmeros serviços de uma forma mais rápida e 

eficaz e com maior racionalização de custos. 

Considerando o que se dispõe no artigo 66.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

designadamente no n.º 1 desse artigo, que permite ser objecto de delegação para a Junta de 

Freguesia qualquer das competências dos municípios. 

Considerando o que se dispõe no artigo 15.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, 

designadamente no n.º 2 desse artigo, que estabelece regras sobre o instrumento que 

concretiza a colaboração entre o município e a freguesia. 

Verificando-se que a Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra tem como 

prioridade a Reabilitação do EB1 de Vale Sumo, é celebrado o presente protocolo entre a 
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Câmara Municipal de Leiria, representada pela Senhora Presidente da Câmara e a Junta de 

Freguesia Santa Catarina da Serra, representada pelo Senhor Presidente da Junta, para 

execução da obra «Reabilitação do EB1 de Vale Sumo», que se rege pelas cláusulas 

seguintes: 

Cláusula primeira 
(Objecto da delegação de competências) 

Constitui objecto do presente protocolo a «Reabilitação do EB1 de Vale Sumo» a executar 

na Freguesia de Santa Catarina da Serra.  

Cláusula segunda 
(Delegação de competências) 

A Câmara Municipal de Leiria delega na Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra a 

competência para a realização da obra referida na cláusula primeira, a levar a efeito na 

Freguesia de Santa Catarina da Serra, assegurando o respectivo financiamento, no 

montante de €65.000,00 (sessenta e cinco mil euros). 

Cláusula terceira 
(Direitos e obrigações das partes contratantes) 

1 – Compete à Câmara Municipal de Leiria : 

a) prestar apoio técnico à Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra, sempre que 

esta o solicite, designadamente na execução do projecto e na fiscalização da obra; 

b) visar os autos de medição, após a execução dos trabalhos; 

c) processar a transferência para a Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra da 

quantia acordada, nos termos da cláusula quarta. 

2 – No âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia de Santa Catarina da 

Serra exercer os poderes que integram a sua qualidade de dono de obra, nomeadamente : 

a) tomar as iniciativas e respeitar os procedimentos que decorrem dos regimes jurídicos 

de realização de despesas públicas e de empreitadas de obras públicas e, 

designadamente, a retenção de meio por cento para a Caixa Geral de Aposentações. 

b)  a sua execução, de acordo com o projecto existente e com as indicações da 

Fiscalização. 

c) a afixação no local da obra de painel tipo, com a indicação do Dono da Obra, Entidade 

Financiadora, Objecto da Empreitada e Valor do Financiamento. 

Cláusula quarta 
(Transferências de verbas) 

1 - As transferências de verbas da Câmara Municipal de Leiria para a Junta de Freguesia 

serão efectuadas mediante a apresentação dos autos de medição e das respectivas facturas 

da obra, confirmados por técnicos da Câmara Municipal de Leiria. 

2 – Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá a Câmara Municipal 

autorizar a concessão de adiantamentos, na observância das disponibilidades orçamentais 

do momento. 

3 – Quaisquer alterações aos projectos e/ou planos de trabalho das obras terão que ser 

previamente aprovadas pela Câmara Municipal. A execução de obras que se afastem, sem 

motivo justificado, do caderno de encargos ou do programa de trabalhos, poderão levar ao 

não pagamento por parte da Câmara Municipal de Leiria. 
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Cláusula quinta 
(Estrutura de acompanhamento e controlo) 

A estrutura de acompanhamento e controlo de execução do protocolo será constituída pelos 

representantes do Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de Leiria e da 

Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra. 

Cláusula sexta 
(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 da 

Câmara Municipal, ficando o respectivo financiamento também assegurado pelo Município, 

até ao limite permitido pela legislação em vigor. 

Cláusula sétima 
(Dúvidas e omissões) 

1 – As dúvidas de interpretação ou execução do protocolo, assim como as omissões que se 

torne necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as duas entidades. 

2 – Em tudo o que o presente protocolo for omisso, aplicar-se-á a legislação geral e 

específica. 

Cláusula oitava 
(Imposto do selo) 

O presente protocolo está isento do Imposto do selo por força do disposto na alínea a) do 

artigo 6.º do Código do Imposto do Selo.» 
MAPA ANEXO AO PROTOCOLO 

Freguesia Est. Ensino Tipo de Intervenção Orçamento 

Santa 
Catarina da 
serra 

EB1Vale Sumo 2007 I 270 
Recuo de muro exterior 
Equipar cozinha 
Colocar a aquecimento central 

€65.000,00 

  O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 2.207/07, 

de 27 de Abril. 

