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Acta n.º 14/2007 
 

 

Aos seis 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. 

Esteve presente, por parte do Departamento de Operações Urbanísticas, o Eng.º 

António Costa, Director de Departamento, para prestação de esclarecimentos sobre os 

processos de obras particulares. 

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

Divisão Administrativa. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às dezoito horas e catorze 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 713/02 – OBRINEVES, Imobiliária e Construções, 

Unipessoal, Lda. 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1154/02 – PREDIOBRA, Sociedade de 

Construções Civis, Lda. 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1426/02 – Santa Casa da Misericórdia de Leiria 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 240/03 – Luís Miguel Ferreira Raimundo 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 384/03 – Mariano Vieira de Faria 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 95/05 – Rui Manuel Antunes Gameiro 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 446/05 – António Pereira de Oliveira 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 1020/05 – Arménio Caneira Fernandes 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 527/06 – Norberto Caetano Pedro 
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1.1.10. Processo de obras particulares n.º 732/06 – Idalina Duarte Ferreira Domingues 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 851/06 – GUERGIL, Construções e Investimentos 

Imobiliários, Lda. 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 949/06 – Orlando Manuel Antunes Caseiro 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 956/06 – Albano Manuel Carvalho Mota 

1.1.14. Processo de obras particulares n.º 980/06 – OS MARTINS, Comércio de Produtos 

Alimentares, Lda. 

1.1.15. Processo de obras particulares n.º 1072/06 – SOCOMANOS, Sociedade de 

Construções, Lda. 
1.1.16. Processo de obras particulares n.º 1122/06 – Manuel Matias Ferreira 

1.2. Análise do processo de licenciamento de combustíveis n.º 36/04 – ARGILIS, 

Extracção de Areias e Argilas, Lda. 

1.3. Análise dos seguintes processos de loteamento 

1.3.1. Processo de loteamento n.º 36/94 – Raul dos Santos Gameiro e Outros 

1.3.2. Processo de loteamento n.º 6/01 – António de Jesus Fonseca 

Ponto dois 
2.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Administrativa 
2.1.1. Relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais referente ao mês de Maio de 

2007 

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

Leiria durante o mês de Maio de 2007 

2.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
2.2.1. Pagamentos 
2.2.2. Repartição de recursos públicos entre o Estado e os Municípios. Transferências 

Financeiras 

2.2.3. Prestação de Contas de 2002, 2003, 2004 e 2005 dos Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento. Rectificação de acordo com os pontos 7.5 e 8.2.2.6 do Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais 

2.2.4. IX Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

2.2.5. Escritura de compra e venda de parcela de terreno destinada a implantação do 

reservatório de Leiria-Norte, sita na Maligueira, freguesia de Marrazes 

2.2.6. Resumos de Tesouraria 

Ponto três 
3.1. Análise do seguinte processo relacionado com a Divisão Jurídica 
3.1.1. Processo Disciplinar 

3.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão de Recursos 
Humanos 
3.2.1. Voto de pesar 
3.2.2. Voto de pesar 

3.2.3. Voto de pesar 

 

CMLeiria/ Acta n.º 14, de 2007.06.06 
 
 



677 (3) 

Ponto quatro 
Cedência de material informático ao município de S. Filipe, Ilha do Fogo, Cabo Verde. 

Ponto cinco 
5.1. Toponímia das freguesias de:  
5.1.1. Amor 

5.1.2. Ortigosa  

5.1.3. Parceiros 

5.1.4. Pousos 

Ponto seis 
6.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
6.1.1. Licença especial de ruído (Ent.13468/07) 

6.1.2. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.13165/07) 

6.1.3. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.13169/07) 

6.1.4. Licença Especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.13162/07) 

6.1.5. Licença Especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.10406/07) 

6.1.6. Licença Especial de ruído (Ent.10404/07) 

6.1.7. Licença Especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.10405/07) 

6.1.8. Licença especial de Ruído. Ratificação de despacho (Ent.7673/07) 

6.1.9. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho (Ent.13293/07) 

6.1.10. Atribuição de lugar cativo no mercado de venda por grosso do Falcão. Têxtil, Calçado 

e Outros (Ent.12210/07) 

6.1.11. Transmissão do titular do lugar cativo n.º 168 no mercado de venda por grosso do 

Falcão. Têxtil, Calçado e Outros (Ent.13180/07) 

6.1.12. Alteração do funcionamento do mercado de venda por grosso do Falcão, de 7 de 

Junho (Feriado Nacional) para 6 de Junho de 2007 (Int.7487/07) 
Ponto sete 
7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Educativa 
Municipal 
7.1.1. Projecto «Experimenta, ciência para todos». Pagamento de factura. Rodoviária do 

Tejo. 

7.1.2. Plano de Transportes Escolares para o Ano Lectivo 2007/2008. Circuitos Regulares e 

Circuitos Especiais. 

7.1.3. EB1 Paulo VI. Centro Social e Paroquial Paulo VI. Transferência de verba. 

7.1.4. Programa de Generalização do Inglês e de outras Actividades de Enriquecimento 

Curricular no 1.º CEB. Apoio a entidades parceiras | 2007 

Ponto oito 
8.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Cultura 
8.1.1. Subsídios aos Ranchos Folclóricos. Ano de 2007 

8.1.2. Subsídios aos Grupos de Música Tradicional do Concelho. Ano de 2007 
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8.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude 
8.2.1. LeiriAthletics. Apoio à Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos 

Anjos 

8.2.2. Apoio Logístico ao «XIV Sarau de Ginástica do Ateneu Desportivo de Leiria» 

8.2.3. Isenção da Taxa de Utilização do Pavilhão Desportivo Municipal Correia Mateus. 

Associação Juvenil de Capoeira Ginga Camará 

8.2.4. Alteração de denominação e número de identificação fiscal do Núcleo Regional de 

Leiria da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral 

8.2.5. Rectificação do Protocolo de Utilização do Pavilhão da Escola Básica 2, 3 José 

Saraiva 

8.2.6. Rectificação do Protocolo de Utilização da Sala de Desporto da Escola Secundária 

Francisco Rodrigues Lobo. 

8.2.7. Festival da Juventude. Acordo de Cooperação 

Ponto nove 
Tabela de preços das Piscinas Municipais para 2008. Ajustamento 

Ponto dez 
Quinta do Alçada. Alterações ao trânsito. Ratificação de despacho 

Ponto onze 
11.1. Campanha de promoção do civismo 

11.1. Relatório de execução orçamental. 1.º trimestre de 2007. Leirisport 

 

*** 

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

Ponto um 
Protocolo entre o Município de Leiria e a Junta Regional de Escuteiros 

Ponto dois 
Minuta de Acordo a celebrar entre o Município de Leiria e «STL, Sociedade de Transportes e 

Limpezas, Lda.» 

Ponto três 
Pedido de apoio financeiro 

Ponto quatro 
Pedido de apoio financeiro 

Ponto cinco 
Acordo de colaboração no âmbito do apoio a projectos de natureza pública. PITER 

«Leiria/Fátima 2005» 

Ponto seis 
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Consumo de água e energia eléctrica. Transferência de verba. 

Ponto sete 
7.1. Lista de despesas do Teatro José Lúcio da Silva. Janeiro 2007 

7.2. Lista de despesas do Teatro José Lúcio da Silva. Fevereiro 2007 

7.3. Lista de despesas do Teatro José Lúcio da Silva. Março 2007 

7.4. Lista de despesas do Teatro José Lúcio da Silva. Maio 2007 

Ponto oito 
8.1. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco. Março 2007  

8.2. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco. Abril 2007 

8.3. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco. Maio 2007 

Ponto nove 
Alteração às deliberações de cedência do Teatro José Lúcio da Silva pela Câmara Municipal 

de Leiria 

Ponto dez 
Gestão do Teatro José Lúcio da Silva 

Ponto onze 
Alteração do Regulamento do Teatro José Lúcio da Silva 

Ponto doze 
Prolongamento do horário dos estabelecimentos de restauração e bebidas na praia do 

Pedrógão 

Ponto treze 
XVI Semana Académica de Leiria. Rectificação à deliberação n.º 522/07, da acta n.º 9, de 

2007.04.12 

Ponto catorze 
Celebração do Corpo de Deus. Alterações ao trânsito. Ratificação do despacho da Senhora 

Presidente da Câmara 

Ponto quinze 
Marcha do Bairro dos Anjos. Alterações ao trânsito 

Ponto dezasseis 
ADLEI – Associação para o Desenvolvimento de Leiria «IV Congresso da Região de Leiria: 

Inovação e Oportunidades». Rectificação à deliberação n.º 528/07, da acta n.º 9, de 

2007.04.12 

 

 

  Período de antes da ordem do dia  

 

Pedido de suspensão de mandato do Senhor Vereador Dr. António Ferreira, eleito na 
lista do Partido Socialista 
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DLB N.º 0738/07 | Presente, em aditamento a anterior pedido (objecto da deliberação n.º 

118/07, de 1 de Fevereiro), requerimento de suspensão do mandato (com a Ent. 

2007/13143, de 23 de Maio), por um período de 52 dias, contado a partir do dia 10 de Maio 

do corrente ano, apresentado pelo Senhor Vereador, Dr. António Manuel Faria Ferreira, 

eleito na lista do PS, com fundamento em motivos profissionais.  

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

da alínea c) do n.º 3 do artigo 77.º e do artigo 79.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade aceitar o pedido de suspensão e os fundamentos do 

mesmo apresentados pelo Autarca. 

A convocação do membro substituto fez-se de acordo com o disposto na lei 

aplicável. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Intervenção do munícipe, Senhor Eurico Marques da Costa  
 

O Senhor Eurico Marques da Costa entregou um dossiê a cada membro do 

executivo contendo o historial do seu problema que residia no facto do seu estabelecimento, 

«Café Miguel Torga», estar a laborar sem licença de utilização específica, motivo por que lhe 

foram aplicadas diversas coimas. Perguntou também pela resposta ao requerimento que 

entregou na Câmara. 

A Senhora Presidente respondeu que o estabelecimento do qual o Senhor Eurico 

era sócio estava a laborar de forma ilegal, por falta de licença específica para poder ser 

explorado. 

Mais disse que, a partir do momento que os sócios se desentenderam, houve vontade por 

parte de um sócios (ele próprio) de encerrar o dito estabelecimento. 

  A Senhora Presidente comunicou também que o processo estava a ser analisado 

na Divisão Jurídica dada a sua complexidade e, mediante o parecer se decidiria sobre o 

possível encerramento. Os dois processos (encerramento e possível legalização) estavam a 

seguir separadamente.  

A Senhora Presidente informou, por fim, que enquanto não estivesse legalizado, os 

fiscais da Câmara iriam passando e aplicando coimas pela exploração do dito café. Em 

breve teriam uma decisão tomada. 

O Senhor Eurico da Costa referiu ainda uma denúncia anónima constante do 

dossiê supracitado e, visto não ter qualquer tipo de identificação, pediu para conhecer a sua 

proveniência. 

A Senhora Presidente replicou que nesta denúncia era referida uma série de 

situações que a Câmara tinha como obrigação verificar. 

 

Intervenção do munícipe, Senhor Anjos Fernandes  
 

 O Senhor Anjos Fernandes informou que, desde de Fevereiro de 2006 até Março 

de 2007, teve o apoio da Senhora Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, para o qual ia 

CMLeiria/ Acta n.º 14, de 2007.06.06 
 
 



681 (7) 

o seu agradecimento muito especial, mas já não para a Senhora Presidente ou para os 

Senhores Vereadores. 

De seguida, dirigiu-se aos Senhores Vereadores em virtude do não cumprimento da 

sua palavra em assuntos já referidos noutras reuniões, nomeadamente o arranjo de uma 

Rua e a colocação de ecopontos. 

O Senhor Fernandes dirigiu-se também aos Vereadores da Oposição, dizendo que 

eles não estavam a fazer o trabalho de casa, porque andavam preocupados com o gerador 

das piscinas e com o cheiro da Barosa, não se preocupando com a lixeira dentro da Câmara. 

A Senhora Presidente deu por finda a intervenção do Senhor Fernandes, dizendo 

que esta Câmara sempre o tinha tratado como uma pessoa normal, tratamento que não 

merecia. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Carla Sebastião 
 

A Senhora Vereadora Dra. Carla Sebastião leu um texto que se transcreve na sua íntegra: 

«Praia do Pedrógão 

Um dos ex-libris de Leiria continua sem merecer a atenção devida por parte da 

Autarquia. 

Sendo a única praia do concelho, é lamentável que continue na situação em que está. A falta 

de concretização de um plano urbanístico há muito pensado, a falta de planeamento para 

melhorar as acessibilidades, nomeadamente a Estrada Atlântica e a ligação à A-17 e a falta  

de um plano  de animação adequado à época estival, seja na componente musical, seja na 

componente desportiva ou na vertente das gastronomia, melhorando qualitativamente 

algumas das poucas iniciativas existentes, que visem atrair mais visitantes, são razões mais 

que válidas, para chamar a atenção para os compromissos que noutros anos foram 

assumidos pela maioria autárquica. 

Não haver capacidade para aproveitar da melhor maneira, um pólo de extrema 

importância como é a praia do Pedrógão, é uma situação insustentável e lesiva dos 

interesses dos munícipes. 

Questionamos assim a maioria, no sentido de explicar que soluções de curto prazo 

pensam concretizar, para dinamizar a única praia do concelho e potenciar as suas condições 

as suas condições naturais.» 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães respondeu que, no que respeitava à 

Praia do Pedrógão, foi constituído, um gabinete para avançar com projectos de intervenção 

na dita praia, um dos quais consistia no projecto de iluminação, já executado, enquadrado no 

projecto de requalificação da marginal da Praia do Pedrógão. Tal projecto, segundo disse, irá 

requalificar toda a marginal, desde sul até ao Casal Ventoso, reunindo intervenções no 

espaço público, ao nível dos pavimentos, passeios e numa série de outros equipamentos. 

Mais referiu que o projecto – um dos candidatos ao QREN – estará pronto a tempo 

de integrar as candidaturas que segundo consta abrem em Setembro.  

Mencionou ainda a existência de uma série de sensibilizações na área ambiental que 

serão desenvolvidas na época balnear no centro azul, o qual será relocalizado, também no 
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âmbito do referido projecto. Na vertente gastronómica, invocou o Festival da Sardinha que 

este ano se realizará de 28 de Junho a 1 Julho.  

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães disse que os resultados das análises 

feitas à qualidade da água, quer pela Direcção Regional de Saúde quer pela própria 

CCDRC, são afixados no centro azul para que todos tenham conhecimento.  

A mesma Vereadora mais informou que, para além de ter sido considerada praia 

acessível, no primeiro ano deste galardão, foi considerada pela Quercus – Associação 

Nacional de Conservação da Natureza, na passada sexta-feira, dia 1 de Junho, «Praia de 

Ouro», o que significava que, nos últimos 5 anos, a qualidade da água foi boa, esperando 

que este ano, a praia do Pedrógão pudesse ser considerada uma praia saudável. Assim, 

deixando de lado o galardão da «bandeira azul» – que por opção não foi formalizada a 

candidatura, desde há 3 anos a esta parte – a Praia do Pedrógão tem sido contemplada com 

todos os galardões atribuídos às praias. 

Referiu ainda outras intervenções realizadas, nomeadamente, no Mercado do 

Pedrógão, os ecopontos subterrâneos e a mudança realizada no Mercado do Levante da 

Praia do Pedrógão, que era um mau cartão de visita. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho explicou que das acessibilidades 

referidas nenhuma delas são estradas ou caminhos municipais mas sim várias estradas 

florestais e uma estrada nacional (109.9). Explicitou então que, em relação às estradas 

florestais, tem sido o Município a fazer as intervenções, porque a entidade estatal que as 

tutela, não as executa, e mesmo assim, o Município tem de pedir autorização para intervir. O 

Município vai fazendo algumas intervenções ao nível de tapar os buracos, cortar as raízes 

nas estradas que os utentes vão utilizando. Quanto à Estrada Atlântica, a principal de todas, 

a primeira intervenção a ser efectuada foi a do Município de Leiria, com a colocação de novo 

piso betuminoso entre a Praia da Vieira e o Pedrógão, já há cerca de 6 anos. Neste 

momento, está em fase final de adjudicação a intervenção global, que consistirá no 

alargamento da plataforma, novo piso, criação de ciclovia com separador, estendendo-se a 

mesma até à Lagoa da Ervedeira. Prevê-se o início dos trabalhos a seguir à época balnear. 

Mais esclareceu que, a estrada 109 - 9 é da jurisdição da E.P. – Estradas de 

Portugal, E.P.E., tendo já sido acordado que a mesma poderia passar para a jurisdição do 

Município num processo de desclassificação com determinadas contrapartidas, tendo sido já 

elaborado o respectivo projecto de execução a expensas do Município. Este projecto, de 

resto, foi entregue na E.P. – Estradas de Portugal, E.P.E., não havendo ainda qualquer 

resposta.  

Por último, o Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho explicou que, de algum 

tempo a esta parte, se tinha vindo a trabalhar no Plano de Pormenor do Pedrógão, que 

estava previsto no Plano de Ordenamento da Orla Costeira (que impõe a realização de um 

Plano de Pormenor de todas as intervenções na frente, designadamente do edificado, e do 

espaço público). Mas constatou que não tem havido aceitação, da parte de entidades, de 

algumas soluções preconizadas nas primeiras propostas do plano. Por essa razão, as 

directrizes que entretanto transmitiu às equipas consistiram em cingirem-se apenas às 

soluções que as entidades poderão vir a aprovar. 
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A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves disse que, em complemento dos 

investimentos feitos na Praia do Pedrógão, existiam os investimentos feitos no Parque de 

Campismo, que apesar terem sido feitos pela Leirisport, E.M. são investimentos da Câmara; 

tais investimentos permitiram que o parque abrisse com melhores condições de segurança e 

de instalações. 

  Mais informou que a animação da Praia do Pedrógão, à semelhança de anos 

anteriores, se iniciará em Julho, tal como o Andebol de praia, apoiado pela Câmara, as 

Férias sem Limites, organizadas pela Leirisport e várias actividades diversificadas. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro explicou que a maioria não tinha compreendido 

bem o que se estava a questionar: o que se estava a equacionar era a «…falta de um plano 

de animação adequado à época festival, seja na componente musical, seja na componente 

desportiva ou na vertente da gastronomia, melhorando qualitativamente algumas das poucas 

iniciativas existentes, bem como novas acessibilidades…» e não questões ambientais. O 

que se estava a perguntar era se havia algum plano para melhorar as iniciativas existentes e 

para criar outras. 

A Senhora Presidente respondeu que, tendo em conta as condições financeiras 

existentes, este era o programa possível. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves informou que estava a preparar o 

Campeonato Mundial de Orientação que terá início em Janeiro de 2008, um evento de cariz 

mundial, que trará muitos visitantes de todo mundo, os quais, caso gostem da região, 

voltarão, segundo se espera.  

Por fim, a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves disse que se aceitavam 

sugestões, sempre com vista à melhoria dos procedimentos. 

A Senhora Presidente afirmou ser complicado conciliar os interesses dos 

veraneantes e as actividades na areia, havendo muitas queixas pela realização do andebol 

de praia.  

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro entende esta afirmação como muito estranha, 

pois em muitas praias há outras dinâmicas de animação. Sugeriu que existem circuitos 

nacionais para a prática de voleibol de praia e futebol de praia, que arrastam muitos 

visitantes e dinamizam a economia local. Quanto a animação musical, devia de haver uma 

programação mais adequada e atractiva que produzisse outros resultados, ao invés de 

iniciativas duvidosas. 

Em termos de animação gastronómica, haveria que tomar a iniciativa de reunir com 

os empresários da restauração e definir novos projectos gastronómicos. 

Finalmente acha ridículo que a grande opção da maioria PSD, no que respeita a 

acessibilidades, ao invés de avançar com a Estrada Atlântica conforme fizeram os concelhos 

vizinhos e de ter atempadamente preparado uma ligação condigna a partir da A-17, fosse o 

alargamento em MEIO METRO da estrada que liga Vieira de Leiria à Praia do Pedrógão. 

A Senhora Presidente respondeu que fizeram uma primeira intervenção há vários 

anos na Estrada Atlântica que a melhorou bastante, colocou-se um tapete novo, numa 

estrada que estava num estado lastimoso, tendo o Município de Leiria ficado à frente dos 

outros Municípios durante alguns anos. A partir daí deixou de ser tão prioritário como para os 
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outros que ainda não tinham realizado nenhuma intervenção na Estrada Atlântica, só mais 

tarde estes (Municípios) as vieram efectuar. 

Mais disse que não se podia recuperar tudo ao mesmo tempo; não se podia 

recuperar Leiria, a Praia do Pedrógão, Monte Real, entre outros. Existiam prioridades e as 

opções eram definidas por quem tinha legitimidade.  
 