A Câmara, depois de analisar a minuta de protocolo em epígrafe, ao abrigo das 

disposições conjugadas da alíneas d) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, e da alínea c) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade aprová-la e submetê-la à Assembleia Municipal para 

aprovação, em conformidade com o disposto na alínea s) do n.º 2 do artigo 53.º da referida 

Lei. 
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  P r e s i d e n t e  

 
Correcção da aplicação da TUSPAR, Utilizadores/ Consumidores de água/ tarifa, tipo 
comércio e indústria 
DLB N.º 0890/07 | Presente o ofício dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

de Leiria (ENT. 15.483/07, de 15 de Junho) cujo teor se transcreve:  

CMLeiria/ Acta n.º 15, de 2007.06.21 
 
 



802 (52) 
 
«Exma. Senhora: 

Na sequência da deliberação tomada pelo Conselho de Administração destes 

Serviços Municipalizados em sua reunião de 13 de Junho do corrente ano, seguidamente se 

transcreve o teor da mesma: 

Presente uma informação de serviço, prestada pelo senhor director delegado, que a 

seguir se transcreve: 

“Considerando: 

a) A quantidade de reclamações apresentadas pelos utentes utilizadores titulares de 

contratos de consumo de água do tipo comércio e indústria, argumentando que a 

componente fixa da TUSPAR apresenta valores elevados relativamente aos da componente 

variável, originando uma desproporcionalidade significativa na relação custo da 

disponibilidade/custo do serviço prestado; 

b) Que sendo tais situações referentes a pequenos comércios, serviços/escritórios e/ou 

indústria a que correspondem necessariamente baixos consumos e pequenos volumes de 

efluentes gerados, estão criadas condições de alguma injustiça face à real e efectiva 

utilização do sistema público; 

Nestes termos, impondo-se a correcção da presente distorção face à natureza dos 

utilizadores, propõe-se que a componente fixa [n*f] da TUSPAR aplicada aos Utentes 

Restantes (utentes consumidores de água/tarifa tipo Comércio e Indústria) com consumos 

de água mensais até 5m3 assuma o valor de 3Euros/mês, mantendo-se as restantes 

condições da sua aplicação (para valores de consumos de água superiores a 5 m3 a 

componente fixa mantém-se com valor geral de 12Euros/mês; a componente variável v2 

mantém o valor em vigor, função linear do consumo de água).” 

O Conselho de Administração, em face do exposto, deliberou por unanimidade concordar, 

passando a Taxa de Utilização do Serviço Público de Águas Residuais a aplicar aos Utentes 

Restantes e apenas, para os utentes consumidores de água/tarifa tipo Comércio e Indústria 

o seguinte: 

• Componente fixa até 5m3 de consumo = 3.00€ 

• Mais de 5 m3 de consumo = 12.00€ 

• A componente variável é mantida com os mesmos valores. 

Mais foi deliberado por unanimidade, que o assunto seja submetido à aprovação da Câmara 

Municipal de Leiria e da Assembleia Municipal. 

Com os melhores cumprimentos 

O DIRECTOR-DELEGADO | Mário Rui Ferreira Monteiro» 

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

com a proposta apresentada e submetê-la à Assembleia Municipal, nos termos e para os 

efeitos do disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

  

 

 Processos de obras submetidos a despacho  
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Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a Senhora 

Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta (ANEXO D). 

 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia  

Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara 

deliberou por unanimidade analisar ainda os seguintes assuntos: 

 
 

Ponto um 
Reformulação da proposta de alteração de Pormenor ao Regulamento do PDM de 
Leiria  
DLB N.º 0891/07 | Na sequência da informação da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C), datada de 19 de Março de 2007, reformula-

se, de acordo com texto anexo (ANEXO E), a proposta de alteração de pormenor ao 

regulamento em vigor anteriormente apresentado em Assembleia Municipal de 29 de 

Dezembro de 2006. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 64.º, n.º 6, alínea a) e artigo 53.º, n.º 2, alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade aprovar as alterações e remeter a proposta de 

alteração para a Assembleia Municipal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto dois 
Estruturação do sistema de estacionamento da cidade de Leiria. Alteração do tarifário 
do Parque de Estacionamento da Fonte Quente 
DLB N.º 0892/07 | Pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho foram presentes as 

propostas que abaixo se transcrevem: 

«Decorridos alguns meses de exploração do Parque de Estacionamento da Fonte 

Quente, entendo que é chegado o momento de alterar algumas das condições de utilização, 

incluindo o tarifário do parque, de forma a adequarem-se à procura existente e, 

consequentemente, a melhor servirem os utentes. 