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins 
 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins referiu um artigo que saiu no Jornal de 

Leiria de 31 de Maio, no qual se referiu que um Tribunal de 1.ª instância condenou a Câmara 

Municipal de Leiria a indemnizar um munícipe, por não lhe ter autorizado construir num lote 

que tinha comprado na urbanização da Quinta de Santo António, referindo que não entendia 

como é que era possível comprar um lote numa zona urbanizada e depois não ser 

autorizado a construir, havendo garantias bancárias ou hipotecas do loteador, de forma a 

garantir o valor das infra-estruturas. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho explicou que actualmente esse tipo 

de situação não acontecia. Este loteamento regeu-se por uma legislação antiga, e na altura, 

quando havia caducidade do alvará o mesmo não era comunicado à Conservatória.  

  Mais esclareceu que a Câmara defendeu que o alvará estava caducado, o que 

impediu a emissão da licença de construção, argumento com o qual o Tribunal concordou. 

Será, pois, necessário apresentar novo projecto urbanístico, após cuja aprovação se poderá 

voltar a licenciar. O Tribunal considerou que a Câmara tinha razão porque o alvará tinha 

caducado mas como foram criadas expectativas, aquela deveria ter comunicado à 

Conservatória. Foi esta divergência de entendimento sobre uma matéria de foro jurídico, que 

fundamentou o recurso da sentença interposto pela Câmara. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho concluiu a sua intervenção dizendo 

que, neste momento, ninguém poderia construir neste loteamento e que as garantias 

bancárias eram para realizar as infra-estruturas. 

  O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins, referiu que iria estar atento ao 

desenvolvimento do processo em Tribunal. 
 

 

 Ordem do dia  

 

DLB N.º 0739/07 | Presentes as actas das reuniões de 16 e 24 de Maio de 2007, cuja leitura 

foi dispensada por terem sido previamente distribuídas, tendo a Câmara deliberado por 
unanimidade aprovar as sua 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  
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1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 713/02 – OBRINEVES, Imobiliária e 
Construções, Unipessoal, Lda. 
DLB N.º 0740/07 | De OBRINEVES, IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, Lda., 

com sede social na Rua de Tomar, n.º 51, na localidade de Cardosos, freguesia de Arrabal, 

referente ao projecto de arquitectura para legalização de alterações no edifício destinado a 

armazém situado em Calmeiras, freguesia de Pousos. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/05/30, constante do respectivo 

processo (folha 477), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pelo Serviço Nacional de 

Bombeiros e Protecção Civil, cujo conteúdo já é do conhecimento do requerente; 

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

2.1. planta do piso 1 devidamente autenticada pelo Serviço Nacional de Bombeiros e 

Protecção Civil, uma vez que esta não consta do projecto de segurança contra riscos de 

incêndio apresentado; 

2.2. elementos gráficos de sobreposição (vermelhos e amarelos) rectificados, face aos 

últimos elementos apresentados; 

2.3. projectos de especialidades. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1154/02 – PREDIOBRA, Sociedade de 
Construções Civis, Lda. 
DLB N.º 0741/07 | De PREDIOBRA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA., com 

sede social na Rua D. João Pereira Venâncio, Lote 1, 1.º direito, freguesia de Leiria, 

referente ao projecto de arquitectura para legalização de obras de alteração do edifício misto 

(habitação, comércio e serviços) situado na Rua de Leiria, freguesia de Monte Real. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/05/29, constante do respectivo 

processo (folha 1129), 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; 
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3.º requerer autorização de utilização, nos termos do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, e do artigo 46.º do Regulamento Municipal de 

Operações Urbanísticas; 

4.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

5.º previamente à emissão da autorização de utilização, executar as infra-estruturas das 

áreas a ceder ao domínio público; 

6.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pelo Serviço Nacional de 

Bombeiros e Protecção Civil, cujo conteúdo já é do conhecimento do requerente; 

7.º prever o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio, 

relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

8.º caso pretenda publicidade deverá requerer o respectivo licenciamento junto do 

competente Serviço (Sector de Licenciamentos Diversos); 

9.º apresentar, para efeitos de emissão do alvará de obras, os seguintes elementos: 

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

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

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

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

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

urbanística; 

9.4. 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); 

9.5. 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; 

9.6. livro de obra, com menção do termo de abertura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1426/02 – Santa Casa da Misericórdia de 
Leiria 
DLB N.º 0742/07 | De SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LEIRIA, com sede social na 

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

arquitectura para alteração do edifício (antigo hospital) situado na Rua Conde Ferreira, da 

referida freguesia, para instalação de unidade de cuidados paliativos. 

As alterações propostas referem-se a ajustamentos interiores e exteriores, tendo a 

pretensão merecido parecer favorável condicionado por parte da Divisão de Habitação e 

Reabilitação Urbana, conforme consta da folha 708 do processo. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/05/29, constante do respectivo 

processo (folha 723), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

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

seguinte: 
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1.º cumprir com os condicionalismos indicados nos pareceres emitidos pela Autoridade de 

Saúde e Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, cujos conteúdos deverão ser 

transmitidos ao requerente (folhas 707 e 708); 

2.º cumprir com os restantes aspectos previstos na legislação específica aplicável, dadas as 

características da edificação em causa, nomeadamente no que se refere ao disposto no 

Decreto-Lei n.º 13/93, de 15 de Janeiro, e no Decreto Regulamentar n.º 63/94, de 2 de 

Novembro; 

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

3.1. correcções ao projecto de forma a cumprir com o indicado nos pontos anteriores; 

3.2. elementos gráficos de sobreposição, face ao projecto anteriormente aprovado e 

licenciado; 

3.3. projectos de especialidade; 

3.4. cópia do projecto de segurança contra incêndios aprovado pelo Serviço Nacional de 

Bombeiros e Protecção Civil devidamente autenticado por esta entidade, uma vez que 

apenas foi apresentado o parecer referente á respectiva aprovação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 240/03 – Luís Miguel Ferreira Raimundo 
DLB N.º 0743/07 | De LUÍS MIGUEL FERREIRA RAIMUNDO, com endereço postal no 

Centro Comercial Maringá, Loja 13, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura 

para construção de edifício de habitação unifamiliar e muros de vedação em Casal dos 

Matos, freguesia de Pousos, numa zona definida no Regulamento do Plano Director 

Municipal como Espaço Urbano de Baixa Densidade, Reserva Agrícola Nacional e Reserva 

Ecológica Nacional. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/05/30, com o seguinte teor: 

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

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

1.º o projecto foi remetido à EP - Estradas de Portugal, E.P.E.,  não tendo esta entidade 

emitido parecer favorável, devendo dar-se conhecimento ao requerente do referido parecer 

(folhas 277 e 262); 

2.º não apresenta certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada de acordo com o 

indicado nos elementos gráficos e o existente no local, relativamente às confrontações dos 

lados Norte e Poente, devendo ambas mencionar caminho público e o nome dos 

proprietários das parcelas confinantes; 

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

pedido ao abrigo do disposto na alínea c) 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 2007/05/30  e face ao disposto no 

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

de 4 de Junho, deliberou por unanimidade notificar o requerente, nos termos dos artigos 
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100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o 

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

Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 228). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 384/03 – Mariano Vieira de Faria 
DLB N.º 0744/07 | De MARIANO VIEIRA DE FARIA, residente na Rua de Cidade de 

Tokushima, lote 21, 2.º esquerdo, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura 

para legalização de vedação e de obras de ampliação do pavilhão destinado a armazém e 

arrumos situado em Alto do Vieiro, freguesia de Parceiros, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas de Terciário. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/05/29, constante do respectivo 

processo (folha 330), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pela EP - Estradas de 

Portugal, E.P.E. e Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, cujos conteúdos já são 

do conhecimento do requerente; 

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

2.1. elementos referentes à vedação posterior, face ao indicado no corte longitudinal 

(vermelhos e amarelos), nomeadamente memória descritiva, estimativa de custo e 

alçado; 

2.2. projecto de estabilidade; 

2.3. esclarecer se a ficha electrotécnica se mantém válida; 

2.4. projectos das redes prediais de águas e esgotos; 

2.5. projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações; 

2.6. projecto acústico. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 95/05 – Rui Manuel Antunes Gameiro 
DLB N.º 0745/07 | De RUI MANUEL ANTUNES GAMEIRO, residente na Rua 13 de Junho, 

n.º 25, na localidade de Andrinos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura 

para alteração e ampliação do edifício destinado a comércio em construção na Rua 

Professor Abílio Alves de Brito, freguesia de Pousos. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/05/30, constante do respectivo 

processo (folha 422), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado a apresentar, no prazo de seis meses, o seguinte: 
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1.º elementos gráficos rectificados por forma a prever o cumprimento do disposto no 

Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio, relativamente à acessibilidade de pessoas com 

mobilidade condicionada, conforme indicado no ponto 6 da deliberação de Câmara de 

2005/06/20, cujo conteúdo foi transmitido ao requerente através do ofício n.º 6826, de 

2005/06/27; 

2.º esclarecimentos quanto ao uso da totalidade dos espaços no piso do rés-do-chão; 

3.º elementos gráficos esclarecedores de modo a garantir o cumprimento do disposto no 

Regulamento de Segurança contra Incêndios (Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril), 

relativamente ao seguinte: 

3.1. caminhos de evacuação e definição das passadeiras demarcadas no pavimento (artigo 

12.º); 

3.2. saídas para o exterior (passeios marginando a rampa sobrelevado – artigo 13.º); 

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

3.4. controlo da poluição do ar e fumo nos pisos (artigos 25.º, 26.º, 29.º e 30.º), devendo 

indicar as respectivas entradas e saídas de ar; 

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

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

3.7. câmara retentora (artigo 47.º); 

4.º plantas do piso da cave e alçado posterior de sobreposição rectificadas (vermelhos e 

amarelos) relativamente à saída de emergência, face ao projecto inicialmente aprovado; 

5.º projectos de especialidades; 

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

Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, cuja cópia deverá ser remetida ao requerente 

(folha 420). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 446/05 – António Pereira de Oliveira 
DLB N.º 0746/07 | De ANTÓNIO PEREIRA DE OLIVEIRA, residente na Estrada dos 

Pinheiros, Lote 2, Bloco A, 1.º esquerdo, n.º 90, na localidade de Covinha, freguesia de 

Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para legalização de alterações da fracção 

«M» (espaço comercial) do edifício (bloco 3) situado na Rua Camilo Korrodi, Lotes 3, 4 e 5, 

Terraços do Marachão, freguesia de Leiria, com mudança de uso para estabelecimento de 

bebidas. 

A proposta compreende alterações de interiores, que em nada alteram as áreas de 

implantação ou de construção aprovadas inicialmente. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/05/29, constante do respectivo 

processo (folha 118), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

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

seguinte: 

CMLeiria/ Acta n.º 14, de 2007.06.06 
 
 



690 (16) 

1.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pela Autoridade de Saúde, 

Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil e Governo Civil, cujos conteúdos deverão 

ser transmitidos ao requerente (folhas 79, 51, 80 e 81); 

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

2.1. projectos de especialidades; 

2.2. projecto de Segurança contra Riscos de Incêndio aprovado pelo Serviço Nacional de 

Bombeiros e Protecção Civil. 

3.º caso pretenda publicidade exterior deverá requerer o respectivo licenciamento junto do 

competente Serviço (Sector de Licenciamentos Diversos); 

Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pelo Instituto 

Português do Património Arquitectónico (folhas 115 e 116). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 1020/05 – Arménio Caneira Fernandes 
DLB N.º 0747/07 | De ARMÉNIO CANEIRA FERNANDES, residente na Rua Outeiro do 

Pomar, n.º 28, freguesia de Marrazes, referente ao aditamento apresentado em fase de 

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

indeferimento do projecto de arquitectura para legalização de garagem, anexos e muros 

situados na Estrada dos Pinheiros, na localidade de Covinha, freguesia de Marrazes, numa 

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

Residenciais de Baixa Densidade. 

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

apresentado constam elementos que permitem ultrapassar os motivos que estiveram na 

origem da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2006/11/09 e concordando com 

a informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/05/29, 

constante do respectivo processo (folha 104), 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 garantir em obra o cumprimento do previsto nos artigos 110.º e 112.º do Regulamento 

Geral de Edificações Urbanas, relativamente à independência e secção de condutas de 

evacuação de gases e fumo; 

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

2.1. projectos de especialidades; 

2.2. alçado lateral direito rectificado relativamente ao indicado como existente ao nível do 

vão, que não coincide com o projecto inicialmente aprovado. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 527/06 – Norberto Caetano Pedro 

DLB N.º 0748/07 | De NORBERTO CAETANO PEDRO, residente na Rua da Colónia 

Agrícola, n.º 247, na localidade de Alcaidaria, freguesia de Milagres, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de muros e alterações no pavilhão industrial situado na Rua do 
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Areeiro, na localidade de Casal do Cego, freguesia de Marrazes, com mudança de uso para 

oficina de reparação e pintura de automóveis. 

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

alteram as áreas de implantação ou de construção aprovadas inicialmente. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/05/29, constante do respectivo 

processo (folha 113), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

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

seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pela Autoridade de Saúde, 

Autoridade Nacional de Protecção Civil e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro, cujos conteúdos deverão ser transmitidos ao requerente (folhas 93, 94, 

111, 42 e 43); 

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

2.1. projectos de especialidades; 

2.2. projecto de Segurança Contra Riscos de Incêndio aprovado pelo Serviço Nacional de 

Bombeiros e Protecção Civil / Autoridade Nacional de Protecção Civil; 

3.º condicionar a autorização de utilização que eventualmente vier a ser emitida ao 

cumprimento do disposto nos pontos 1 a 5 do parecer emitido pela Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. 

Mais deliberou informar o requerente de que caso pretenda publicidade exterior 

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

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

 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 732/06 – Idalina Duarte Ferreira Domingues 
DLB N.º 0749/07 | De IDALINA DUARTE FERREIRA DOMINGUES, residente na Rua Vale 

do Freixo, n.º 22, na localidade de Cabeça Gorda, freguesia de Carnide, concelho de 

Pombal, referente ao projecto de arquitectura para construção de edifício de habitação 

colectiva na R. Paulo VI, n.º 19, freguesia de Leiria, acompanhado da informação prestada 

pela Divisão Administrativa e de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas 

comunicando que a requerente não se pronunciou, em fase de audiência prévia, quanto aos 

motivos que estiveram na origem da proposta de indeferimento tomada em reunião de 

2006/11/09, cujo conteúdo lhe foi transmitido através do oficio n.º 11 960, datado de 

2006/11/17. 

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

pronunciou dentro do prazo estipulado para o efeito quanto ao teor da notificação que lhe foi 

efectuada, deliberou por unanimidade indeferir o projecto de arquitectura da operação 

urbanística acima referida, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 4 do artigo 24.º 

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

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

de 2006/11/09, transmitidos através do ofício n.º 11 960, datado de 2006/11/17. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 851/06 – GUERGIL, Construções e 
Investimentos Imobiliários, Lda. 
DLB N.º 0750/07 | De GUERGIL, CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, 

LDA., com sede social na Urbanização Encosta, Rua Cidade de Olivença, lotes 14 e 15, 

freguesia de Leiria, referente ao aditamento apresentado em fase de audiência prévia do 

interessado quanto aos motivos que estiveram na origem da proposta de indeferimento do 

projecto de arquitectura para construção de edifício misto (habitação e comércio) em 

Olhalvas, freguesia de Pousos, numa zona definida no Regulamento do Plano Director 

Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade, encontrando-se 

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

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/05/29, com o seguinte teor: 

«Analisada a pretensão 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 apresentado não se enquadra no disposto nos artigos 10.º e 51.º do 

Regulamento do Plano Director Municipal, uma vez que, de acordo com a informação do 

Gabinete do PDM, a implantação do edifício proposto está parcialmente inserida em espaço 

de Reserva Ecológica Nacional e Zona Verde; 

2.º não prevê o cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 67.º do Regulamento do Plano 

Director Municipal, relativamente ao número de lugares de estacionamento públicos, uma 

vez que os três lugares previstos junto ao arruamento serão afectos ao condomínio, de 

acordo com o indicado na memória descritiva; 

3.º verifica-se uma discrepância entre a área da parcela medida em planta e a indicada na 

certidão da Conservatória do Registo Predial. Uma vez que não é fornecida a planta de 

implantação em formato digital (CAD), não é possível informar com rigor o valor desta 

divergência. No entanto, a área medida através da planta de implantação apresentada 

(escala 1/500, datada de Abril de 2007) é inferior à indicada na certidão da Conservatória do 

Registo Predial em aproximadamente 2.800 m2, devendo esta situação ser corrigida; 

4.º o projecto apresentado não prevê o cumprimento do disposto no Regulamento de 

Segurança Contra Incêndios no piso da cave (Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril), 

nomeadamente no que se refere a: 

4.1. definição das passadeiras demarcadas no pavimento (artigo 12.º); 

4.2. câmara corta-fogo (n.º 2 do artigo 15.º); 

4.3. controlo de fumo em escadas protegidas enclausuradas (artigo 16.º), devendo indicar as 

respectivas entradas e saídas de ar; 

4.4. controlo de poluição e fumo na câmara corta-fogo (artigos 17.º e 18.º), devendo indicar 

as respectivas entradas e saídas de ar; 

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

4.6. controlo da poluição do ar e fumo nos pisos (artigos 25.º, 26.º, 29.º e 30.º), devendo 

indicar as respectivas entradas e saídas de ar; 

4.7. detecção de monóxido de carbono e incêndios (artigos 27.º, 28.º e 31.º ); 
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4.8. meios de primeira intervenção à extinção de incêndios (artigo 33.º).; 

4.9. câmara retentora (artigo 47.º). 

Em face do exposto, mantém-se o parecer desfavorável, propondo-se o 

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

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

Junho. 

Mais se refere que, encontrando-se a decorrer estudos urbanísticos a ser 

desenvolvidos no âmbito das acções do Programa Polis (Plano de Pormenor de S. 

Romão/Olhalvas) em que o local se insere, deverá aguardar pela conclusão dos mesmos e 

pela publicação do referido plano, podendo a solução a apresentar articular-se com a 

solução urbanística que vier a ser aprovada para o local». 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/05/29, deliberou por unanimidade 

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

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

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

acima referidos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 949/06 – Orlando Manuel Antunes Caseiro 
DLB N.º 0751/07 | De ORLANDO MANUEL ANTUNES CASEIRO, residente na Rua do 

Pinhalzinho, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para legalização de 

piscina e alterações no edifício de habitação unifamiliar situado no local acima referido, com 

demolição dos anexos existentes. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/05/29, constante do respectivo 

processo (folha 110), 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 à apresentação, no prazo de seis meses, dos seguintes elementos: 

1.º planta de implantação (vermelhos e amarelos) rectificada, com indicação da demolição 

dos anexos, face ao parecer emitido pela EP - Estradas de Portugal, E.P.E., cujo conteúdo já 

é do conhecimento do requerente; 

2.º memória descritiva, estimativa e calendarização com indicação da demolição dos 

anexos; 

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

 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 956/06 – Albano Manuel Carvalho Mota 
DLB N.º 0752/07 | De ALBANO MANUEL CARVALHO MOTA, em Montijos, freguesia de 

Monte Redondo, referente ao projecto de arquitectura para legalização de obras de alteração 

e ampliação do edifício destinado a exposição e escritório situado na Estrada Nacional 1, n.º 
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41, Cova do Castanheiro, freguesia de Azoia, numa zona definida no Regulamento do Plano 

Director Municipal como Áreas de Terciário. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/05/30, com o seguinte teor: 

«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 a pretensão obteve parecer desfavorável do Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção 

Civil, cuja cópia deverá ser remetida ao requerente (folha 75); 

2.º o projecto foi objecto de parecer por parte da EP - Estradas de Portugal, E.P.E., não 

tendo esta entidade emitido parecer favorável, conforme já é do conhecimento do 

requerente; 

3.º o pedido não prevê o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de 

Maio, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

4.º não apresenta planta de localização à escala 1:1000 (a fornecer pelos Serviços da 

Câmara) com a totalidade da parcela demarcada; 

5.º não apresenta extracto da planta de ordenamento à escala 1:10 000 com indicação 

precisa do local da obra a executar. 

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

pedido ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) 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 2007/05/30, e face ao disposto no 

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

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

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

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

 

1.1.14. Processo de obras particulares n.º 980/06 – OS MARTINS, Comércio de 
Produtos Alimentares, Lda. 
DLB N.º 0753/07 | De OS MARTINS, COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA., 

com sede social na Rua do Brejo, n.º 24, na localidade de Pilado, freguesia de Marinha 

Grande, referente ao projecto de arquitectura para legalização de alterações na fracção «C» 

(estabelecimento comercial) do edifício situado na Avenida D. João III, Edifício 2002, Loja 

30, freguesia de Leiria, com mudança de uso para estabelecimento de restauração e 

bebidas. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/05/30, constante do respectivo 

processo (folha 80), 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 no parecer emitido pela Autoridade de Saúde, cujo o 

conteúdo já é do conhecimento do requerente; 

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

2.1. projecto de arquitectura com indicação da localização do sistema de exaustão dos fumos 

e gases provenientes dos aparelhos de queima, devendo o mesmo ser independente do 

sistema de ventilação e renovação de ar; 

2.2. apresentar projecto de segurança contra riscos de incêndio, face ao parecer emitido pelo 

Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, cujo conteúdo deverá ser transmitido 

ao requerente (folha 78); 

2.3. projectos de especialidades, incluindo projecto de exaustão mecânica. 

3.º caso pretenda publicidade, requerer o respectivo licenciamento junto do competente 

Serviço (Sector de Licenciamentos Diversos). 

Mais deliberou remeter à requerente fotocópia do parecer emitido pelo Governo 

Civil (folhas 76 e 77). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.15. Processo de obras particulares n.º 1072/06 – SOCOMANOS, Sociedade de 
Construções, Lda. 

DLB N.º 0754/07 | De SOCOMANOS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA., com sede 

social na Rua de Santo Agostinho, n.º 380, na localidade de Carrasqueira, freguesia de 

Santa Eufémia, referente ao projecto de arquitectura para construção de edifício de 

habitação colectiva (três moradias) e muros de vedação numa parcela de terreno a destacar 

de uma propriedade situada em Sampão, freguesia de Marrazes, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Baixa Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/05/30, constante do respectivo 

processo (folhas 112 e 113), 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 execução dos passeios, 

estacionamento, gare para contentores de resíduos sólidos e alargamento dos arruamentos, 

de acordo com a planta de implantação apresentada; 

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

elementos: 

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

registado e rectificada relativamente às áreas a ceder ao domínio público; 

2.2. memória descritiva corrigida relativamente à indicação do número de fogos; 

2.3. elementos gráficos rectificados de modo a prever rampas de desaceleração nos acessos 

às caves junto ao passeio. Refere-se que deverá prever o pé direito mínimo de 2.20 m 

entre a rampa e a laje do rés do chão; 
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2.4. projecto de arquitectura rectificado por forma a prever o cumprimento do disposto no 

artigo 1360.º do Código Civil, nomeadamente no que se refere às varandas no piso 1; 

2.5. alçado lateral direito rectificado relativamente à janela junto ao limite da parcela, face ao 

disposto no artigo 1364.º do Código Civil; 

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

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

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

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

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

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

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

depósito bancário no valor de €8.000,00, a fim de garantir a reposição de infra-estruturas 

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

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

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

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

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

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

incêndios junto à via; 

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

6.º garantir o enquadramento do disposto no artigo 1421.º do Código Civil, relativamente à 

estrutura única do edifício; 

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

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

de materiais idênticos aos existentes no local e proceder à reposição das infra-estruturas 

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

ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras Municipais. 

Mais deliberou transmitir à requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 110). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.16. Processo de obras particulares n.º 1122/06 – Manuel Matias Ferreira 

DLB N.º 0755/07 | De MANUEL MATIAS FERREIRA, residente na Rua da Quinta do 

Carrascal, n.º 642, freguesia de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura para 

construção de edifício de habitação unifamiliar e muros na parcela sobrante de um destaque 

efectuada numa propriedade situada na Rua de Santa Maria – Rocio, freguesia de Parceiros, 

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

ou Residenciais de Baixa Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/05/30, constante do respectivo 

processo (folha 83), 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 
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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 execução de passeio e alargamento 

do arruamento, de acordo com a planta de implantação apresentada; 

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

2.1. elementos gráficos rectificados por forma a prever a eliminação do troço do muro junto 

ao portão no lado exterior da parcela, uma vez que este espaço deverá ser cedido ao 

domínio público; 

2.2. projectos de especialidades; 

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

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

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

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

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

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

4.º a entrada e saída dos automóveis deverá ser feita na mão, por motivos de segurança, de 

acordo com a informação prestada pelo Departamento de Obras Municipais, cuja cópia 

deverá ser remetida ao requerente (folhas 65 e 66); 

5.º a rampa de acesso à cave não poderá interferir com o passeio exterior; 

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

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

incêndios junto à via; 

7.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

7.1. apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada relativamente às 

áreas a ceder ao domínio público; 

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

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

em conta o indicado no parecer emitido pela Junta de Freguesia, cujo conteúdo deverá 

ser transmitido ao requerente (folha 63). Os trabalhos deverão ser acompanhados pelos 

Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras Municipais. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2. Análise do processo de licenciamento de combustíveis n.º 36/04 – ARGILIS, 
Extracção de Areias e Argilas, Lda. 
DLB N.º 0756/07 | De ARGILIS, EXTRACÇÃO DE AREIAS E ARGILAS, LDA., com sede 

social na Rua do Barracão, n.º 720, na localidade de Barracão, freguesia de Colmeias, 

referente ao pedido de aprovação do projecto para legalização de instalação de um posto de 

abastecimento de gasóleo para consumo próprio (reservatório enterrado com capacidade de 

30 m3) em Carvalhinho, na localidade e freguesia acima indicadas. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/05/30 (Sector de Apoio Técnico aos 
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Licenciamentos Especiais), constante do respectivo processo (folhas 130 e 131), e face ao 

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

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

condicionado ao seguinte: 

1.º antes da emissão do alvará de obras que eventualmente vier a ser emitido em sede do 

processo 1199/06, apresentar os seguintes elementos: 

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

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

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

1188/03, de 10 de Outubro; 

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

1.3. termo de responsabilidade do director técnico da obra; 

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

prazo que vier a ser concedido em sede do processo 1199/06, devendo a construção da 

instalação obedecer ao projecto aprovado e às normas legais e regulamentares em vigor; 

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

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

Novembro, devendo anexar cópia dos certificados de aprovação/conformidade dos 

equipamentos emitidos por organismos legalmente aceites; 

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

entidades intervenientes no processo. 

Mais deliberou remeter à requerente um exemplar autenticado do projecto 

aprovado bem como cópias dos pareceres emitidos pelas entidades consultadas (folhas 49 e 

129). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.3. Análise dos seguintes processos de loteamento 

1.3.1. Processo de loteamento n.º 36/94 – Raul dos Santos Gameiro e Outros 
DLB N.º 0757/07 | De RAUL DOS SANTOS GAMEIRO E OUTROS, residente na Rua Paulo 

VI, no lugar e freguesia de Leiria, acompanhado de uma informação/despacho da Senhora 

Vereadora, Eng.ª Isabel Gonçalves, relativamente a uma operação de loteamento, situado 

na Estrada Casal Carolino – Marrazes.  

A Câmara Municipal, em sua reunião datada de 18 de Abril de 2007, deliberou 

aprovar o loteamento e respectivas especialidades, ficando a emissão do alvará 

condicionado. Contudo por lapso, dois dos condicionamentos, nomeadamente os pontos 1.5, 

e 1.6, respeitantes às infra-estruturas da Rede de Gás e Rede de Telefones, foi deliberado 

solicitar a apresentação de garantias bancárias, nos valores de €11.575,00 e €15.445,20, 

respectivamente, pelo que, deverá ser revogada parcialmente a deliberação de Câmara 

datada de 18 de Abril de 2007, relativamente aos pontos atrás descritos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e considerando a informação/despacho 

prestada pela  Senhora Vereadora, Eng.ª Isabel Gonçalves, constante do respectivo 

processo deliberou por unanimidade em aditamento à deliberação de Câmara datada de 

18 de Abril de 2007, revogar parcialmente a mesma, ficando o promotor isento de apresentar 
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as garantias bancárias, relativamente às infra-estruturas das redes de Gás e Telefones, 

suprimindo-se assim os pontos 1.5 e 1.6, mantendo-se os restantes condicionamentos da 

deliberação de Câmara de 18 de Abril de 2007. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.2. Processo de loteamento n.º 6/01 – António de Jesus Fonseca 
DLB N.º 0758/07 | De ANTÓNIO DE JESUS FONSECA, residente na Rua da Bela Vista, lote 

70, no lugar de Casal dos Matos, freguesia de Pousos, concelho de Leiria, acompanhado de 

três requerimentos datados respectivamente de, 30 de Janeiro de 2006, 13 de Novembro de 

2006 e de 22 de Agosto de 2006, constando os mesmos do seguinte:  

1. exposição sobre Regime Jurídico aplicável ao loteamento e respectivas taxas; 

2. pedido de prorrogação de prazo do alvará de loteamento por 4 meses; 

3. alterações diversas ao loteamento, situado no lugar de Gândara, da freguesia de 

Maceira e do concelho de Leiria. 

Sobre os assuntos, ponto 1 e ponto 2, foi prestada a seguinte informação pelo Senhor 

Director de Departamento de Operações Urbanísticas, a qual mereceu a concordância da 

Senhora Vereadora em 5 de Junho de 2007, que a seguir se transcreve: 

«O regime jurídico aplicável ao loteamento é o do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, tendo em conta o seu artigo 

128.º (regime transitório), conjugado com os requerimentos elaborados nos termos deste 

diploma, que foram sendo sucessivamente apresentados no processo pelo requerente, sem 

oposição por parte da Câmara, nomeadamente: 

⎯ Requerimento solicitando a junção dos projectos de especialidades. 

⎯ Pedido de averbamento do titular do processo apresentado em 2005/11/07. 

⎯ Requerimento solicitando a emissão do alvará de loteamento e obras de urbanização. 

O requerimento em que é solicitado o pedido de prorrogação de prazo de 4 meses 

para conclusão das infra-estruturas não pode ser considerado já que, tendo sido o alvará 

emitido ao abrigo do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 177/01, de 4 de Junho, não pode o pedido de prorrogação ser efectuado com base no 

Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, alterado. No entanto, no sentido do requerente 

poder concluir as infra-estruturas, propõe-se que seja fixado um prazo de quatro meses para 

a conclusão das obras de urbanização, a constar no aditamento ao alvará a emitir e 

referente às alterações a que se refere a informação da Divisão de Loteamentos de 

11/05/2007.» 

Relativamente ao ponto n.º 3 e de acordo com a informação da Divisão de 

Loteamentos, datada de 11 de Maio de 2007, é emitido parecer favorável às alterações ao 

loteamento, com a condição referida no parecer da EDP e com  a condição de ser rectificado 

o valor da cota de soleira, definido na tabela de valores da planta do aditamento, para o lote 

1, de acordo com o definido no desenho, tendo 1 ano para requerer a emissão do 

aditamento ao alvará.  

As alterações solicitadas têm enquadramento no PDM.  

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas e pela Divisão de Loteamentos datadas de 5 
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de Junho de 2007 e de 11 de Maio de 2007, respectivamente, constantes do respectivo 

processo, (folhas 492 e 491) deliberou por unanimidade o seguinte:  

1. informar o promotor que o regime jurídico aplicável ao loteamento, é o Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 04 de Junho, tendo em 

consideração o seu artigo n.º 128.º (regime transitório), pelo que a exposição não é 

pertinente.  

2. aprovar as alterações propostas condicionadas ao cumprimento do parecer da EDP e à 

rectificação do valor da cota de soleira, definido na tabela de valores da planta do 

aditamento, para o lote 1, de acordo com o definido no desenho, tendo o prazo de quatro 

meses para concluir as obras de urbanização. 

Mais deliberou que o aditamento ao alvará deve ser requerido no prazo de 1 ano. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

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

 
2.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Administrativa 
2.1.1. Relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais referente ao mês de 
Maio de 2007 
DLB N.º 0759/07 | Presente o relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais 

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

ACTIVIDADE QUANTIDADE VARIAÇÃO  
(MÊS 

 ANTERIOR) 

VALOR VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

Instauração de novos PEF’s  
46 

 
6,98% 

 
€ 1.557,55 

 
-13,06% 

Mercados 41 5,13% € 1.419,12 -15,92% 

Ocupação da via pública             5 25% € 138,43 33,43% 

Tramitação de PEF’s 82 -11,83% - -  

Citação de executados 78 23,81% -  - 

PEF’s pendentes 1157 -2,53% € 36.908,02 -3,74% 

SMAS 768 -2,29% € 22.909,51 -2,24% 

Mercados 276 -7,08% € 10.264,53 -0,50% 

Ocupação da via pública 53 -7,02% € 1.156,56 -18,35% 

Publicidade 19 -9,52% € 2.510,68 -2,32% 

Metrologia 1 -50% € 14,56 -56,55% 

Diversos 5 25% € 827,56 45,14% 

PEF’s extintos por 
pagamento 

 
56 

 
-21,13% 

 
€ 3.005,67 

 
-13,92% 
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A Câmara tomou conhecimento. 
 

2.1.2. Tramitação de processos de responsabilidade civil extracontratual do Município 
de Leiria durante o mês de Maio de 2007 

DLB N.º 0760/07 | Presente o quadro referente à tramitação de processos de 

responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria durante o mês de Maio de 2007 

para conhecimento da Câmara Municipal: 

NOVOS PEDIDOS 7 

VALOR TOTAL DAS 

INDEMNIZAÇÕES PEDIDAS 

€1.757,59 

DE INFORMAÇÃO 

TÉCNICA 
DE ANÁLISE 

JURÍDICA 
EM AUDIÊNCIA DOS 

INTERESSADOS 
PARA 

PAGAMENTO 
D

O
M

 

D
VE

VO
A

 

O
ut

ro
s 

 

 

PROCESSOS PENDENTES 

4 10 5 

 12  0 0 

PROCESSOS CONCLUÍDOS 1 

VALOR TOTAL DAS 

INDEMNIZAÇÕES ATRIBUÍDAS 

0 

A Câmara tomou conhecimento. 
 
2.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 

2.2.1. Pagamentos 
DLB N.º 0761/07 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa à 

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

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente no 

período de 24 de Maio a 5 de Junho de 2007 correspondente às Ordens de Pagamento 

Gerais n.ºs: 3342, 3603, 3604, 3765, 3766, 3797 a 3801, 3805 a 3815, 3828 a 3831, 3835, 

às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 319 a 321, e às Ordens de Pagamento de 

Facturas n.ºs: 522, 1054 a 1056, 1399 a 1401, 1470, 1503, 1516, 1519, 1526, 1527, 1529 a 

1533, 1562, 1564 a 1589, 1591, 1593, 1595 a 1598, 1600 a 1602, 1622, 1631, 1632, 1641, 

1645, 1647, 1783, 1935, 1936, 1954, 1955, 2237, 2267, 2300, 2301, 2303, 2304, 2305, 

2307, 2308, 2310 a 2314, 2316 a 1319, 2321, 2323 a 2327, 2329, 2330, 2344, 2374, 2376 a 

2379, 2381 a 2389, 2391 a 2394, 2396 a 2399, 2401, 2402, 2405, 2406, 2486, 2498 a 2502, 

2506, 2507, 2516, 2759, 2788, 2828, 2952, 2999, 3002, 3038, 3039, 3121, 3145, 3151, 

3155, 3194, 3197, 3200, 3202, 3203, 3218, 3266, 3267, 3272, 3273, 3297, 3299, 3300, 

3303, 3304, 3347, 3350, 3352, 3355, 3370, 3379, 3384 a 3390, 3392, 3394, 3396, 3398, 

3407 a 3425, 3427 a 3435, 3437 a 3466, 3468 a 3471, 3473 a 3475, 3477 a 3488, 3497 a 

3507, 3509 a 3516, 3517, 3519 a 3524, 3526, 3537, 2541, 3542, 3544, 3549, 3552, 3558, 

3559, 3561 a 3563, 3566, 3567, 3570,3574, 3586 a 3587, 3589, 3590,3591, 3593 a 3595, 

3598, 3601, 3605, 3606, 3614 a 3627, 3629 a 3631, 3638, 3641, 3645 a 3658, 3661, 3664, 

3665,3667, 3669 a 3675,3677, 36778, 3680, 3681 a 3687, 3689, 3693, 3697, 3700, 3702, 
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3705, 3706, 3708, 3711 a 3713, 16716, 3721, 3728, 3729, 3731, 3743, 3747, 3749 a 3752, 

3764, 3775, 3776, 3778, 3779, 3781, 3782, 3785, 3796, 3803, 3817 a 3819, 3820 a 3823, 

3827, 3832, 3833, 3841, 3843, 3844, 3846 a 3857, 3859, 3861 a 3866, 3868 a 3872, 3874, 

3875, 3877 a 3880, 3882, 3884, 3886 a 3903, 3912 a 3913, 3917 a 3919, 3921, 3924, 3930, 

3937, 3955, 4005 no valor total de €2.723.454,42. 

 

2.2.2. Repartição de recursos públicos entre o Estado e os Municípios. Transferências 
Financeiras 
DLB N.º 0762/07 | De acordo com estabelecido pela alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º da Lei 

n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais), com vista à repartição dos recursos 

públicos é atribuído aos municípios uma subvenção geral, repartida entre receita corrente e 

de capital, determinada a partir do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF). 

Nos termos do n.º 3 do artigo 25.º da Lei das Finanças Locais, o Município pode 

decidir da repartição dos montantes de FEF entre receitas correntes e de capital, não 

podendo a receita corrente exceder 65% do FEF. Assim, propõe-se que, do montante de 

FEF a  atribuir ao Município de Leiria, em sede de Orçamento de Estado para 2008, 65% do 

montante seja afecto a receitas correntes e 35% a receitas de capital. 

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

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

Caleira e Dra. Carla Sebastião, eleitos pelo Partido Socialista, por considerarem que deveria 

haver repartição de 50/50, aprovar a repartição dos montantes de FEF em 65% para receitas 

correntes e 35% para receitas de capital nos termos do n.º 3 do art. 25.º da Lei n.º 2/2007, 

de 15 de Janeiro. 
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2.3. Prestação de Contas de 2002, 2003, 2004 e 2005 dos Serviços Municipalizados 
de Água e Saneamento. Rectificação de acordo com os pontos 7.5 e 8.2.2.6 do Plano 
Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 
DLB N.º 0763/07 | Presentes as rectificações aos movimentos dos recibos para cobrança, 

garantias e cauções respeitantes ao período de 2002, 2003, 2004 e 2005, e que fazem parte 

integrante dos Documentos de Prestação de Contas dos SMAS – Serviços Municipalizados 

de Água e Saneamento de Leiria, de acordo com as normas 7.5 e 8.2.26 do POCAL – Plano 

Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovadas em Conselho de Administração 

na sua Reunião de 15 de Maio de 2007. 

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

rectificações aos movimentos dos recibos para cobrança, garantias e cauções respeitantes 

aos anos de 2002, 2003, 2004 e 2005, e que fazem parte integrante dos respectivos 

Documentos de Prestação de Contas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

nos termos das normas 7.5 e 8.2.26 do POCAL 
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2.4. IX Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
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DLB N.º 0764/07 | Presente a IX Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

para o presente ano de 2007 que se consubstancia na 9.ª Alteração ao Orçamento da 

Despesa, 7.ª Alteração ao Plano de Actividades e 9.ª Alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL, Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais. 

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

contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira 

e Dra. Carla Sebastião, eleitos pelo Partido Socialista autorizar a IX Modificação às Grandes 

Opções do Plano para o presente ano de 2007, com inscrições/reforços e 

diminuições/anulações no montante de €45.000,00 cada, e a IX alteração ao Orçamento da 

Despesa para o presente ano de 2007, com inscrições/reforços e diminuições/anulações no 

montante de €8.500,00 cada, tal como proposto, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

. 

2.2.5. Escritura de compra e venda de parcela de terreno destinada a implantação do 
reservatório de Leiria-Norte, sita na Maligueira, freguesia de Marrazes 
DLB N.º 0765/07 | Presente o processo referente de aquisição de uma parcela de terreno 

destinado à implantação do reservatório Leiria-Norte, sita na Maligueira, freguesia de 

Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e na sequência da deliberação n.º 1199/06, 

de 14 de Setembro, que aprovou a minuta do contrato promessa de compra e venda relativo 

à aquisição que acima se alude e no uso da competência que lhe é conferida pela alínea f) 

do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade remeter ao Cartório Notarial o 

processo para celebração da escritura de compra e venda  da parcela de terreno inscrita na 

matriz predial rústica sob o artigo 1576 e descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial 

com o n.º 772, da freguesia de Marrazes, a Teresa Fonseca, viúva, residente na Rua das 

Lavadeiras, n.º 22, Marinheiros, Marrazes; José da Fonseca Carvalheiro, casado com 

Deolinda do Rosário Silva Carvalheiro, residentes na Travessa das Eiras, n.º 4,  Marinheiros, 

Marrazes; Madalena Maria Fonseca Carvalheiro Santos, casada com António Manuel Batista 

dos Santos, residentes na Rua Principal, n.º 16, Calvaria de Baixo; Margarida Maria Fonseca 

Carvalheiro Louro dos Santos, viúva, residente no lugar de Calvaria de Cima, Porto de Mós; 

Maria Celeste Fonseca de Oliveira Carvalheiro, divorciada, residente na Rua Verde Pinho, 

Marinheiros; Maria Teresa da Fonseca Carvalheiro, divorciada, residente na Rua Verde 

Pinho, Marinheiros, Marrazes e Manuel d’ Ascensão Carvalheiro, casado com Maria da 

Conceição Martins Carvalheiro, residentes na Rua das Lavadeiras, Marinheiros, Marrazes, 

pelo valor €113.644,00 (cento e treze mil seiscentos e quarenta e quatro euros), quantia esta 

a suportar pelos SMAS.  