O Parque de Estacionamento da Fonte Quente está situado em área menos central da 

cidade, cumprindo três objectivos principais: 

⎯ garantir a existência de local de estacionamento para quem pretenda usufruir da zona de 

lazer criada pela reabilitação do Parque Municipal; 

⎯ criar condições de apoio ao estacionamento, com condições económicas favoráveis, dos 

residentes nas zonas limítrofes; 

⎯ garantir condições de estacionamento de média duração a preços mais competitivos. 

Consequentemente, as taxas actuais foram propostas de forma a garantir a 

manutenção e limpeza do espaço, a sua segurança e a manutenção do equipamento em 

condições óptimas. 
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Analisando o histórico da utilização do parque, verifica-se que os índices de 

ocupação em regime de avença estão aquém dos limites estabelecidos pela Câmara 

Municipal na deliberação n.º 163/06, de 9 de Fevereiro. Por outro lado, os contactos 

efectuados por potenciais utentes na cabine de controlo do parque, levam-nos a admitir que 

a actual estrutura de preços pode ser alterada de forma a reflectir a realidade do tecido 

económico local e dos novos usos, com a entrada em funcionamento dos equipamentos do 

Parque da Cidade. A estrutura de preços agora proposta tem em conta as seguintes 

realidades: 

⎯ alargamento dos limites geográficos do conceito de residente; 

⎯ possibilidade de venda prévia de títulos de estacionamento, permitindo descontos 

relacionados com a quantidade; 

⎯ possibilidade de descontos para frotas de empresas 
VALORES JÁ EM VIGOR PARA AS TAXAS HORÁRIAS (COM IVA): 

Período (min) Proposto 
5 €0,20 
30 €0,30 
45 €0,45 
60 €0,60 
Restantes fracções de 15 min. €0,15 

VALORES PROPOSTOS PARA TÍTULOS DE ESTACIONAMENTO PRÉ-COMPRADOS: 

Período (min) n ≤ 100 100 < n ≤ 250 250 < n ≤ 500 n > 500 
15 0,18 0,16 0,14 0,12 
30 0,28 0,26 0,24 0,22 
60 0,58 0,56 0,54 0,52 

(n igual ao número de títulos pré-comprados por empresas ou particulares) 

VALORES PROPOSTOS PARA AS TAXAS RELATIVAS A CONTRATOS: 

Modalidade Valor em vigor c/IVA Observações 
Mensal residentes (24 horas) * 35,00 € Até 30% da capacidade 
Mensal (24 horas) 50,00 € 
Mensal período diurno 45,00 € 

Até 30% da capacidade  

Mensal período nocturno 35,00 €  
VALORES PROPOSTOS PARA DESCONTOS PARA FROTAS DE EMPRESAS (APENAS EM CONTRATOS DE AVENÇA): 

nº de veículos desconto 
3 a 5 5% em cada viatura 
6 a 9 7% em cada viatura 
10 ou mais 10% em cada viatura 

* Residentes na Rua Comissão de Iniciativa, Rua Anzebino da Cruz Saraiva, Bairro dos Anjos, Rua Américo Cortez 

Pinto, Rua de São Francisco (no troço situado entre a Rua Américo Cortez Pinto e a Avenida Heróis de Angola), 

Rua Venceslau de Morais, Travessa Venceslau de Morais, Largo Comendador José Lúcio da Silva, Largo Maria 

Graça Lúcio da Silva, Rua Camilo Korrodi, Rua da Europa e Rua de São Miguel. 