Mais deliberou conceder poderes à Senhora Presidente da Câmara para outorgar a 

competente escritura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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2.2.6. Resumos de Tesouraria 

DLB N.º 0766/07 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 5 de Junho de 2007, 

apresentando um Total de Disponibilidades de €6.034.640,91, sendo de Operações 

Orçamentais €5.381.576,67 e de Operações de Tesouraria €653.064,24, que se encontra 

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

A Câmara tomou conhecimento. 
 

 

Ponto três 
   Depar tamento  Jur íd ico  e  de  Recursos  Humanos  

 
3.1. Análise do seguinte processo relacionado com a Divisão Jurídica 
3.1.1. Processo Disciplinar 
DLB N.º 0767/07 | Pela Senhora Presidente da Câmara foi presente o processo mencionado 

em epígrafe acompanhado do relatório do respectivo Instrutor. 

A Câmara, depois de analisar o relatório do Instrutor do Processo Disciplinar 

mandado instaurar por despacho proferido pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, 

em 16 de Janeiro de 2007, deliberou maioria, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 18.º 

do Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, que aprovou o Estatuto Disciplinar dos 

Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Local, em conjugação com o 

disposto no n.º 3 do artigo 90.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, por escrutínio secreto, 

com 6 votos a favor e 3 votos contra, aplicar ao arguido Paulo Alexandre de Almeida 

Laginhas, nos termos do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 24/84, a pena única de 

suspensão por 120 (cento e vinte) dias, prevista nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 

11.º do Decreto-Lei n.º 413/93, de 23/12 e punida nos termos do artigo 24.º e limites 

estabelecidos pelo artigo 12.º, ambos do Decreto-Lei n.º 24/84, por força do disposto no n.º 3 

do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 413/93. 

Mais deliberou que, nos termos do disposto no n.º 1 e no n.º 2 do artigo 33.º do 

Decreto-Lei n.º 24/84, a referida pena fique suspensa pelo período de um ano, contando-se 

este prazo desde a data da notificação do teor da presente deliberação ao arguido. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão de Recursos 
Humanos 
3.2.1. Voto de pesar 
DLB N.º 0768/07 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar, à funcionária Licínia Maria Antunes Costa Duarte, 

Assistente Administrativo Especialista do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, pelo 

falecimento de seu sogro, Orlando Jordão Duarte. 

A Câmara, depois de analisar o assunto deliberou por unanimidade apresentar um 

voto de profundo pesar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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3.2.2. Voto de pesar 
DLB N.º 0769/07 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar, ao funcionário Álvaro José Inácio Oliveira, Bombeiro 

de 3.ª Classe do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, pelo falecimento de seu sogro, 

Manuel Gonçalves Guerrilha. 

A Câmara, depois de analisar o assunto deliberou por unanimidade apresentar um 

voto de profundo pesar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

3.2.3. Voto de pesar 

DLB N.º 0770/07 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar, ao funcionário Luís Miguel de Jesus Neves Trindade, 

Fiscal Municipal Principal do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, pelo falecimento 

de seu sogro, Carlos Manuel Sousa Cozinheiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto deliberou por unanimidade apresentar um 

voto de profundo pesar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto quatro 
 Divisão  de  Comunicação,  Re lações  Públ icas  e  Cooperação 

 
4.1. Cedência de material informático ao município de S. Filipe, Ilha do Fogo, Cabo 
Verde 
DLB N.º 0771/07 | Aquando da visita  em  Maio de 2006 de uma delegação oficial desta 

Câmara a S. Filipe, liderada pelo seu Vice-Presidente, Dr. Vítor Lourenço e da qual também 

fez parte o Director do Departamento Administrativo e Financeiro, Dr. Sérgio Silva, foi 

aventada a hipótese, atendendo à reestruturação que se previa no sector informático a levar 

a cabo pela Divisão de Modernização Administrativa e Tecnológica deste município, de parte 

do material substituído, desde que tivesse interesse para S. Filipe, poder ser doado,  no 

âmbito do Acordo de Cooperação e Amizade existente entre Leiria e S. Filipe, com o 

propósito de apetrechar algumas escolas. 

Feita a reestruturação do equipamento informático e atendendo a  que o município 

de S. Filipe, após o contacto estabelecido entre a Chefe de Divisão de Modernização 

Administrativa e Tecnológica desta Câmara, Dra. Piedade Mofreita e o seu homólogo de S. 

Filipe, Senhor Pedro Veiga, se mostrou muito interessado em receber tal material para 

equipar alguns estabelecimentos de ensino, foi desenvolvida pela Divisão de Comunicação, 

Relações Públicas e Cooperação, através do sector da Cooperação Externa, toda a 

tramitação processual relacionada com o despacho e transporte do equipamento, 

designadamente a isenção do pagamento de direitos aduaneiros e do frete marítimo. 

No entanto, apesar do material a enviar para S. Filipe se ter tornado obsoleto devido 

à sua substituição, é necessário proceder-se ao seu abatimento, pelo que  se propõe que o 
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mesmo seja processado no inventário desta Câmara e doado ao município de S. Filipe em 

conformidade com a seguinte listagem: 

 
Equipamento 

 
Nº. de Inventário 

 
Valor 

Computador 17142 € 120,00 

Computador 1512 € 120,00 

Computador                       1794 € 120,00 

Computador                       1540 € 120,00 

Computador                       74009 € 120,00 

Computador                       1528 € 120,00 

Computador                       1275 € 120,00 

Computador                       1527 € 120,00 

Computador                       40755 € 120,00 

Computador                       1511 € 120,00 

Computador                       1494 € 120,00 

Computador                       2260 € 120,00 

Computador                       1336 € 120,00 

Computador                       1820 € 120,00 

Computador                       17143 € 120,00 

Computador                       1335 € 120,00 

Computador                       1344 € 120,00 

Monitor                           7091 €  40,00 

Monitor                           7667 €  40,00 

Monitor                           7657 €  40,00 

Monitor                           7649 €  40,00 

Monitor                           7656 €  40,00 

Monitor                           7666 €  40,00 

Monitor                           7654 €  40,00 

Monitor                           7660 €  40,00 

Monitor                           7646 €  40,00 

Monitor                           7643 €  40,00 

Monitor                           7092 €  40,00 

Monitor                           41379 €  40,00 

Monitor                           7644 €  40,00 

Monitor                           7106 €  40,00 

Monitor                           7580 €  40,00 

Monitor                           7088 €  40,00 

Monitor                           7630 €  40,00 

HUB 3COM                       sem nº. inventário                  €  30,00 

HUB 3COM                       sem nº. inventário                  €  30,00 

HUB 3COM                       sem nº. inventário                  €  30,00 

Router                           Bintec €  25,00 
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Router                           Bintec €  25,00 

Router                           Bintec €  25,00 

Router                           55363 €  30,00 

Router                           NEC €  30,00 

Router                           NEC €  30,00 

Router                           NEC €  30,00 

Router                           NEC €  30,00 

Router                           NEC €  30,00 

Total    € 3 065,00 

A Câmara, depois de analisar o assunto,  deliberou por unanimidade doar ao 

município de S. Filipe, no âmbito do Acordo de Cooperação e Amizade existente entre 

aquela cidade e Leiria, o material  informático discriminado na lista atrás referida, devendo o 

mesmo ser abatido no inventário desta Câmara, delegando na Divisão de Comunicação, 

Relações Públicas e Cooperação, que através do sector de Cooperação Externa o mesmo 

seja enviado para o destino. 

 

 

Ponto cinco 
 Comissão Munic ipa l  de  Toponímia  

 

5.1. Toponímia das freguesias de: 
5.1.1. Amor 
DLB N.º 0772/07 | Retirado 
 

5.1.2. Ortigosa 
DLB N.º 0773/07 | A Comissão Municipal de Toponímia propõe à Câmara Municipal que seja 

atribuído o topónimo solicitado pela respectiva Junta de Freguesia (através do ofício Ent. 

6767/07, de 12 de Março), conforme descrição abaixo: 

Lagoa 
RUA MANUEL LOPES  – com início na Travessa do Emigrante e com fim num impasse  

Historial: Denominação atribuída em virtude da rua estar implantada em terrenos cedidos 

pelo Senhor Manuel Lopes.                                                                                                                                        

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

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

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir o topónimo acima indicado na freguesia de 

Ortigosa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.3. Parceiros 
DLB N.º 0774/07 | A Comissão Municipal de Toponímia propõe à Câmara Municipal que 

sejam atribuídos os topónimos solicitados pela respectiva Junta de Freguesia (através do 

ofício Ent. 24790/06, de 9 de Outubro), conforme descrição abaixo: 
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Parceiros: Urbanização Vale de Mira 

RUA VALDEMIRA: com início na Rua de Parceiros e com fim na Rua dos Leais;  

Historial: Denominação atribuída por se tratar do nome da antiga proprietária dos terrenos 

desta Urbanização e do nome atribuído à mesma; 

RUA DOS LEAIS: com início na Rua Pinhal do Bispo e com fim num impasse. 

Historial: Denominação atribuída porque este nome está relacionado com o apelido dos 

antigos proprietários confinantes a Norte à referida rua. 

Pernelhas 
RUA DO OLIVAL: com início na Rua Campo do Olival e sem fim definido. 

Historial: Denominação atribuída devido à existência de terrenos povoados com grandes 

olivais e assim ter ficado conhecido o local. 

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

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

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

Parceiros. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.4. Pousos 
DLB N.º 0775/07 | A Comissão Municipal de Toponímia propõe à Câmara Municipal que seja 

atribuído o topónimo solicitado pela respectiva Junta de Freguesia (através dos ofícios com 

as Ent. 12553/07, de 15 de Maio, 5182/07, de 23 de Fevereiro, 5650/07, de 28 de Fevereiro, 

7048/07, de 14 de Março, 3779/07, de 7 de Fevereiro e 14175/07, de 1 de Junho), conforme  

descrição abaixo: 

Padrão  
RUA DA FONTE: com início na Rua Principal no lugar do Padrão e com fim na Rua atrás da 

Eira no Lugar da Ramalharia, fazendo a ligação do lugar do Padrão e Ramalharia.                              

Touria 

RUA DEPÓSITO DE ÁGUA: com início no Largo do Rossio e sem fim definido. 

Historial: Denominação atribuída devido à existência de um depósito de água que 

antigamente abastecia  os habitantes do lugar da Touria. 

Azabucho 
TRAVESSA DA FONTE NOVA: com início na Rua da Fonte e sem fim definido. 

Historial: Denominação atribuída devido à sua localização iniciar na Rua com a mesma 

denominação.  

Pousos 
PROLONGAMENTO DO TOPÓNIMO TRAVESSA DO VALE: cujo topónimo  tem início na 

Rua do Vale e que passa a ter o seu fim em Caminho Público, a Sul. 

ALTERAÇÃO DO TOPÓNIMO RUA PROF. ABÍLIO ALVES DE BRITO cujo topónimo passa 

a ter o seu fim na Rua de Tomar, no lugar do Padrão. 

Ramalharia 
TRAVESSA ATRÁS DA EIRA: com início na Rua Atrás da Eira e sem fim definido. 

Historial: Denominação atribuída devido à sua localização iniciar na Rua com a mesma 

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

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

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

Pousos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
 Departamento de Desenvolvimento Económico, Espaços Verdes e Ambiente 

 
6.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
6.1.1. Licença especial de ruído (Ent.13468/07) 
DLB N.º 0776/07 | Retirado 

 
6.1.2. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.13165/07) 
DLB N.º 0777/07 | Presente o requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial dos Marrazes, 

com sede na Estrada de Santiago, n.º 1, freguesia de Marrazes, deste concelho, a solicitar 

licença especial de ruído, para a realização no dia 2007/06/02, da festa da catequese, a ter 

lugar no Salão Paroquial, com sede na Quinta da Matinha, Marrazes , deste concelho, no 

horário compreendido entre as 21h00m e a 01h00m, do qual consta o despacho da Senhora 

Presidente da Câmara de 2007/05/30, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/05/30 da Senhora Presidente a deferir o pedido, mediante emissão de 

licença especial de ruído para o efeito. 

 

6.1.3. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.13169/07) 
DLB N.º 0778/07 | Presente o requerimento de Nuno Gonçalo dos Santos Silva, na 

qualidade de proprietário do bar-café «Pato», com sede na Estrada Nacional 356, n.º 39B, 

no lugar e freguesia da Maceira, deste concelho, a solicitar licença especial de ruído, para a 

realização no período de 2007/06/02 e 2007/06/22, da actividade de mostra de guitarra 

portuguesa, a ter lugar no estabelecimento supra citado, no horário compreendido entre as 

22h00m e às 02h00m, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 

2007/05/31, a deferir o pedido para o dia 2 de Junho.  

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

despacho de 2007/05/31 da Senhora Presidente a deferir o pedido para o dia 2007/06/02.  

Mais deliberou deferir o pedido para o dia 2007/06/22, mediante emissão de licença 

especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.4. Licença Especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.13162/07) 
DLB N.º 0779/07 | Presente o requerimento de Carlos Manuel Quinta Matos, residente na 

Estrada Real D. Maria, n.º 59, Pedreiras, a solicitar licença especial de ruído, para a 
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realização do lançamento de fogo de artificio a ter lugar na Quinta de Santo António do 

Freixo, no lugar e freguesia de Cortes, deste concelho, no dia 2007/06/02, no horário 

compreendido entre as 22h30m e as 23h30m, do qual consta o despacho da Senhora 

Presidente da Câmara de 2007/05/25 a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/05/25 da Senhora Presidente a deferir o pedido para o dia 2007/06/02, 

mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 
6.1.5. Licença Especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.10406/07) 
DLB N.º 0780/07 | Presente o requerimento de Manuel Pereira de Oliveira, na qualidade de 

proprietário do bar «Os Filipes», sito no Largo Cândido dos Reis, Leiria, a solicitar licença 

especial de ruído, para a realização no dia 2007/05/25, da apresentação de música ao vivo a 

ter lugar no estabelecimento supra citado, no horário compreendido entre as 21h00m e as 

02h00m do dia seguinte, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 

2007/05/02, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/05/02 da Senhora Presidente a deferir o pedido para o dia 2007/05/25, 

mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 
 

6.1.6. Licença Especial de ruído (Ent.10404/07) 
DLB N.º 0781/07 | Presente o requerimento de Manuel Pereira de Oliveira, na qualidade de 

proprietário do bar «Os Filipes», sito no Largo Cândido dos Reis, Leiria, a solicitar licença 

especial de ruído, para a realização no dia 2007/05/18, da apresentação de música ao vivo a 

ter lugar no estabelecimento supra citado, no horário compreendido entre as 21h00m e as 

02h00m do dia seguinte, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 

2007/05/02, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/05/02 da Senhora Presidente a deferir o pedido para o dia 2007/05/18, 

mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 

6.1.7. Licença Especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.10405/07) 
DLB N.º 0782/07 | Presente o requerimento de Manuel Pereira de Oliveira, na qualidade de 

proprietário do bar «Os Filipes», sito no Largo Cândido dos Reis, Leiria, a solicitar licença 

especial de ruído, para a realização no dia 2007/05/22, da apresentação de música ao vivo a 

ter lugar no estabelecimento supra citado, no horário compreendido entre as 21h00m e as 

02h00m do dia seguinte, do qual consta o despacho da Presidente da Câmara de 

2007/05/02, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/05/02 da Senhora Presidente a deferir o pedido para o dia 2007/05/22, 

mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 

6.1.8. Licença especial de Ruído. Ratificação de despacho (Ent.7673/07) 
DLB N.º 0783/07 | Retirado 
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6.1.9. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho 
(Ent.13293/07) 
DLB N.º 0784/07 | Presente o requerimento de Nelson Ferreira, na qualidade de Vice-

Presidente da INSTITUNA, Tuna do Instituto Politécnico de Leiria, a solicitar o 

prolongamento do horário de funcionamento até às 6h00m para os dias 25 e 26 de Maio do 

corrente ano, das Discotecas «Beat Club» e «Álibi Rock Café» ambas sitas neste concelho, 

para a realização do V FITUMIS, Festival Internacional de Tunas Mistas, do qual consta o 

despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2007/05/25 a deferir o pedido. 

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

despacho de 2007/05/25 da Senhora Presidente a deferir o pedido de alargamento de 

horário a título excepcional integrado no evento do V FITUMIS, Festival Internacional de 

Tunas Mistas, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento Municipal dos Horários de 

Funcionamento em vigor neste Município, bem como nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei 

n.º 48/96, de 15 de Maio. 

 

6.1.10. Atribuição de lugar cativo no mercado de venda por grosso do Falcão. Têxtil, 
Calçado e Outros (Ent.12210/07) 
DLB N.º 0785/07 | Presente o requerimento  de Carlos Alberto Ramos Pinto, residente na 

Rua de Magos, n.º 139, no lugar e freguesia de Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos, 

a solicitar a atribuição do lugar cativo n.º 266 para venda de têxteis de vestuário, no Mercado 

de Venda por Grosso do Falcão. 

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

direito de ocupação do lugar n.º 266  a Carlos Alberto Ramos Pinto, uma vez que o 

requerente reúne os requisitos expressos no artigo 13.º do Regulamento do Mercado Falcão, 

na alteração aprovada pela Assembleia Municipal em 2003/04/17.  

A atribuição do lugar de venda é franca, não sujeitando o vendedor a qualquer outro 

pagamento para além da respectiva taxa mensal de ocupação, conforme foi aprovado pela 

Assembleia Municipal em sessão realizada em 2007/02/23, na alteração temporária do artigo 

15.º, n.º 1.2 e 1.3 do Regulamento do referido mercado, publicitada pelo edital n.º 47/2007, 

de 5 de Março. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.11. Transmissão do titular do lugar cativo n.º 168 no mercado de venda por grosso 
do Falcão. Têxtil, Calçado e Outros (Ent.13180/07) 
DLB N.º 0786/07 | Presente o requerimento de Maria de Lurdes Pedrosa Gaspar Bastos, 

residente na Estrada  Santa Luzia, n.º 10, no lugar e freguesia de Lavos, Concelho da 

Figueira da Foz, a solicitar a transmissão do titular de Maria de Lurdes Pedrosa Gaspar 

Bastos, Lda para Maria de Lurdes Pedrosa Gaspar Bastos, que já ocupa o lugar cativo n.º 

168 no Mercado de Venda por Grosso do Falcão. 

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

direito de ocupação do lugar cativo n.º 168 do Mercado de Venda por Grosso do Falcão, de 

Maria de Lurdes Pedrosa Gaspar Bastos, Lda. para Maria de Lurdes Pedrosa Gaspar 
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Bastos, uma vez que a requerente reúne os requisitos expressos no artigo 13.º do 

Regulamento do Mercado Falcão, na alteração aprovada pela Assembleia Municipal em 

2003/04/17. 

Mais deliberou que a atribuição do lugar de venda é franca, não sujeitando a 

vendedora a qualquer outro pagamento para além da respectiva taxa mensal de ocupação, 

conforme foi aprovado pela Assembleia Municipal em sessão realizada em 2007/02/23, na 

alteração temporária do artigo 15.º, n.º 1.2 e 1.3 do Regulamento do referido mercado, 

publicitada pelo edital n.º 47/2007, de 5 de Março. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.12. Alteração do funcionamento do mercado de venda por grosso do Falcão, de 7 
de Junho (Feriado Nacional) para 6 de Junho de 2007 (Int.7487/07) 
DLB N.º 0787/07 | Presente informação datada de 2007/05/24, do Encarregado do Mercado 

de Venda por Grosso do Falcão, Rui Fernandes, a informar que o Mercado de Venda por 

Grosso do Falcão não se realiza no dia 7 de Junho de 2007 (Quinta-feira)  por se tratar de 

feriado nacional,  antecipando a sua realização para o dia 6 de Junho de 2007 a pedido dos 

vendedores. 

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

alteração do funcionamento do Mercado de Venda por Grosso do Falcão do dia 7 de Junho 

(Quinta-feira) para o dia 6 de Junho de 2007, por ser Feriado Nacional.  

Mais deliberou dar conhecimento da alteração do horário de funcionamento aos 

interessados através de aviso a publicitar.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
 D e p a r t a m e n t o  d e  E d u c a ç ã o  e  A c ç ã o  S o c i a l  

 
7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Educativa 
Municipal 
7.1.1. Projecto «Experimenta, ciência para todos». Pagamento de factura. Rodoviária 
do Tejo 
DLB N.º 0788/07 | Presentes as facturas n.ºs 050001001/2006 e 060000286/2006 da 

Rodoviária do Tejo, S.A. na importância total de €300,00, referentes à requisição de dois 

autocarros, para transporte de alunos à Escola Secundária Domingues Sequeira, no âmbito 

do Projecto «Experimenta, ciência para todos». 

Considerando que, por motivo de avaria do autocarro do município, foi necessário 

garantir o transporte para o referido projecto, não tendo sido possível fazer a requisição em 

tempo útil, aos serviços competentes. 

Considerando que a mesma se encontra por regularizar, solicita-se autorização para 

se proceder no presente ano económico ao seu  lançamento contabilístico, bem como ao 

seu pagamento. 
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O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2007, 

(2007-A-353) e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2.263/07, de 31 de Maio. 

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

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

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

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

Partido Socialista, autorizar o lançamento no ano económico de 2007 e o pagamento das 

facturas n.ºs 050001001/2006 e 060000286/2006 emitidas pela Rodoviária do Tejo, S.A., no 

valor de €300,00 (trezentos euros) com IVA incluído à taxa legal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.2. Plano de Transportes Escolares para o Ano Lectivo 2007/2008. Circuitos 
Regulares e Circuitos Especiais 
DLB N.º 0789/07 | Considerando a alínea b) do ponto 1.1 A, do despacho da Senhora 

Presidente da Câmara, de 4 de Novembro de 2005 (subdelegação de poderes no Senhor 

Vereador Dr. Vitor Manuel Domingues Lourenço, «competência para organizar e gerir os 

transportes escolares») é presente o Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 

2007/2008, cujo quadro síntese se apresenta, bem como procedimentos relativos aos 

Circuitos Especiais: 

I – PREVISÃO TRANSPORTES ESCOLARES 2007 / 2008 

QUADRO SÍNTESE TRANSPORTES 07/08 - PREVISÃO 

TRANSPORTES REGULARES CIRCUITOS ESPECIAIS 

ESCOLA N.º ALUNOS RESIDÊNCIA OBS. N.º ALUNO

Codiceira  1 

Codiceira            1 EB 2+3 José Saraiva 

 

363 

 Cortes            1 

Colégio Dr. Luis P. da Costa       325 Bajouca            1 

Barreiros            1 

Pousos            1 

Bidoeira de Cima            1 

  

E.S. Afonso Lopes Vieira 

  

  

      177 

 

 Casal Novo- Amor            1 

Moinhos- Carvide            1 

Alqueidão-Boavista            1 

Rego D’Água            1 

  

E.B. 2+3 D. Dinis 

  

  

        67 

 

 Pernelhas            1 

Agrupamento Escolas Vieira       157 Carvide            1 

E.B. 2+3 Maceira       493 Maceirinha            1 

M. Engenho - Bajouca            1 

Monte Real - Carreira            1 

Coimbrão - Carreira            2 

M. Redondo-Carreira            1 

E.B. 2+3 R. Santa Isabel 

  

 

 

  

      462 

 

 

 

 

Fonte Cova - Carreira            1 
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Casal Novo - Carreira            1   

Graveto - Carreira            1 

          22 

E.B.+S Guia        50 

Instituto Educativo Juncal          9 

E.B.2+3 Marrazes         15 

E.S. Pinhal do Rei         18 

E.B.I. Stª Catarina da Serra       283 

E.S. Batalha        11 

E. Artes e Ofícios Batalha        41 

E.B. 2+3 Correia Mateus      134 

Centro Estudos Fátima      119 

Colégio Sº. Miguel        98 

INETESE        40 

Escola Profissional Ourém        67 

Escola Formação Rural         4 

ETAP       40 

EPAMG      111 

C. João de Barros      182 

C Dinis de Melo      403 

CISTER         7 

Escola Calazans Duarte        21 

Esc.Sec. D. Sequeira      484 

Esc.Sec. Rodrigues Lobo      300 

Esc.Prof. Leiria      249 

Esc. EB  Correia Alexandre      334 

Esc. EB  Colmeias      365 

C. Albergaria Doze          8 

C. S. Milagres      246  

 
         TOTAIS     5683  

  
22 

 

 

II – CIRCUITOS ESPECIAIS 2007/2008 - PROCEDIMENTOS 

Considerando: 

1. o Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 2007/2008 que contempla os dados 

de previsão fornecidos pelos estabelecimentos de ensino, de acordo com a legislação em 

vigor e deliberações desta CML; 

2. a importância de se dar continuidade ao trabalho desenvolvido no município 

(enquadrado pela legislação em vigor, pelo entendimento da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses e pelas deliberações desta CML de 24 de Abril e 2 de Agosto de 

2001, exigindo-se que «os alunos respeitem as regras normais relativas ao processo de 

CMLeiria/ Acta n.º 14, de 2007.06.06 
 
 



715 (41) 

matrícula e seu encaminhamento, não sendo abrangidos pelos transportes escolares os 

alunos que se matriculem contrariando essas mesmas normas»; 

3. a necessidade de desencadear mecanismos relativamente aos circuitos especiais; 

4. que tradicionalmente, após o período de matrículas surge a necessidade de novos 

circuitos; 

Apresentam-se, à semelhança dos anos anteriores, alguns procedimentos no 

sentido de agilizar o processo, optimizar recursos e diminuir os tempos de espera, 

contribuindo decisivamente para a melhoria dos circuitos e transporte dos alunos: 

I - Os estabelecimentos de ensino, após confirmação dos alunos admitidos, comunicarão à 

CML os alunos com necessidade de transporte em «circuito especial» que ainda não 

constam dos mapas; 

II - O processo dos circuitos especiais (concurso público) será presente a reunião de 

Câmara; 

III - No processo de constituição de turmas/elaboração de horários, os estabelecimentos de 

ensino deverão assegurar coincidência de horários, relativamente a estes alunos; 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade concordar com a 

proposta. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.3. EB1 Paulo VI. Centro Social e Paroquial Paulo VI. Transferência de verba 
DLB N.º 0790/07 | Retirado 

 

7.1.4. Programa de Generalização do Inglês e de outras Actividades de 
Enriquecimento Curricular no 1.º CEB. Apoio a entidades parceiras | 2007 
DLB N.º 0791/07 | Presente proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura, que é do 

seguinte teor: 

«Considerando a existência do Programa de Generalização do Ensino de Inglês nos 

3.º e 4.º anos e de outras actividades de enriquecimento curricular, no 1.º ciclo do ensino 

básico público, aprovado por Despacho n.º 12591 (2.ª série), publicado no Diário da 

República n.º 115, de 16 de Junho de 2006. 

Considerando a deliberação camarária de 2006.12.07; 

Considerando a colaboração das entidades parceiras na resolução de problemas 

pontuais, assegurando as condições necessárias para o bom funcionamento dos programas; 

Propõe-se a atribuição das verbas às entidades conforme quadro que se apresenta: 

ENTIDADES APOIO 

Agrupamento de Escolas de Marrazes 1.436,40€ 

Associação de Pais da Magueigia 2.400,00€ 

Associação de Pais Leiria 6 e Barreira 1.664,40€ 

Associação de Pais Leiria n.º 1 1.302,00€ 

Total 6.802,80€ 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2007, 

(2007-A-353) e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2260/07, de 31 de Maio». 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e 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 l) do n.º 1 

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

com a proposta acima referida e aprovar os valores nela constantes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

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

 
8.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Cultura 
8.1.1. Subsídios aos Ranchos Folclóricos. Ano de 2007 
DLB N.º 0792/07 | Atendendo ao relevante papel cultural desempenhado pelos Ranchos 

Folclóricos na divulgação dos usos e costumes de Leiria e Região, propõe-se, de acordo 

com os critérios previamente estabelecidos e, após análise dos Relatórios de Actividades de 

2006 que, seja atribuído um subsídio aos Ranchos Folclóricos do Concelho de Leiria, de 

acordo com o mapa anexo. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2007, CAE 

12/040701 (2007-A-237 – Ranchos Folclóricos) e foi objecto da proposta de cabimento n.º 

2197/07, de 29 de Maio. 

  

Grupo 

 

Freguesia 

Subsídio em 

€ 

Rancho Folclórico «Rosinhas de Santa Isabel» Amor 1.000,00 

Rancho Folclórico do Freixial Arrabal 1.750,00 

Rancho Folclórico«Rosas da Primavera» - Vale do Horto Azoia 1.750,00 

Rancho Folclórico «Grupo Alegre e Unido» Bajouca 1.500,00 

Rancho Folclórico da Barreira Barreira 1.750,00 

Rancho Folclórico «As Tecedeiras» Bidoeira de Cima 1.750,00 

Rancho Folclórico Típico da Boavista Boavista 1.250,00 

Rancho Folclórico dos Soutos Caranguejeira 1.750,00 

Rancho Folclórico Roseiras do Vale da Rosa Caranguejeira 1.000,00 

Rancho Folclórico «Rosas do Lis» Carreira 1.000,00 

Rancho Folclórico «Flores do Verde Pinho» Coimbrão 1.750,00 

Rancho Folclórico Infantil «As Papoilas» da Igreja Velha Colmeias 1.000,00 

Rancho Folclórico de Santa Maria de Famalicão Cortes 1.000,00 

Rancho Folclórico da Região de Leiria Leiria 1.750,00 

Rancho Folclórico «As Pinhoeiras» A-do-Barbas Maceira 1.750,00 

Rancho Folclórico «da Costa» Maceira 1.750,00 

Rancho Folclórico da Maceira  Maceira 1.500,00 

Rancho Folclórico «Roda Viva» – Telheiro Maceira 1.500,00 

Rancho Folclórico Típico Pinheirense – Pinheiros Marrazes 1.000,00 

Rancho Folclórico «Os Malmequeres» – Mata dos Milagres Milagres 1.250,00 
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Rancho Folclórico e Etnográfico da Mata dos Milagres Milagres 1.500,00 

Rancho Folclórico «Rosas da Alegria» – Sismaria Monte Redondo 1.500,00 

Rancho Folclórico «Estrelas das Várzeas» Monte Real 1.000,00 

Rancho Folclórico Flores do Campo (ACDR - Casal da Quinta) Milagres 1.000,00 

Rancho Folclórico «Flores da Primavera» Ortigosa 1.250,00 

Rancho Folclórico dos Parceiros Parceiros 1.750,00 

Rancho Folclórico de S. Guilherme - Magueigia St. Catarina  Serra 1.500,00 

Rancho Folclórico «Juventude Amiga dos Conqueiros» Souto Carpalhosa 1.250,00 

Rancho Folclórico e Etnográfico do Souto da Carpalhosa Souto Carpalhosa 1.250,00 

Rancho Folclórico Vale do Lis – Barreiros Amor 1.000,00 

Total:  41.750,00 

 

A Câmara, depois de analisar o assunto e considerando o relevante papel na 

promoção cultural do Concelho desempenhado pelos ranchos folclóricos, deliberou por 
unanimidade e 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, atribuir aos ranchos folclóricos os subsídios constantes do quadro 

anexo, no valor total de €41.750,00. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.1.2. Subsídios aos Grupos de Música Tradicional do Concelho. Ano de 2007 
DLB N.º 0793/07 | Atendendo ao relevante papel cultural desempenhado pelos Grupos de 

Música Tradicional de Leiria tanto na divulgação cultural como na representação do 

Município em diversos eventos, propõe-se, de acordo com regras previamente estabelecidas 

e após análise dos Relatórios de Actividades de 2006 que, seja atribuído um subsídio aos 

Grupos de Música Tradicional do Concelho de Leiria, de acordo com o mapa anexo. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2007, CAE 

12/040701 (2007-A-235 - Grupos de Música Tradicional Portuguesa) e foi objecto da 

proposta de cabimento n.º 2196/07, de 29 de Maio. 

GRUPO SUBSÍDIO EM € 

Associação Terra Nova 3.500,00 

Grupo de Danças e Cantares de S. Romão 3.500,00 

Leiricanta – Grupo de Música Tradicional do Ateneu Desportivo de Leiria 3.500,00 

Grupo de Música Popular “Tradições” – Orfeão de Leiria 3.500,00 

Grupo Pinhal d’El-Rei 3.500,00 

TOTAL 17.500,00 

 

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

pela Divisão da Cultura e Gestão de Espaços Culturais, deliberou por unanimidade e 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, atribuir os subsídios aos Grupos de Música Tradicional Portuguesa, conforme 

lista acima referida, no montante total de €17.500,00. 
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A Senhora Vereadora Dr.ª Lucinda Caleira não participou na análise e votação do 

presente assunto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
8.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude 
8.2.1. LeiriAthletics. Apoio à Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro 
dos Anjos 
DLB N.º 0794/07 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, foram 

presentes em reunião de Câmara as cartas da Associação Desportiva Cultural e Recreativa 

do Bairro dos Anjos (Ent. 12307/2007 de 11 de Maio e Ent. 13314/2007 de 23 de Maio), a 

propor o estabelecimento de uma parceria para o desenvolvimento de acções cujo o papel 

fundamental é contribuir para a implementação de uma cultura de prática desportiva e/ou 

actividade física junto das populações dos vários escalões etários, orientada para os seus 

múltiplos benefícios, tais como o bem-estar físico e psicológico. Para o efeito, solicita apoio 

para a realização dos eventos que constituem a iniciativa «LeiriAthletics», designadamente: 

⎯ Colóquio «Como conciliar o Estudo e o Desporto?»: Auditório do Instituto Português 

da Juventude, no dia 18 de Maio de 2007; 

⎯ Open LeiriAthletics – Campeonato Nacional de Pentatlo Moderno: Pavilhão da EB 2, 

3 José Saraiva (Prova de Tiro), Praça da Fonte Luminosa (Prova de Esgrima), 

Complexo Municipal de Piscinas de Leiria (Prova e Natação) e ruas da cidade (Prova 

de Corrida), no dia 2 de Junho de 2007; 

⎯ Meeting «Cidade de Leiria»: Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, no dia 16 de 

Junho de 2007; 

⎯ 3.ª Caminhada LeiriAthletics: Ruas da cidade, com inicio e fim junto ao Largo do 

Papa Paulo VI, no dia 24 de Junho de 2007; 

⎯ «Salto com Vara»: Praça Rodrigues Lobo, no dia 13 de Julho de 2007. 

Considerando que: 

O Leiriathletics pretende dar continuidade ao projecto iniciado em 2005, na 

expectativa de melhorar o trabalho anterior, reformulando em termos gerais todo o projecto e 

as suas componentes, de modo a obter um resultado mais alargado e a concretização de 

objectivos mais profícuos; 

Este evento é uma oportunidade única para promover o papel social do desporto, 

em particular do Atletismo, nomeadamente numa cidade e região onde cresce a aposta em 

infra-estruturas e no fomento da motivação dos cidadãos para uma prática desportiva 

regular; 

Uma das novidades apresentada, é a inclusão de provas de modalidades como a 

Natação e o Pentatlo Moderno, com o objectivo de diversificar o público alvo e dar a 

conhecer à população em geral outras vertentes competitivas; 

É também, uma iniciativa que irá reunir um conjunto de atletas credenciados nas 

várias disciplinas supracitadas, e que proporcionarão aos leirienses um espectáculo 

desportivo único, onde assistirão a excelentes performances dos atletas pertencentes à elite 
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portuguesa, dos quais atletas olímpicos e representantes dos mais prestigiados clubes 

nacionais. 

Considerando ainda, a data tardia de entrega da versão final da proposta da edição 

deste ano do LeiriaAthletics e a necessidade de, cumprindo a legislação em vigor, receber o 

parecer vinculativo da Policia de Segurança Pública, foi necessário dividir o processo de 

decisão sobre os apoios a conceder à organização e sobre o licenciamento das provas 

desportivas. 

No que diz respeito ao «Open LeiriAthletics - Campeonato Nacional de Pentatlo 

Moderno», a Senhora Vereadora Neusa Magalhães proferiu, no dia 29 de Maio, despacho 

de autorização para a realização das provas desportivas e emissão das licenças especiais 

de ruído, de acordo com a subdelegação de competências que lhe foram conferidas pela 

Senhora Presidente em despacho de 4 de Novembro de 2005, prevista no n.º 1 do artigo 

29.º, do Decreto-Lei 310/02, de 18 de Dezembro e de acordo com as deliberações n.º 

1520/05 e n.º 1523/03 do despacho de delegação de competências da Senhora Presidente 

da Câmara, de 3 de Novembro de 2005, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 65.º e do n.º 

2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

Os assuntos relacionados com o Campeonato Nacional de Pentatlo Moderno foram 

igualmente analisados pela Senhora Presidente da Câmara, tendo sido por ela concedido 

despacho de atribuição dos apoios logísticos à organização e autorização das alterações ao 

trânsito, datado de 30 de Maio, 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, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro. 

Relativamente ao apoio logístico e financeiro para a realização do LeiriAthletics, 

propõe-se a atribuição do seguinte: 

1. Open LeiriAthletics – Campeonato Nacional de Pentatlo Moderno:   

• Prova de Tiro: 

⎯ Transporte e colocação de 16 «linhas de tiro», no dia 1 de Junho da Covilhã para a EB 

2, 3 José Saraiva e  regresso do material no dia 4 de Junho para Óbidos. 

• Prova de Esgrima: 

⎯ Transporte e colocação de 60 grades metálicas/plástico, no dia 31 de Maio, na Praça da 

Fonte Luminosa e regresso no dia 4 de Junho; 

⎯ Disponibilização de 2 tendas (3x3 m) com estrado, a colocar na Praça da Fonte 

Luminosa, com montagem (até às 9h00m) e desmontagem (após as 13h00m) no dia 2 

de Junho; 

⎯ Cedência de corrente eléctrica na Praça da Fonte Luminosa, para ligação dos 

equipamentos necessários à realização da actividade; 

⎯ Solicitação de reforço policial durante a realização da actividade (entre as 10h30m e as 

12h30m); 

⎯ Solicitação de reforço da limpeza na Praça da Fonte Luminosa, após a conclusão da 

actividade (após as 13h00m). 

• Prova de Natação: 
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⎯ Cedência gratuita da Piscina de Competição do Complexo Municipal de Piscinas de 

Leiria, bem como assegurar os custos operacionais inerentes à realização da prova, das 

13h00m às 16h00m, a pagar à Leirisport, EM, no valor de €679, 68 (+ IVA à taxa legal 

em vigor). 

• Prova de Corrida: 

⎯ Solicitação de reforço policial durante a realização da actividade (entre as 16h30m e as 

18h30m); 

⎯ Para a realização da Prova de Corrida serão necessárias as seguintes alterações ao 

trânsito, que vigorarão entre as 16h00m e as 18h00m do dia 2 de Junho: Encerramento 

ao trânsito do Largo 5 de Outubro de 1910, Rua da Vitória, Rua Miguel Bombarda, Rua 

D. Afonso de Albuquerque e Largo Paio Guterres. 

2. Meeting «Cidade de Leiria»:   

⎯ Cedência gratuita da Piscina de Competição do Complexo Municipal de Piscinas de 

Leiria, bem como assegurar os custos operacionais inerentes à realização da prova, das 

08h00m às 18h00m, a pagar à Leirisport, EM, no valor de €3.544, 88 (+ IVA à taxa legal 

em vigor). 

3. 3.ª Caminhada LeiriAthletics:   

⎯ Transporte e colocação de 20 grades metálicas/plástico, no dia 22 de Junho, no Largo 

do Papa Paulo VI e regresso no dia 25 de Junho; 

⎯ Solicitação de reforço policial durante a realização das actividades, caminhada e 

animação (entre as 17H30 e as 20H30); 

⎯ Solicitação de reforço da limpeza no Largo do Papa Paulo VI, após a conclusão da 

actividade (após as 21H00); 

⎯ Cedência de corrente eléctrica no Largo do Papa Paulo VI, para ligação do equipamento 

de som; 

⎯ Disponibilização de um quiosque situado no Largo do Papa Paulo VI (ao lado dos wc`s 

públicos). 

4. «Salto com Vara»:   

⎯ Transporte e colocação de 60 grades metálicas/plástico na Praça Rodrigues Lobo, no 

dia 13 de Julho e o regresso após a conclusão da prova (após as 24H00); 

⎯ Transporte do material necessário no dia 12 de Julho, de Pombal para a Praça 

Rodrigues Lobo, com a respectiva montagem nos dias 12 e 13 de Julho e devolução do 

mesmo após o evento (após as 24h00m); 

⎯ Transporte e colocação de bancadas para 200 pessoas, no dia 13 de Julho e 

desmontagem após a conclusão da prova (após as 24h00m); 

⎯ Disponibilização de 2 tendas (3x3 m), com estrado e armação, a colocar na Praça 

Rodrigues Lobo, com montagem (até às 12h00m) e desmontagem (após as 24h00m) no 

dia 13 de Julho; 

⎯ Disponibilização de iluminação e corrente eléctrica para as 2 tendas; 

⎯ Cedência de corrente eléctrica na Praça Rodrigues Lobo; 

⎯ Reforço da iluminação na zona de competição no dia 13 de Julho, entre as 19h00m e as 

24h00m; 
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⎯ Assistência técnica (electricista) para as estruturas eléctricas instaladas no recinto, cuja 

montagem seja da responsabilidade do Município de Leiria, durante a prova no dia 13 de 

Julho; 

⎯ Solicitação de reforço policial durante a realização da prova (entre as 18h00m e as 

24h00m) e durante a permanência dos equipamentos na Praça Rodrigues Lobo; 

⎯ Solicitação de reforço da limpeza na Praça Rodrigues Lobo, após a conclusão da prova 

(após as 24h00m). 