Período diurno: entre as 8h00 e as 20h00 

Período nocturno: entre as 20h00 e as 8h00» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 2.º 

do Decreto-Lei n.º 2-B/2005, de 24 de Março, deliberou por unanimidade concordar com a 

proposta apresentada e submetê-la à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos e 

para os efeitos do disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto três 
Ratificação de despacho 
DLB N.º 0893/07 | Presente o despacho proferido pela Senhora Presidente da Câmara, de 

12 de Junho de 2007, cujo teor a seguir se transcreve: 

 «Despacho 

No uso das competências que me são conferidas pelo disposto na alínea a) do n.º 2 

do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada, determino que a funcionária 

Isabel Maria Dias Gaspar, com a categoria de Técnica de Contabilidade e Administração 

Principal, do quadro do pessoal da Câmara Municipal de Leiria, passe a desempenhar 

funções de Tesoureira, da Direcção das Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de 

Leiria – Associação (OSPCML), a partir do próximo dia 18 de Junho, todos os dias úteis das 

9:30 horas às 12:30 horas, constituindo esta afectação um apoio destinado a fazer face a 

graves dificuldades de ordem contabilística, dadas a conhecer pelo Órgão Directivo da 

Associação. 

O presente despacho fica sujeito a ratificação da Câmara Municipal de Leiria, ao 

abrigo do disposto nas normas previstas na alínea o) do n.º 1 do artigo 64.º e no n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterado. 

Do teor do presente despacho dê-se conhecimento à funcionária, ao Director do 

Departamento Administrativo e Financeiro e à Presidente da Direcção das OSPCML.» 

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

despacho proferido pela Senhora Presidente da Câmara, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea o) do n.º 1 do artigo 64.º e do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto quatro 
ASAL. Alteração de datas 
DLB N.º 0894/07 | Presente a ENT n.º 13332/07, da Associação de Solidariedade 

Académico de Leiria, em que comunica o adiamento do evento «Mega Festival de 

Tubarões» do dia 16 de Junho para o dia 23 de Junho, de modo a não dificultar as 

actividades promovidas pela Associação Bairro dos Anjos para aquela primeira data. 

A Câmara tomou conhecimento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto cinco 
Protocolo de delegação de competências. Freguesia de Barosa 
DLB N.º 0895/07 | Presente a minuta de protocolo de delegação de competências a celebrar 

com a Junta de Freguesia de Barosa para execução das obras constantes do mapa abaixo 

transcrito: 
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« MINUTA DE PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DE LEIRIA E A JUNTA DE FREGUESIA DE BAROSA 

OBJECTO: Reabilitação do EB I de Barosa 

Considerando ser convicção desta Câmara Municipal que as juntas de freguesia 

podem localmente garantir a prestação de inúmeros serviços de uma forma mais rápida e 

eficaz e com maior racionalização de custos. 

Considerando o que se dispõe no artigo 66.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

designadamente no n.º 1 desse artigo, que permite ser objecto de delegação para as juntas 

de freguesia qualquer das competências dos municípios. 

Considerando o que se dispõe no artigo 15.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, 

designadamente no n.º 2 desse artigo, que estabelece regras sobre o instrumento que 

concretiza a colaboração entre o município e a freguesia. 

Verificando-se que a Junta de Freguesia de Barosa tem como prioridade a 

reabilitação do EB I de Barosa, é celebrado o presente protocolo entre a Câmara Municipal 

de Leiria, representada pela Senhora Presidente da Câmara, e a Junta de Freguesia de 

Barosa, representada pelo Senhor Presidente da Junta, para execução da obra 

«Reabilitação do EB I de Barosa», que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula primeira 
Objecto da delegação de competências 

Constitui objecto do presente protocolo a «Reabilitação do EB I de Barosa», a executar na 

Freguesia de Barosa. 

Cláusula segunda 
Delegação de competências 

A Câmara Municipal de Leiria delega na Junta de Freguesia de Barosa a competência para a 

realização da obra referida na cláusula primeira, a levar a efeito na Freguesia de Barosa, 

assegurando o respectivo financiamento, no montante de €24.515,40 (vinte e quatro mil 

quinhentos e quinze euros e quarenta cêntimos). 

Cláusula terceira 
Direitos e obrigações das partes contratantes 

1 – Compete à Câmara Municipal de Leiria: 

a) prestar apoio técnico à Junta de Freguesia de Barosa, sempre que esta o solicite, 

designadamente na execução do projecto e na fiscalização da obra; 

b) visar os autos de medição, após a execução dos trabalhos; 

c) processar a transferência para a Junta de Freguesia de Barosa da quantia acordada, nos 

termos da cláusula quarta. 