Para além dos apoios logísticos anteriormente listados, propõe-se a atribuição de 

apoio financeiro de € 6.000, 00 (seis mil euros), à Associação Desportiva Cultural e 

Recreativa do Bairro dos Anjos, para fazer face às despesas com a alimentação e 

alojamento dos atletas participantes no LeiriAthletics.  

Propõe-se ainda, a autorização de realização de horas extraordinárias inerentes à 

concretização dos diversos serviços, a executar pelos funcionários afectos à Divisão de 

Conservação de Edifícios, Vias e Obras de Arte e indicados pelo respectivo Chefe de 

Divisão, Eng.º Francisco Morais. 

O apoio financeiro no valor de €6.000, 00 (seis 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 da proposta de  cabimento n.º 2273/07, de 1 de Junho. 

Relativamente ao aluguer de tendas, em que se prevê um valor estimado de 

€900,00 (novecentos euros), está em conformidade com as Opções do Plano para 2007, 

CAE 12/0602039903 (2007-A-258 – Diversos) e foi objecto da proposta de cabimento n.º 

2275/07, de 1 de Junho. 

Os €4.435,79 (quatro mil quatrocentos e trinta e cinco euros e setenta e nove 

cêntimos) relativos à cedência gratuita do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, a pagar 

à Leirisport, E.M., estão em conformidade com as Opções do Plano para 2007, CAE 

12/0602039903 (2007-A-258 – Diversos) e foram objecto da proposta de cabimento n.º 

2276/07, de 1 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, apoiar a Associação Desportiva Cultural e 

Recreativa do Bairro dos Anjos, nos seguintes moldes: 

1. ratificar o despacho de 30 de Maio, da Senhora Presidente, relativamente aos diversos 

apoios para o evento «Open LeiriAthletics – Campeonato Nacional de Pentatlo Moderno», 

realizado no dia 2 de Junho de 2007, ao nível logístico e respectivas alterações ao trânsito, 

de acordo com o n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro; 

2. prestar apoio logístico e financeiro à organização, nos termos da proposta apresentada 

pela Senhora Vereadora do Desporto, bem como autorizar a realização das horas 

extraordinárias inerentes à concretização dos diversos serviços, a executar pelos 

funcionários afectos à Divisão de Conservação de Edifícios, Vias e Obras de Arte e 

indicados pelo respectivo Chefe de Divisão, Eng.º Francisco Morais; 
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3. autorizar as alterações ao trânsito necessárias para a realização das provas desportivas 

que pertencem ao LeiriAthletics. 
Mais deliberou que seja dado conhecimento da deliberação à PSP, assim como às 

diversas entidades, serviços públicos ou concessionárias, que possam ser afectadas pelas 

alterações ao trânsito. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro não participou na análise e votação do 

presente assunto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
8.2.2. Apoio Logístico ao «XIV Sarau de Ginástica do Ateneu Desportivo de Leiria» 

DLB N.º 0795/07 | Presentes os ofícios registados sob as Ent. 12435/07, de 14 de Maio e 

Ent. 12580/07, de 15 de Maio, do Ateneu Desportivo de Leiria, solicitando a colaboração da 

Câmara Municipal de Leiria para a realização do evento em epígrafe, a ter lugar no dia 09 de 

Junho de 2007, na Praça da Fonte Luminosa em Leiria. 

Considerando que o Ateneu Desportivo de Leiria, movimenta cerca de 200 jovens 

ginastas, pertencentes às diversas áreas de intervenção, designadamente motricidade 

infantil, formação e competição; 

Considerando a importância da realização deste Sarau de encerramento para todos 

os ginastas do concelho e de outros clubes congéneres, como o culminar de mais uma 

época desportiva; 

Considerando a relevância em promover actividades de índole desportiva, 

nomeadamente divulgando a modalidade de Ginástica, junto do público em geral e em local 

acessível a toda a população leiriense. 

Assim, para fazer face às necessidades logísticas que envolvem este evento, propõe 

a Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, a atribuição dos seguintes 

apoios: 

⎯ Transporte e montagem de bancada ou cadeiras para cerca de 200 pessoas, até às 

16h00m de dia 09 de Junho e regresso após a conclusão do Sarau; 

⎯ Transporte e montagem do material de ginástica do Pavilhão dos Silvas para a 

Praça da Fonte Luminosa, até às 16h00m de dia 09 de Junho e regresso após a 

conclusão do Sarau; 

⎯ Transporte e colocação de 30 grades metálicas/plástico, na Praça da Fonte 

Luminosa, até às 16h00m de dia 09 de Junho e regresso após a conclusão do 

Sarau; 

⎯ Transporte e colocação de 10 mesas de banquete, na Praça da Fonte Luminosa, até 

às 16h00m de dia 09 de Junho e regresso após a conclusão do Sarau; 

⎯ Cedência de corrente eléctrica na Praça da Fonte Luminosa, no dia 09 de Junho 

(para o reforço da iluminação e som); 

⎯ Reforço da iluminação na zona de competição no dia 09 de Junho, entre as 21h30m 

e as 24h00m; 

⎯ Transporte e colocação de 20 vasos com plantas, para decoração do espaço, no dia 

08 de Junho e regresso no dia 11 de Junho; 
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⎯ Solicitação de reforço da limpeza na Praça da Fonte Luminosa, após a conclusão da 

actividade (após as 24h00m); 

⎯ Solicitação de reforço policial durante a realização das actividades (entre as 18h00m 

e as 24h00m). 

Propôs-se ainda a autorização de realização de horas extraordinárias inerentes à 

concretização dos diversos serviços, a executar pelos funcionários afectos à Divisão de 

Conservação de Edifícios, Vias e Obras de Arte e indicados pelo respectivo Chefe de 

Divisão, Eng.º Francisco Morais. 

De acordo com as deliberações n.ºs 1520/05 e 1523/03 do despacho de delegação 

de competências da Senhora Presidente da Câmara, de 3 de Novembro de 2005, ao abrigo 

do disposto no n.º 2 do artigo 65.º e do n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, e de acordo 

com a subdelegação de competências conferida pela Senhora Presidente em despacho de 4 

de Novembro de 2005, prevista no n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de 

Dezembro, a Senhora Vereadora, Dra. Neusa Magalhães, proferiu no dia 30 de Maio, 

despacho de autorização para a realização das provas desportivas e emissão das licenças 

especiais de ruído. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e, tendo em consideração as 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, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir ao Ateneu Desportivo de 

Leiria o apoio logístico supracitado, bem como autorizar a realização de horas 

extraordinárias inerentes à concretização dos diversos serviços, a executar pelos 

funcionários afectos à Divisão de Conservação de Edifícios, Vias e Obras de Arte e 

indicados pelo respectivo Chefe de Divisão, Eng.º Francisco Morais. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2.3. Isenção da taxa de utilização do Pavilhão Desportivo Municipal Correia Mateus. 
Associação Juvenil de Capoeira Ginga Camará 
DLB N.º 0796/07 | Presente a Ent. 10599/07, de 20 de Abril, da Associação Juvenil de 

Capoeira Ginga Camará, no qual solicita à Câmara Municipal de Leiria apoio para a 

realização do 5.º Baptizado e Troca de Graduações nos dias 20, 21 e 22 de Julho de 2007, 

designadamente a cedência de um Pavilhão Desportivo para a organização dos Workshops 

com os mestres convidados, no dia 21 de Julho de 2007, das 10h00m às 18h00m. 

Considerando que a Divisão do Desporto, articulou com o requerente o processo de 

cedência do espaço de acordo com o solicitado, e tendo 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 

Correia Mateus. 

De acordo com o Regulamento de Cedência e Utilização do Pavilhão Desportivo 

Municipal Correia Mateus (ponto 1. alínea b) e c)), a respectiva isenção da utilização do 
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espaço desportivo supracitado, corresponde a um valor de €69, 20 (sessenta e nove euros e 

vinte cêntimos).  

A Câmara, depois de analisar o assunto e, tendo em consideração as 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, a Câmara deliberou por unanimidade apoiar a Associação Juvenil de 

Capoeira Ginga Camará, com a isenção da taxa de utilização do Pavilhão Desportivo 

Municipal Correia Mateus, no dia 21 de Julho de 2007, das 10h00m às 18h00m. 

 

8.2.4. Alteração de denominação e número de identificação fiscal do Núcleo Regional 
de Leiria da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral 
DLB N.º 0797/07 | Presente a Ent. 499/07, de 5 de Janeiro, do Núcleo Regional de Leiria da 

Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral (NRL-APPC) que comunica a mudança de 

denominação para Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Leiria, bem como do seu 

número de identificação fiscal, propõe-se que a Câmara Municipal, tome conhecimento e 

possa deliberar no sentido que se segue e de acordo com a informação prestada pela 

Divisão Jurídica: 

a) que considere celebrados em nome da Associação Portuguesa de Paralisia 

Cerebral, contribuinte fiscal n.º 506.636.666, todos os protocolos anteriormente 

celebrados entre o Município de Leiria e o Núcleo Regional de Leiria da Associação 

Portuguesa de Paralisia Cerebral (NRL-APPC), contribuinte fiscal n.º 901.324.698; 

b) que a deliberação tomada passe a constar de uma adenda aos referidos protocolos 

e seja levada ao conhecimento da APPC-Leiria; 

c) que sejam conferidos poderes à Senhora Presidente para proceder à assinatura da 

referida adenda.». 

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

com os termos da informação prestada pela Divisão Jurídica, bem como conferir poderes à 

Senhora Presidente para proceder à assinatura da referida adenda. 

 

8.2.5. Rectificação do Protocolo de Utilização do Pavilhão da Escola Básica 2, 3 José 
Saraiva 
DLB N.º 0798/07 | Retirado 

 

8.2.6. Rectificação do Protocolo de Utilização da Sala de Desporto da Escola 
Secundária Francisco Rodrigues Lobo. 
DLB N.º 0799/07 | Presente o Protocolo de Utilização da Sala de Desporto da Escola 

Secundária Francisco Rodrigues Lobo, na sequência do qual a Senhora Vereadora do 

Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, propõe a alteração do mesmo na sua redacção, 

designadamente na sua Cláusula Terceira (obrigações do ML), ponto 2.. 

Assim, onde se lê «…actualizada anualmente de acordo com o Índice de Preços no 

Consumidor no Continente (IPC) no ano precedente.», deverá ler-se «…indexada 

anualmente conforme taxa dos alugueres de imóveis para a habitação». 
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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 concordar com a respectiva rectificação do 

Protocolo de Utilização da Sala de Desporto da Escola Secundária Francisco Rodrigues 

Lobo, de acordo com o acima transcrito e conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara 

Municipal para proceder à assinatura do competente aditamento ao referido Protocolo. 

 

8.2.7. Festival da Juventude. Acordo de Cooperação 
DLB N.º 0800/07 | Pela Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isabel Damasceno, foi presente 

a proposta de acordo de cooperação, a efectuar no âmbito do Festival da Juventude, que 

abaixo se transcreve: 

«ACORDO DE COOPERAÇÃO 

Considerando que Ano Europeu para a Igualdade de Oportunidades para 

Todos/2007 (AEIOT) tem como objectivo geral sensibilizar a população para o respeito pelos 

direitos fundamentais de todos os cidadãos independentemente do sexo, origem étnica ou 

racial, religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual. 

Considerando que neste ano de 2007 se conclui a segunda campanha «Todos 

Diferentes Todos Iguais», cujo objectivo visa o combate ao racismo, ao anti-semitismo, à 

xenofobia e à intolerância. 

Considerando que são atribuições do Instituto Português da Juventude a 

concretização das medidas adoptadas no âmbito da Política de Juventude, nomeadamente a 

dinamização da integração social dos jovens, apoiando a sua participação em actividades 

sociais, culturais, educativas, artísticas, científicas, desportivas, políticas ou económicas; 

Considerando que compete ao Instituto Português da Juventude apoiar as 

actividades promovidas por Associações Juvenis e estimular a participação cívica dos 

jovens; 

Considerando a intenção do Governo em desenvolver um Programa que dê um 

contributo inequívoco ao combate à exclusão social juvenil, fomentando a promoção da 

efectiva igualdade de oportunidades de todos os jovens; 

Considerando as competências da Câmara Municipal de Leiria no âmbito do apoio a 

actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa entre 

outras; 

Considerando as atribuições da Federação das Associações Juvenis do Distrito de 

Leiria na promoção e no desenvolvimento do associativismo juvenil, bem como na 

dinamização a participação dos jovens na sociedade e na animação sócio-cultural e sócio-

educativa das comunidades onde estão inseridos; 

Entre a Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria, com sede na 

Avenida 25 de Abril, na cidade de Leiria, contribuinte fiscal n.º 505 000 164, adiante 

designada por «FAJDL», representada neste acto por Luis Filipe Domingues Pinto, na 

qualidade Presidente da Direcção, como primeira outorgante, o Instituto Português da 

Juventude, com sede na Avenida da Liberdade, n.º 194, na cidade de Lisboa, contribuinte 

fiscal n.º 502 101 903, adiante designado por «IPJ», representado neste acto por Joaquim 
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Ascensão Pequicho, na qualidade de Delegado Regional de Leiria, como segundo 

outorgante, e o Município de Leiria, com sede no Largo da República, na cidade de Leiria, 

contribuinte fiscal n.º 505 181266, representado pela Senhora Presidente da Câmara 

Municipal, Isabel Damasceno Vieira de Campos, como terceiro outorgante, é, de boa fé, ao 

abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4.º do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, celebrado o presente Acordo, que inclui os considerandos anteriores e que se 

rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª 
Âmbito 

Pelo presente Acordo, a FAJDL, o IPJ e o Município de Leiria acordam os termos de 

colaboração com vista à realização do «Festival da Juventude – Todos Diferentes Todos 

Iguais». 

Cláusula 2.ª 
Objecto 

O presente Acordo tem por objecto estabelecer um conjunto de princípios destinados à boa 

execução do «Festival da Juventude – Todos Diferentes Todos Iguais». 

Cláusula 3.ª 
Actividades do «Festival da Juventude – Todos Diferentes Todos Iguais» 

Integram o programa do «Festival da Juventude – Todos Diferentes Todos Iguais», as 

seguintes actividades:  

⎯ «Caminhada Todos Diferentes Todos Iguais», a realizar no dia 10 de Junho de 2007, na 

Cidade de Leiria; 

⎯ «Extreme Wheels», a realizar no dia 16 de Junho de 2007, na Cidade de Leiria; 

⎯ «Leiria Radical», a realizar de 17 a 30 de Junho de 2007, junto ao Canoa Club, nas 

imediações do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria; 

⎯  «Concerto Todos Diferentes Todos Iguais», a realizar no decorrer dos meses de Julho 

ou Setembro de 2007, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria; 

⎯  «Ciclo de Cinema», durante sextas-feiras dos meses de Junho, Julho e Agosto de 2007, 

no Canoa Club, junto ao Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria; 

⎯ «Exposição Artistas Plásticos», a realizar de 9 a 15 de Julho de 2007, na Delegação 

Regional de Leiria do Instituto Português da Juventude; 

⎯ «Exposição Direitos Humanos», a realizar de 23 de Julho a 3 de Agosto de 2007, na 

Delegação Regional de Leiria do Instituto Português da Juventude; 

⎯  «Workshop Internacional Todos Diferentes Todos Iguais», a realizar no dia 21 Setembro 

de 2007, na Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira; 

⎯ «Festa de Encerramento do Festival da Juventude – Todos Diferentes Todos Iguais», a 

ter lugar no dia 23 de Setembro, junto ao Canoa Club, nas imediações do Estádio 

Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. 

Cláusula 4.ª 
Obrigações da FAJDL 

A FAJDL compromete-se a:  
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a) assumir todas as responsabilidades inerentes à promoção, organização e realização 

das seguintes actividades: 

⎯ «Caminhada Todos Diferentes Todos Iguais», a realizar no dia 10 de Junho de 2007, 

na Cidade de Leiria; 

⎯ «Extreme Wheels», a realizar no dia 16 de Junho de 2007, na Cidade de Leiria; 

⎯ «Leiria Radical», a realizar de 17 a 30 de Junho de 2007, junto ao Canoa Club, nas 

imediações do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria; 

⎯  «Concerto Todos Diferentes Todos Iguais», a realizar no decorrer dos meses de 

Julho ou Setembro de 2007, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria; 

⎯  «Ciclo de Cinema», durante sextas-feiras dos meses de Junho, Julho e Agosto de 

2007, no Canoa Club, junto ao Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria; 

⎯ «Festa de Encerramento do Festival da Juventude – Todos Diferentes Todos 

Iguais», a ter lugar no dia 23 de Setembro, junto ao Canoa Club, nas imediações do 

Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. 

b) assegurar todos os meios necessários à prossecução das actividades que aqui se 

compromete a realizar, com total segurança, sendo da inteira responsabilidade da 

FAJDL todo e qualquer acidente decorrente da participação do público em geral nas 

mesmas actividades; 

c) assegurar a adequada monitorização das respectivas actividades, devendo os 

monitores ter obrigatoriamente idade igual ou superior a 18 anos; 

d) apresentar ao Município de Leiria os relatórios relativos à consecução das 

actividades  «Extreme Wheels» e «Leiria Radical», os quais deverão conter em 

anexo 80% dos documentos comprovativos das despesas efectuadas no âmbito do 

desenvolvimento das mesmas. 

e) disponibilizar espaços nas diferentes publicações e outros meios de divulgação 

pertencentes à FAJDL. 

Cláusula 5.ª 
Obrigações do IPJ 

O IPJ compromete-se a: 

a) assumir todas as responsabilidades inerentes à promoção, organização e realização 

da actividade «Exposição Artistas Plásticos», a realizar de 9 a 15 de Julho de 2007, 

na Delegação Regional de Leiria do Instituto Português da Juventude; 

b) assumir todas as responsabilidades inerentes à promoção, organização e realização 

da actividade «Exposição Direitos Humanos», a realizar de 23 de Julho a 3 de 

Agosto de 2007, na Delegação Regional de Leiria do Instituto Português da 

Juventude; 

c) assegurar todos os meios necessários à prossecução da actividades que aqui se 

compromete a realizar, com total segurança, sendo da inteira responsabilidade do 

IPJ todo e qualquer acidente decorrente da participação do público em geral na 

mesma actividade. 

d) mobilizar voluntários para apoiar a organização das diferentes actividades que 

integram o «Festival da Juventude – Todos Diferentes Todos Iguais»; 

CMLeiria/ Acta n.º 14, de 2007.06.06 
 
 



728 (54) 

e) disponibilizar espaços, nas diferentes publicações e outros meios de divulgação 

pertencentes ao IPJ. 

Cláusula 6.ª 
Obrigações do Município de Leiria 

O Município de Leiria compromete-se a:  

a) assumir todas as responsabilidades inerentes à promoção, organização e realização 

da actividade «Workshop Internacional Todos Diferentes Todos Iguais», a realizar no 

dia 21 de Setembro de 2007, na Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira. 

b) assegurar todos os meios necessários à prossecução da actividade que aqui se 

compromete a realizar, com total segurança, sendo da inteira responsabilidade da 

CML todo e qualquer acidente decorrente da participação do público em geral na 

mesma actividade; 

c) garantir a cedência, colocação e montagem de 20 pendões, pelos serviços do 

Município de Leiria, a colocar em vários pontos da cidade; 

d) garantir a cedência, colocação e montagem de 5 painéis publicitários, pelos serviços 

do Município de Leiria, a colocar em vários pontos da cidade; 

e) garantir a cedência de barreiras metálicas de protecção para as seguintes 

actividades: «Caminhada Todos Diferentes Todos Iguais»; «Ciclo de Cinema»; 

«Extreme Wheels» e «Leiria Radical»;  

f) disponibilizar espaços nas diferentes publicações e outros meios de divulgação 

pertencentes à Autarquia;  

g) conceder um apoio financeiro no valor total de €1.250,00 (mil duzentos e cinquenta 

euros) à Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria, para a 

concretização da actividade «Extreme Wheels». O apoio a conceder fica 

condicionado ao licenciamento da actividade e à apresentação de relatório relativo à 

consecução da mesma, o qual deverá conter em anexo 80% dos documentos 

comprovativos das despesas efectuadas no âmbito do seu desenvolvimento. 

h) conceder um apoio financeiro no valor total de €12.250,00 (doze mil duzentos e 

cinquenta euros) à Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria, para a 

concretização da actividade «Leiria Radical», designadamente para fazer face a 

encargos inerentes aos transportes de participantes (estabelecimentos do pré-

escolar e 1º ciclo), bem como aos equipamentos a utilizar. O apoio a atribuir fica 

condicionado à apresentação de relatório relativo à consecução da referida 

actividade, o qual deverá conter em anexo 80% dos documentos comprovativos das 

despesas supra designadas no âmbito do seu desenvolvimento. 

Cláusula 7.ª 
Penalizações 

A não concretização, por parte da primeira outorgante, do Acordo de Colaboração ora 

celebrado, nomeadamente, das actividades «Extreme Wheels» e «Leiria Radical» implicará 

o não recebimento do montante de € 13.500,00 (treze mil e quinhentos euros) e não afasta 

as responsabilidades assumidas pela mesma. 

Cláusula 8.ª 
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Obrigações conjuntas 
Todos os outorgantes do presente Acordo comprometem-se a encontrar parceiros, públicos 

ou privados, que contribuam para a realização das diferentes actividades que integram o 

«Festival da Juventude – Todos Diferentes Todos Iguais». 

Cláusula 9.ª 
Imposto do Selo 

O presente Acordo está isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) do 

artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto de Selo.  
*** 

Este Acordo será elaborado em triplicado, destinando-se um exemplar a cada um dos 

outorgantes. 

Luis Filipe Domingues Pinto | Presidente da Direcção da Federação das Associações 

Juvenis do Distrito de Leiria   

Joaquim Ascensão Pequicho | Delegado Regional de Leiria do Instituto Português da 

Juventude 

Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa | Presidente da Câmara Municipal » 

O apoio a atribuir está em conformidade com as Opções do Plano para 2007, CAE 

12/040701 (2007/ A/ 263 – Outros Apoios) e foi objecto da proposta de cabimento n.º 

2254/07, de 31 de Maio. 

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

com o conteúdo do acordo de cooperação acima transcrito e autorizar a Senhora Presidente 

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

 

 

Ponto nove 
 G a b i n e t e  d e  A p o i o  à  S e n h o r a  V e r e a d o r a  E n g . ª  I s a b e l  G o n ç a l v e s  

 
Tabela de preços das Piscinas Municipais para 2008. Ajustamento. 

DLB N.º 0801/07 | Retirado 

 

 

Ponto dez 
 G a b i n e t e  d e  A p o i o  a o  S e n h o r  V e r e a d o r  E n g . º  F e r n a n d o  C a r v a l h o   

 
Quinta do Alçada. Alterações ao trânsito. Ratificação de despacho 

DLB N.º 0802/07 | Presente a comunicação da Associação de Pais da Escola 1.º Ciclo de 

Quinta do Alçada (Entfe 3429/2007). No âmbito das Comemorações do dia Mundial da 

Criança esta Associação de Pais pretende realizar, no próximo dia 2 de Junho, um evento 

denominado «jogos de rua». Esta acção tem por objectivo a realização de diversas 
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actividades desportivas na qual participarão cerca de 350 alunos das escolas do 1.º ciclo de 

Quinta do Alçada, Sismaria, Gândara dos Olivais e Marrazes. 

Para o efeito, pretendem montar na área envolvente à escola duas zonas distintas, 

uma desportiva, na qual serão montados três campos de futebol, e uma outra para 

actividades recreativas, onde serão colocados insufláveis. 

Foi neste contexto que a associação solicitou autorização para fechar ao trânsito um 

troço da Rua Fernão Magalhães, da Rua Vasco da Gama e da Rua João de Deus, junto da 

referida Escola, entre as 22h00m do dia 1 de Junho e as 21h00m do dia 2 de Junho. 

Considerando que, de acordo com as disposições conjugadas da alínea a) do n.º 1 

do artigo 18.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, da alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei 

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, datado de 30 de Maio, 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, em obediência do disposto no n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade, ratificar o 

despacho da Senhora Presidente da Câmara Municipal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze 
 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  

 
11.1. Campanha de promoção do civismo 
DLB N.º 0803/07 | Na sua reunião de 24 de Maio próximo passado a Câmara Municipal de 

Leiria aprovou a realização de uma campanha de promoção de civismo, visando a adopção 

de bons comportamentos cívicos pela população. 

Esta campanha, a decorrer no próximo Verão, assentará na divulgação de um 

«decálogo» de comportamentos civicamente correctos, divulgado com recurso aos meios de 

Comunicação Social com maior impacto público e em «totens» colocados em locais 

estratégicos do centro da Cidade e da Praia do Pedrógão. Acessoriamente, está a ser 

considerado o recurso a outros suportes de comunicação. 

A fim de envolver a sociedade civil no desenvolvimento da campanha e na adopção 

de bons comportamentos cívicos, propõe-se a celebração de um «Pacto Cívico» entre a 

Câmara Municipal de Leiria e as instituições mais representativas das Freguesias de 

Coimbrão, Leiria, Marrazes e Pousos, designadamente associações juvenis, associações de 

pais, associações ambientalistas, cívicas e empresariais, conselhos directivos dos 

Agrupamentos de Escolas e das Escolas Secundárias e Superiores, empresas ligadas ao 

sector do Ambiente, Juntas de Freguesia e órgãos de Comunicação Social. 

CMLeiria/ Acta n.º 14, de 2007.06.06 
 
 



731 (57) 

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

assinatura de um «Pacto Cívico» nos moldes apresentados e com a redacção que consta 

em documento anexo a esta acta (ANEXO C). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

11.2. Relatório de execução orçamental. 1.º trimestre de 2007. Leirisport, E.M. 
DLB N.º 0804/07 | Em cumprimento do dever especial de informação consagrado na alínea 

d) do artigo 27.º da Lei 53-F/2006, de 29 de Dezembro, foi presente o relatório de execução 

orçamental da LEIRISPORT, EM, referente ao 1.º trimestre do presente ano, tendo em vista 

o acompanhamento e controlo da sua actividade por parte da Câmara Municipal, no âmbito 

da função de accionista (ANEXO D). 

 A Câmara tomou conhecimento 
 
 

 Processos de obras submetidos a despacho  
 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a Senhora 

Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta (ANEXO E). 

 

 

 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 
Protocolo entre o Município de Leiria e a Junta Regional de Escuteiros 
DLB N.º 0805/07 | Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dra. Neusa Magalhães, o protocolo que abaixo se transcreve: 
«PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

Entre o Município de Leiria, pessoa colectiva de direito público n.º 505 181 266, com sede no 

Largo da República, freguesia e concelho de Leiria, aqui representada pela Presidente da 

Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, como primeiro 

outorgante E o Corpo Nacional de Escutas – Região de Leiria, contribuinte fiscal n.º 500 972 

052, com sede na Rua Professor António José Saraiva – Cruz d’Areia, freguesia e concelho 

de Leiria, cuja identificação se comprova através da publicação na III Série do Diário da 

República n.º 156, de 9 de Julho de 1992, representada pela Dr.ª Margarida Maria Oliveira 

Faria Marques, na qualidade de Presidente da Direcção, como segunda outorgante, é 

celebrado o seguinte protocolo:   

Cláusula primeira 
(Objecto) 
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O presente protocolo visa institucionalizar a cooperação entre o Primeiro e a Segunda 

Outorgantes, com vista à prossecução vantajosa do programa de vigilância florestal 

denominado «Leiria Alerta», a decorrer entre Junho e Setembro de 2007. 

Cláusula segunda 
(Obrigações do primeiro outorgante) 

No âmbito do presente protocolo, constituem obrigações do primeiro outorgante: 

a) a coordenação dos trabalhos, pela parte do Gabinete Técnico Florestal do 

Município de Leiria, a prestar pela segunda outorgante; 

b) a definição da localização das áreas de intervenção da segunda outorgante; 

c) a avaliação do desempenho prestado pela segunda outorgante; 

d) proceder à transferência da verba prevista na cláusula quarta. 

Cláusula terceira 
(Obrigações da segunda outorgante) 

Compete à segunda outorgante:  

a) executar as tarefas que lhe foram atribuídas no âmbito do Programa de 

vigilância florestal denominado «Leiria Alerta»;  

b) assegurar no mínimo 4 postos de vigilância fixos, bem como o respectivo 

transporte dos participantes para o Programa de vigilância florestal denominado 

«Leiria Alerta»; 

c) elaborar relatório diário sobre as ocorrências, com indicação de hora, local, 

comunicação e nome do participante; 

d) elaborar o relatório final sobre os trabalhos executados, até 20 de Setembro; 

e) realizar acções conjuntas com o Município de Leiria sempre que tal lhe seja 

solicitado. 

Cláusula quarta 
(Apoio financeiro) 

1 - O Município de Leiria compromete-se a conceder à segunda outorgante um apoio 

financeiro no valor de €7.000,00 (sete mil euros), para a prossecução  das actividades 

inerentes ao programa referido na cláusula primeira.  

2 - O pagamento será feito em duas prestações, 50% aquando da assinatura do presente 

Protocolo e restante após a entrega do relatório final.  

Cláusula quinta 
(Incumprimento) 

O desrespeito pelo estipulado no presente Protocolo implica, para a segunda outorgante, 

devolução do apoio financeiro concedido. 
Cláusula sexta 

(Imposto do selo) 
O presente protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 

artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3  e n.º 1 , ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo.» 

O apoio financeiro a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 

2007, (2007-A-13) e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2265/07, de 31 de Maio. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aprovar o 

protocolo acima transcrito. 

 
 

Ponto dois 
Minuta de Acordo a celebrar entre o Município de Leiria e «STL, Sociedade de 
Transportes e Limpezas, Lda.» 
DLB N.º 0806/07 | Presente a minuta de acordo a celebrar entre o Município de Leiria e a 

«STL –Sociedade de Transportes e Limpezas, L.da», que abaixo se transcreve: 
«ACORDO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A STL – SOCIEDADE DE 

TRANSPORTES E LIMPEZAS, L.DA 

O Município de Leiria, com sede no Largo da República, na cidade de Leiria, N.I.P.C. 505 

181 266, representado pela Presidente Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno 

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

____/____/____, como primeiro outorgante, e a sociedade «STL, Sociedade de Transportes 

e Limpezas, L.da», adiante designada por «STL, L.da», com sede na Rua Dr. Francisco 

Alves, n.º 100, na cidade de Lisboa, N.I.P.C. 502 920 548, representada por 

_____________, na qualidade de _________________, natural da freguesia de 

__________, concelho de _____________, residente em _______________, freguesia de 

_________, concelho de ______________, como segunda outorgante, acordam, entre si, o 

seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
OBJECTO 

O presente acordo tem por objecto a fixação das obrigações assumidas pela «STL, Lda» 

quanto aos Serviços de Limpeza, Recolha, Transporte e Tratamento de Resíduos Sólidos do 

Concelho. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
OBRIGAÇÕES DA «STL, LDA.» 

Para além dos serviços previstos no Documento Complementar que faz parte integrante da 

escritura pública n.º 43/93, celebrada em 17 de Maio de 1993, relativa ao contrato de 

prestação de serviços de limpeza, recolha, transporte e tratamento dos resíduos sólidos 

urbanos do concelho, a segunda outorgante, obriga-se a prestar os serviços que integram a 

proposta por si apresentada, através do documento referenciado como STL 04/DG/07, 2007-

04-17, e registado pelos competentes serviços camarários com o número Ent. 10372, a 

2007/04/18, e aprovada pela Câmara Municipal de Leiria, em sua reunião de 26 de Abril de 

2007, com as alterações por esta introduzidas. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
VIGÊNCIA 

Este acordo vigorará desde a data da sua assinatura até ao dia 17 de Maio de 2013. 

CLÁUSULA QUARTA 
OMISSÕES 

Em tudo o que for omisso, o presente acordo reger-se-á pelas disposições legais aplicáveis. 
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CLÁUSULA QUINTA 
ANEXOS 

Mais acordam que passem a fazer parte integrante deste acordo, constituindo seus anexos, 

os seguintes documentos: 

a) original da proposta presente a reunião da Câmara Municipal de Leiria, de 26 de 

Abril de 2007, através do documento STL 04/DG/07, 2007-04-17, e registado pelos 

competentes serviços camarários com o número Ent. 10372, a 2007/04/18. 

b) documento STL 06/DG/07, 2007/04/24, registado pelos competentes serviços 

camarários com o número Ent. 10978, a 2007/04/24, relativo às zonas de 

intervenção para a limpeza urbana e que integra a planta «carta: LEI/VU/2007/ 01 e 

carta: LEI/VU/2007/ 04». 

c)  cópia da deliberação camarária n.º 0597/07, de 26 de Abril de 2007. 

d)  cópia da deliberação camarária n.º ________, de _____ de Junho de 2007. 

O presente acordo está isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) 

do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º 

do Código do Imposto do Selo. 

Este acordo é feito em duplicado, composto por duas páginas e quatro documentos 

a ele anexados, e devidamente assinado por ambas as partes, depois de declararem ter lido, 

compreendido e aceite todas as suas cláusulas». 

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

minuta do acordo mencionado em epígrafe e conferir poderes à Senhora Presidente para 

proceder à sua assinatura. 

 

 

Ponto três 
Pedido de apoio financeiro 
DLB N.º 0807/07 | Presente o ofício com a Ent. 9781/07, de 12 de Abril,  das Obras Sociais 

do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria - Associação, no qual solicita apoio financeiro 

para a participação na «Feira Anual de Maio», no valor de €1.500,00. 

O apoio financeiro a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 

2007, rubrica 2007-A 279-10/04 07 01, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2.256/07, 

de 31 de Maio. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea o) do n.º 1 

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

o apoio financeiro no valor de €1.500,00,  às Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal 

de Leiria – Associação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

 

Ponto quatro 
Pedido de apoio financeiro 
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DLB N.º 0808/07 | Presente o ofício com a Ent. 9781/07, de 12 de Abril, das Obras Sociais 

do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria - Associação, onde solicita apoio financeiro para 

os projectos abaixo descriminados: 

⎯ Descida do Mondego – Canoagem, no valor de € 600,00; 

⎯ 8.º Aniversário do Coro das Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de 

Leiria, no valor de € 900,00; 

⎯ Torneio de PaintBall das Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria, 

no valor de € 500,00; 

⎯ 100% Natura – Serras D’Aire e Candeeiros, no valor de € 500,00.  

O apoio financeiro a efectuar está em conformidade com a rubrica orçamental 11/04 

07 01 (sem Plano), e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2272/07, de 1 de Junho. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea o) do n.º 1 

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

o apoio financeiro no valor de €2.500,00,  às Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal 

de Leiria – Associação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
Acordo de colaboração no âmbito do apoio a projectos de natureza pública. PITER 
«Leiria/Fátima 2005» 
DLB N.º 0809/07 | Presente o  acordo de colaboração no âmbito do apoio a projectos de 

natureza pública PITER: 

«Leiria/Fátima 2005» 
Entre:  

INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL, instituto público, com sede na Rua Ivone Silva, 

Lote 6, em Lisboa, pessoa colectiva n.º 600000362, representado por Maria José Martins 

Catarino, na qualidade de Vogal do Conselho Directivo, adiante designado por TURISMO DE 
PORTUGAL, IP, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGIÃO DE TURISMO LEIRIA FÁTIMA, com sede no Jardim de Luís de Camões, em 

Leiria, pessoa colectiva n.º 501435840, representada por Luís Miguel Sousinha, que outorga 

na qualidade de Presidente da Região e no uso de poderes legais para este acto, adiante 

designada por PROMOTORA LÍDER; ------------------------------------------------------------------------ 
MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA, autarquia local, com sede em Alcobaça, pessoa colectiva n.º 

506874247, representada por Carlos Bonifácio, que outorga na qualidade de Vice-Presidente 

da Câmara Municipal e no uso de poderes legais para este acto, adiante designada por 

PROMOTORA; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MUNICÍPIO DE LEIRIA, autarquia local, com sede em Leiria, pessoa colectiva n.º 

505181266, representada por Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, que outorga na 

qualidade de Presidente da Câmara Municipal e no uso de poderes legais para este acto, 

adiante designada por PROMOTORA; ------------------------------------------------------------------------ 
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MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE, autarquia local, com sede na Praça Guilherme 

Stephens, na Marinha Grande, pessoa colectiva n.º 505776758, representada por João 

Barros Duarte, que outorga na qualidade de Presidente da Câmara Municipal e no uso de 

poderes legais para este acto, adiante designada por PROMOTORA; ------------------------------- 
MUNICÍPIO DA NAZARÉ, autarquia local, com sede em Nazaré, pessoa colectiva n.º 

507012100, representada por Jorge Godinha Antunes Barroso, que outorga na qualidade de 

Presidente da Câmara Municipal e no uso de poderes legais para este acto, adiante 

designada por PROMOTORA; ---------------------------------------------------------------------------------- 
MUNICÍPIO DE OURÉM, autarquia local, com sede na Praça do Município, n.º 11, em 

Ourém, pessoa colectiva n.º 501280740, representada por David Pereira Catarino, que 

outorga na qualidade de Presidente da Câmara Municipal e no uso de poderes legais para 

este acto, adiante designada por PROMOTORA; ---------------------------------------------------------- 
MUNICÍPIO DE POMBAL, autarquia local, com sede no Largo Cardal, em Pombal, pessoa 

colectiva n.º 506334562, representada por Narciso Ferreira Mota, que outorga na qualidade 

de Presidente da Câmara Municipal, e no uso de poderes legais para este acto, adiante 

designada por PROMOTORA; ---------------------------------------------------------------------------------- 
MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS, autarquia local, com sede na Praça da República, em 

Porto de Mós, pessoa colectiva n.º 505586401, representada por João Salgueiro, que 

outorga na qualidade de Presidente da Câmara Municipal e no uso de poderes legais para 

este acto, adiante designada por PROMOTORA; ---------------------------------------------------------- 
JUNTA DE FREGUESIA DO CARRIÇO, com sede na Av. da Igreja, n.º 1, Carriço, pessoa 

colectiva n.º 507696395, representada por Leovigildo Marques da Silva Fernandes, que 

outorga na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia, e no uso de poderes legais para 

este acto, adiante designada por PROMOTORA; ---------------------------------------------------------- 
Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Foi atribuída a natureza estruturante ao conjunto dos projectos que integram o 

PITER «Leira/Fátima 2005» por despacho de 14 de Dezembro de 2004, de Sua Exa. o 

Ministro do Turismo; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Na atribuição da natureza estruturante referida no considerando anterior, os 

projectos «Estrada Atlântica» Alcobaça, «Requalificação da zona envolvente do Mosteiro de 

Alcobaça», «Estrada Atlântica» Leiria, «Valorização do Património natural da Lagoa da 

Ervideira – recuperação biológica e paisagística», «Estrada Atlântica» Marinha Grande, 

«Arranjos Paisagísticos da marginal Praia da Vieira», «Casa da Cultura e valorização do 

Largo Bastião Fernandes», «Requalificação do Urbanismo Comercial de Fátima», «Museu 

Marquês de Pombal», «Apoios balneares na Praia do Osso da Baleia», «Revitalização dos 

espaços públicos do centro histórico de Porto de Mós», «Casa do Administrador» foram 

considerados de natureza pública; ----------------------------------------------------------------------------- 

c) A promotora apresentou, no âmbito da candidatura «Leiria/Fátima 2005», a intenção 

de obter o apoio do TURISMO DE PORTUGAL, IP aos projectos de natureza pública, nos 

termos do artigo 50.º do Regulamento de Execução da Medida de Apoio aos PITER (Anexo 

à Portaria n.º 450/2001, de 5 de Maio); ----------------------------------------------------------------------- 

d) Por despacho de Sua Exa. o Secretário de Estado do Turismo, de 26 de Agosto de 

2006, foi concedido um apoio financeiro máximo de natureza não reembolsável de € 
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1.542.614,61 Euros para a implementação dos projectos referidos no considerando anterior; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Em Maio de 2006 a Câmara Municipal de Ourém apresentou também, ao PIQTUR 

Fase, a candidatura relativa ao projecto «Casa do Administrador»; ----------------------------------- 

f) Tendo esta última sido homologada em Novembro de 2006, a Câmara Municipal de 

Ourém manifestou a sua vontade no sentido de desistir da candidatura ao SIPITER 

relativamente a esse projecto, optando pelo apoio no âmbito do PIQTUR; ------------------------- 

g) Assim, o apoio mencionado no ponto D. será reduzido em consonância com a 

diminuição do n.º de projectos e respectivos montantes ao mesmo associados; ------------------ 

h) Os projectos enunciados encontram-se inseridos numa candidatura PITER, pelo que 

o apoio é concedido no pressuposto da manutenção de todas as condições subjacentes à 

declaração que atribuiu ao conjunto de projectos que integram o PITER a sua natureza 

estruturante; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

i) O Despacho Normativo n.º 14/2001 de 14 de Março, na parte respeitante aos 

financiamentos directos do TURISMO DE PORTUGAL, IP, aplica-se automaticamente aos 

projectos aprovados ao abrigo do Regulamento de Execução da Medida de Apoio aos 

PITER (Anexo à Portaria n.º 450/2001, de 5 de Maio); --------------------------------------------------- 