2 – No âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia de Barosa exercer os 

poderes que integram a sua qualidade de dono de obra, nomeadamente: 

a) tomar as iniciativas e respeitar os procedimentos que decorrem dos regimes jurídicos de 

realização de despesas públicas e de empreitadas de obras públicas e, designadamente, a 

retenção de meio por cento para a Caixa Geral de Aposentações; 

b) a sua execução, de acordo com o projecto existente e com as indicações da Fiscalização; 

c) a afixação no local da obra de painel tipo, com a indicação do Dono da Obra, Entidade 

Financiadora, Objecto da Empreitada e Valor do Financiamento. 
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Cláusula quarta 
Transferências de verbas 

1 – As transferências de verbas da Câmara Municipal de Leiria para a Junta de Freguesia 

serão efectuadas mediante a apresentação dos autos de medição e das respectivas facturas 

da obra, confirmados por técnicos da Câmara Municipal de Leiria. 

2 – Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá a Câmara Municipal 

autorizar a concessão de adiantamentos, na observância das disponibilidades orçamentais 

do momento. 

3 – Quaisquer alterações aos projectos e/ou planos de trabalho das obras terão que ser 

previamente aprovadas pela Câmara Municipal. A execução de obras que se afastem, sem 

motivo justificado, do caderno de encargos ou do programa de trabalhos, poderão levar ao 

não pagamento por parte da Câmara Municipal de Leiria. 

Cláusula quinta 
Estrutura de acompanhamento e controlo 

A estrutura de acompanhamento e controlo de execução do protocolo será constituída pelos 

representantes do Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de Leiria e da 

Junta de Freguesia de Barosa. 

Cláusula sexta 
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 da 

Câmara Municipal, ficando o respectivo financiamento também assegurado pelo Município, 

até ao limite permitido pela legislação em vigor. 

Cláusula sétima 
Dúvidas e omissões 

1 – As dúvidas de interpretação ou execução do protocolo, assim como as omissões que se 

torne necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as duas entidades. 

2 – Em tudo o que o presente protocolo for omisso, aplicar-se-á a legislação geral e 

específica. 

Cláusula oitava 
Imposto do selo 

O presente protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 

artigo 6.º do Código do Imposto do Selo. 
MAPA ANEXO AO PROTOCOLO 

Freguesia Est. Ensino  Tipo de intervenção Orçamento 

Barosa EBI Barosa 2007 I 43 Beneficiação/remodelação das casas de banho €24.515,40 

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 2510/07, 

de 21 de Junho.» 

A Câmara, depois de analisar a minuta de protocolo em epígrafe, ao abrigo das 

disposições conjugadas da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, e da alínea c) do n.º6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade aprová-la e submetê-la à Assembleia Municipal para 
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aprovação, em conformidade com o disposto na alínea s) do n.º 2 do artigo 53.º da referida 

Lei. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto seis 
Alteração do objecto do protocolo de delegação de competências celebrado com a 
Freguesia de Marrazes 
DLB N.º 0896/07 | Após a análise da Junta de Freguesia de Marrazes, esta verificou que o 

objecto designado no referido Protocolo de Delegação de Competências, não estava de 

acordo com as suas pretensões, solicitando assim, a sua alteração de « Requalificação Rua 

dos Barros, Rua do Martim Gil, Rua do Cemitério, Rua das Madeiras, Rua das Olarias, Rua 

do Lavradio, Travessa da Rua Principal, Beco do Sereeiro, Rua Bernardo de Oliveira 

Gordalina» para « Requalificação da Rua do Cemitério( Rua de São Pedro), Rua Nossa Sra. 

de Fátima, Rua Nova da Seixeira, Rua da Fonte na Quinta de Santo António, Travessa da 

Baquelite Lis, passeios e arranjos diversos junto ao novo Centro de Saúde, acesso ao futuro 

Lar, rotunda da Mata) ». 

Este Protocolo foi aprovado na reunião de Câmara do dia 19 de Dezembro de 2005 

e na sessão de Assembleia Municipal do dia 29 de Dezembro de 2005, no valor de 

€50.000,00. 

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

alteração em epígrafe, dando seguimento à sua aprovação em Assembleia Municipal. 
 

 

Encerramento da reunião  

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezasseis horas e dez minutos mandando que, de tudo para constar, se 

lavrasse a presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão Administrativa, 

mandei escrever e subscrevo. 

 

 
A Presidente da Câmara Municipal____________________________________________ 
A Chefe da Divisão Administrativa_____________________________________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 
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