 É celebrado, ao abrigo do disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 de 

Dezembro, o presente Acordo de Colaboração, que se rege pelas disposições constantes 

das cláusulas seguintes e, subsidiariamente, pelas disposições legais e regulamentares 

aplicáveis: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Cláusula Primeira 

(Objecto) 
1. O presente Acordo de Colaboração tem por objecto a concessão pelo TURISMO DE 

PORTUGAL, IP de um apoio financeiro no montante global máximo de €1.510.538,48, 

distribuída pelas entidades promotoras nos moldes descritos no quadro constante da 

cláusula segunda, nos termos em que foram aprovados, e cujos objectivos se encontram 

sucintamente descritos no quadro que constitui o anexo I ao presente Acordo. -------------- 

2. As memórias descritivas, os planos de trabalhos, a discriminação do investimento, o 

cronograma financeiro e os documentos complementares constantes do processo de 

candidatura nos termos em que foi aprovada, constituem, para todos os efeitos, parte 

integrante do presente Acordo de Colaboração. ------------------------------------------------------ 

 
Cláusula Segunda 

(Despesas elegíveis e apoio financeiro) 
1. Nos termos da avaliação efectuada pelo TURISMO DE PORTUGAL, IP e de acordo com 

os elementos técnico-económicos constantes do processo de candidatura, o custo total 

da execução dos projectos é de €16.189.457,77, a que corresponde um investimento 

elegível de €11.627.455,21.--------------------------------------------------------------------------------- 

2. A cobertura financeira dos projectos é assegurada do seguinte modo: ------------------------- 
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a) O TURISMO DE PORTUGAL, IP comparticipa até ao valor de €1.510.538,48, 

correspondente a 12,99% do investimento elegível, repartido pelos seguintes 

projectos: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Designação 

 
Promotor 

 
Investimento 

total (€) 

 
Investimento 
elegível (€) 

 
Apoio 

Turismo de 
Portugal (€) 

 
Taxa 

Estrada Atlântica 
(Pb) CM Alcobaça 2,717,339.00 789,534.50 142,116.21 18% 

Requal. da zona 
envolvente do 
Mosteiro de 
Alcobaça 

CM Alcobaça 6,331,659.00 6,013,111.51 781,704.50 13% 

Estrada Atlântica 
(Pb) CM Leiria 2,213,785.25 1,106,892.63 199,240.67 18% 

Valor. do pat. 
natural da Lagoa 
da Ervideira – 
recuperação 
biológica e 
paísagística 

CM Leiria 74,990.00 74,990.00 4,499.40 6% 

Estrada Atlântica 
(Pb) 

CM M. 
Grande 2,065,074.07 1,032,537.04 154,880.56 15% 

Arranjos 
paisagísticos da 
marginal Praia da 
Vieira 

CM M. 
Grande 664,807.11 664,807.11 39,888.43 6% 

Casa da Cultura e 
valor. do Largo 
Bastião Fernandes 

CM Nazaré 246,573.06 236,588.61 14,195.32 6% 

Requal. do Urb. 
Comercial de 
Fátima 

CM Ourém 1,151,952.94 1,021,053.78 132,736.99 13% 

Museu Marquês de 
Pombal CM Pombal 263,873.93 233,623.88 14,017.43 6% 

Apoios balneares 
na Praia do Osso 
da Baleia 

JF do Carriço 127,814.41 122,727.15 7,363.63 6% 

Revitalização dos 
espaços públicos 
do CH de Porto de 
Mós 

CM Porto de 
Mós 331,589.00 331,589.00 19,895.34 6% 

TOTAL 
 16.189.457,77 11.627.455,21 1.510.538,48 12,99

% 
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b) Cada PROMOTORA assegura o remanescente da cobertura financeira do respectivo 

projecto, até ao limite total do investimento necessário para a sua conclusão integral. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. O apoio financeiro atribuído tem natureza não reembolsável. ------------------------------------ 

4. O apoio financeiro a que se refere a alínea a) do n.º 2 da presente cláusula não abrange 

os encargos resultantes de trabalhos a mais, erros e omissões. --------------------------------- 

Cláusula Terceira 
(Período de investimento) 

1. A execução dos projectos a que se refere o n.º 1 da cláusula 1ª do presente Acordo de 

Colaboração decorrerá no período compreendido entre Janeiro de 2003 e Setembro de 

2008, sem prejuízo dos prazos individuais especialmente previstos no Anexo I ao 

presente contrato. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 4 da presente cláusula, o termo final do prazo referido 

no número anterior poderá ser prorrogado a pedido fundamentado de cada 

PROMOTORA. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. O pedido de prorrogação de prazo deverá ser apresentado em data anterior ao da 

verificação do termo final estipulado para a conclusão do projecto e acompanhado de 

cronograma financeiro actualizado e fundamentado. ------------------------------------------------ 

4. O prazo para a realização material do projecto de investimento tem por limite máximo o 

mesmo limite estipulado para o PITER “Leiria/Fátima 2005” nos termos do previsto na 

alínea c) do n.º 1 do artigo 11º do Regulamento de Execução da Medida de Apoio ao 

PITER. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Cláusula Quarta 
(Pagamentos) 

1. Sem prejuízo do estipulado no n.º 4 da presente cláusula, a libertação do apoio 

financeiro será efectuada pelo TURISMO DE PORTUGAL, IP, até ao limite de 90% do 

valor do apoio concedido, de acordo com o escalonamento anual constante do Anexo I 

do presente contrato. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Para efeitos de libertação de verbas, deverá cada PROMOTORA apresentar ao 

TURISMO DE PORTUGAL, IP: ---------------------------------------------------------------------------- 

a) documentos justificativos das despesas realizadas e pagas, verificados pela 

respectiva Comissão de Coordenação Regional e acompanhados do respectivo 

Registo de Execução (modelo a fornecer pelo TURISMO DE PORTUGAL, IP); --------

Cópia do documento comprovativo da aprovação final e definitiva do projecto por 

parte das entidades competentes, se aplicável; -------------------------------------------------- 

b) cópia do caderno de encargos e dos Contratos de empreitada e/ou adjudicações. --- 

3. Os documentos a que se refere a alínea a) do número anterior deverão perfazer, em 

cada apresentação, um montante mínimo correspondente a 10% do investimento 

elegível. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Os pagamentos previstos no número 1 da presente cláusula podem assumir a forma de 

adiantamentos, nos termos seguintes: ------------------------------------------------------------------- 
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a) o  pedido do primeiro adiantamento só pode ser formulado em data que não 

antecipe em mais de um mês o momento a partir do qual, de acordo com o 

cronograma de trabalhos, cada PROMOTORA iniciará os pagamentos 

correspondentes à realização do investimento; -------------------------------------------------- 

b) o pagamento dos restantes adiantamentos depende da prévia apresentação ao 

TURISMO DE PORTUGAL, IP, pela PROMOTORA, de documentos justificativos das 

despesas realizadas com a aplicação dos adiantamentos anteriores nos termos 

referidos na alínea a) do n.º 2 da presente cláusula; ------------------------------------------- 

c) nenhum adiantamento, com excepção do primeiro, pode ser de valor superior ao do 

montante efectivamente comprovado das despesas a que se refere a alínea anterior;  

d) o montante unitário de cada adiantamento não pode exceder 30% do valor total do 

apoio financeiro concedido. ---------------------------------------------------------------------------- 

e) Para efeitos do disposto nas alíneas anteriores, a verba correspondente aos 

adiantamentos de que a entidade promotora venha a beneficiar deve ser justificada, 

por esta, nos termos acima descritos, no prazo máximo de 60 dias consecutivos 

após a data da libertação do incentivo respectivo. ---------------------------------------------- 

5. Em cada libertação de verbas, o TURISMO DE PORTUGAL, IP procederá à retenção de 

10% do total do apoio financeiro atribuído até à verificação da conclusão do 

investimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Os pedidos de pagamento apresentados por cada PROMOTORA deverão ainda ser 

instruídos com certidões comprovativas da situação regularizada, quer perante a 

administração fiscal quer perante a segurança social. ----------------------------------------------- 

7. O último pedido de pagamento deve ser efectuado pela PROMOTORA no prazo máximo 

de 90 dias consecutivos, após a data limite para execução do projecto constante do 

Anexo I do presente contrato. ------------------------------------------------------------------------------ 

Cláusula quinta 
(Acompanhamento e controlo) 

1. Sem prejuízo de outros mecanismos que venham a ser adoptados, o acompanhamento 

do projecto é efectuado pelo TURISMO DE PORTUGAL, IP com base nos documentos 

justificativos das despesas realizadas, ou outros julgados necessários, e nas vistorias a 

efectuar ao local dos empreendimentos. ---------------------------------------------------------------- 

2. O controlo e a fiscalização do projecto são assegurados através de verificações 

promovidas pelo TURISMO DE PORTUGAL, IP ou por entidades por este mandatadas 

para o efeito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula sexta 
(Obrigações da Promotora) 

1. Pelo presente Acordo de Colaboração cada PROMOTORA obriga-se a: ---------------------- 

a) Executar os projectos de investimento nos termos e prazos constantes do processo 

de candidatura homologado; -------------------------------------------------------------------------- 

b) Manter a sua situação regularizada perante a Administração Fiscal, a Segurança 

Social e o TURISMO DE PORTUGAL, IP; --------------------------------------------------------- 

c) Comunicar ao TURISMO DE PORTUGAL, IP qualquer alteração ou ocorrência que 

ponha em causa os pressupostos que determinaram a concessão do apoio; ----------- 
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d) Constituir conta ou contas bancárias específicas através das quais serão 

movimentados, em exclusivo, todos os recebimentos e pagamentos respeitantes à 

execução dos projectos de investimento; ---------------------------------------------------------- 

e) Afectar os empreendimentos à finalidade pelo período mínimo de cinco anos a 

contar da conclusão do investimento; --------------------------------------------------------------- 

f) Manter a contabilidade organizada de acordo com o regime legal de contas 

aplicável; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

g) Fornecer nos prazos que forem estabelecidos todos os documentos, 

designadamente contabilísticos, que lhe forem solicitados pelo TURISMO DE 

PORTUGAL, IP ou por entidades por este mandatadas, para efeitos de 

acompanhamento e fiscalização do projecto; ----------------------------------------------------- 

h) Manter, em dossier devidamente organizado, todos os documentos susceptíveis de 

comprovar as declarações prestadas na candidatura, para permitir o adequado 

acompanhamento e controlo da mesma; ---------------------------------------------------------- 

i) Publicitar o apoio concedido nos termos e de acordo com as especificações a 

fornecer pelo TURISMO DE PORTUGAL, IP. ---------------------------------------------------- 

2. Sempre que a natureza do investimento realizado o justifique, a PROMOTORA 

compromete-se ainda a: ------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Cumprir as disposições reguladoras da instalação e exploração do empreendimento 

comparticipado, incluindo, sempre que aplicável, a obtenção, até ao termo final da 

execução do projecto, ou a manutenção das licenças ambientais legalmente exigidas; --- 

b) Não dar de exploração ou locar, sem conhecimento prévio do TURISMO DE 

PORTUGAL, IP, os empreendimentos comparticipados e os bens de equipamento 

adquiridos para a realização do projecto; --------------------------------------------------------------- 

c) Não alienar ou onerar, sem consentimento prévio do TURISMO DE PORTUGAL, IP, os 

empreendimentos comparticipados e os bens de equipamento adquiridos para a 

realização do projecto; --------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Cumprir as exigências legais e regulamentares de outros regimes de apoio a que se 

tenham candidatado; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

e) Apresentar a notificação de selecção do projecto ao abrigo de outros instrumentos de 

apoio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Sétima 
(Renegociação) 

Por motivos devidamente fundamentados, o TURISMO DE PORTUGAL, IP poderá autorizar 

alterações ao presente Acordo de Colaboração, nomeadamente as relativas à 

calendarização e conclusão dos projectos de investimento, desde que das mesmas não 

resulte acréscimo do montante total do apoio concedido e se mantenham os objectivos 

previstos na candidatura, nos termos em que foi homologada. ----------------------------------------- 

Cláusula Oitava 
(Resolução) 

1. O presente Acordo de Colaboração pode ser resolvido pelo TURISMO DE PORTUGAL, 

IP sempre que, por motivos imputáveis à PROMOTORA faltosa, esta: ------------------------- 
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a) Não cumpra alguma das obrigações para a mesma emergentes do presente Acordo 

de Colaboração; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Não cumpra as obrigações legais e fiscais; ------------------------------------------------------- 

c) Preste informações falsas sobre a respectiva situação ou vicie os dados fornecidos 

na apresentação ou apreciação da candidatura e no acompanhamento do projecto. - 

2. O presente Acordo pode, ainda, ser resolvido quando seja revogada, por qualquer 

motivo, a decisão através da qual foi atribuída natureza estruturante à globalidade dos 

projectos inseridos no PITER «Leiria/Fátima 2005». ------------------------------------------------- 

3. Em caso de resolução do presente Acordo de Colaboração, a PROMOTORA, para além 

da obrigação de restituir a totalidade do apoio concedido, fica igualmente  obrigada, a 

título de cláusula penal, ao pagamento do montante correspondente ao cálculo de juros 

à taxa máxima praticada pelo TURISMO DE PORTUGAL, IP nas suas operações 

activas, acrescida de seis pontos percentuais, os quais serão devidos desde a 

percepção do referido apoio financeiro. ----------------------------------------------------------------- 

4. O pagamento de todas as importâncias referenciadas no número anterior deverá ser 

efectuado no prazo máximo de 60 dias contados da data da correspondente 

interpelação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Nona 
(Encargos) 

1. São da responsabilidade das PROMOTORAS todas e quaisquer despesas e encargos, 

nomeadamente de ordem fiscal, que resultarem da celebração, cumprimento ou 

execução do presente Acordo. ---------------------------------------------------------------------------- 

2. São ainda da conta das PROMOTORAS todas as despesas judiciais e extrajudiciais, 

incluindo honorários de advogado ou solicitador que o TURISMO DE PORTUGAL, IP 

haja de efectuar para garantir a cobrança de tudo quanto constitua o seu crédito. --------- 

Cláusula Décima 
(Foro competente) 

Para dirimir quaisquer conflitos emergentes da validade, interpretação e cumprimento do 

presente Acordo de Colaboração, as Partes convencionam o foro da comarca de Lisboa, 

com expressa renúncia a qualquer outro. -------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Décima Primeira 
(Período de vigência) 

1. O presente Acordo de Colaboração entra em vigor na data da sua assinatura pelo 

TURISMO DE PORTUGAL, IP. --------------------------------------------------------------------------- 

2. O termo de vigência do presente Acordo de Colaboração ocorre com o integral 

cumprimento de todas as obrigações do mesmo emergentes. ---------------------------------» 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, e nos termos do disposto na alínea c) do 

n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

ratificar o acordo de colaboração celebrado entre a Câmara de Municipal de Leiria, a Região 

de Turismo de Leiria e o Instituto de Turismo de Portugal, no dia 31 de Maio de 2007. 
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Ponto seis  
Consumo de água e energia eléctrica. Transferência de verba. 
DLB N.º 0810/07 | Presente ofício do Clube Recreativo Lis e Lena, com registo de entrada 

Entfe. 3569/2007, de 31 de Maio, solicitando apoio para os encargos decorrentes do 

consumo de água e luz eléctrica em resultado das obras e cedência de instalações no Clube 

Recreativo Lis e Lena, local cedido, para as actividades da Componente de Apoio à Família 

da EB1 e JI da Barosa. 

Considerando que o Clube Recreativo Lis e Lena assegurou a cedência de espaço, 

criando condições para a melhoria da actividade desenvolvida com as crianças da EB1 e JI 

da Barosa; 

Considerando que o Acordo de Colaboração não prevê as despesas inerentes ao 

consumo de água e luz.  

Propõe o Senhor Vereador da Educação e Cultura, Dr. Vítor Lourenço, a atribuição 

de uma verba no valor de €1.256,12, para fazer face às despesas com os referidos 

consumos. 

O apoio financeiro a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 

2007, CAE 10/040701 (2007-A 279-) e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2291/07, de 

1 de Junho. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e 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 l) do n.º 1 

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

com a proposta apresentada e atribuir a verba no valor de €1,256,12 (mil, duzentos e 

cinquenta e seis euros e doze cêntimos) ao Clube Recreativo Lis e Lena Vista, para fazer 

face às despesa referidas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
7.1. Lista de despesas do Teatro José Lúcio da Silva. Janeiro 2007 
DLB N.º 0811/07 | Pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a nota de despesas 

do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro José Lúcio da 

Silva, durante o mês de Janeiro de 2007, que totalizam o valor de €900,00. 

 O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 2325/07, 

de 4 de Junho. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade transferir para 

o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €900,00, referentes às despesas efectuadas 

no Teatro José Lúcio da Silva e suportadas por este, durante o mês de Janeiro de 2007, que 

totalizam o valor de €900,00. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.2. Lista de despesas do Teatro José Lúcio da Silva. Fevereiro 2007 
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DLB N.º 0812/07 | Pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a nota de despesas 

do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro José Lúcio da 

Silva, durante o mês de Fevereiro de 2007, que totalizam o valor de € 5.550,00. 

 O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 2325/07 

de 4 de Junho. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade transferir para 

o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €5.550,00, referentes às despesas efectuadas 

no Teatro José Lúcio da Silva e suportadas por este, durante o mês de Fevereiro de 2007, 

que totalizam o valor de €5.550.00. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.3. Lista de despesas do Teatro José Lúcio da Silva. Março 2007 
DLB N.º 0813/07 | Pelo Senhor Vereador, Dr. Vítor Lourenço, foi presente a nota de 

despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro 

José Lúcio da Silva, durante o mês de Março de 2007, que totalizam o valor de €4.590,00. 

 O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 2325/07 

de 4 de Junho. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade transferir para 

o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €4.590,00, referentes às despesas efectuadas 

no Teatro José Lúcio da Silva e suportadas por este, durante o mês de Março de 2007, que 

totalizam o valor de €4.590,00. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.4. Lista de despesas do Teatro José Lúcio da Silva. Maio 2007 
DLB N.º 0814/07 | Pelo Senhor Vereador, Dr. Vítor Lourenço, foi presente a nota de 

despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro 

José Lúcio da Silva, durante o mês de Maio de 2007, que totalizam o valor de €6.495,00. 

 O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 2325/07 

de 4 de Junho. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade transferir para 

o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €6.495,00, referentes às despesas efectuadas 

no Teatro José Lúcio da Silva e suportadas por este, durante o mês de Maio de 2007, que 

totalizam o valor de €6.495,00. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
8.1. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco. Março 2007  
DLB N.º 0815/07 | Pelo Senhor Vereador, Dr. Vítor Lourenço, foi presente a nota de 

despesas do teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro 

Miguel Franco, durante o mês de Março de 2007, que totalizam o valor de €2.139,30. 

 O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 2324/07 

de 4 de Junho. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto , deliberou por unanimidade transferir 

para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €2.139,30, referentes às despesas 

efectuadas no Teatro Miguel Franco, suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, durante o 

mês de Março de 2007, que totalizam o valor de €2.139,30 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.2. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco. Abril 2007 
DLB N.º 0816/07 | Pelo Senhor Vereador, Dr. Vítor Lourenço, foi presente a nota de 

despesas do teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro 

Miguel Franco, durante o mês de Abril de 2007, que totalizam o valor de €2.229,30. 

 O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 2324/07, 

de 4 de Junho. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade transferir para o 

Teatro José Lúcio da Silva a importância de €2.229,30, referentes às despesas efectuadas 

no Teatro Miguel Franco, suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, durante o mês de Abril 

de 2007, que totalizam o valor de €2.229,30. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.3. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco. Maio 2007 
DLB N.º 0817/07 | Pelo Senhor Vereador, Dr. Vítor Lourenço, foi presente a nota de 

despesas do teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro 

Miguel Franco, durante o mês de Maio de 2007, que totalizam o valor de €2.478,58. 

 O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 2324/07 

de 4 de Junho. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade transferir para 

o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €2.478,58, referentes às despesas efectuadas 

no Teatro Miguel Franco, suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, durante o mês de 

Maio de 2007, que totalizam o valor de €2.478,58. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
Alteração às deliberações de cedência do Teatro José Lúcio da Silva pela Câmara 
Municipal de Leiria 
DLB N.º 0818/07 | Pelo Senhor Vereador, Dr. Vítor Lourenço, foram presentes as alterações 

às cedências do Teatro José Lúcio da Silva. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 

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

cedência do Teatro José Lúcio da Silva às entidades requerentes nos termos do 

Regulamento em vigor na data da entrada dos respectivos pedidos e nas condições 

referidas para cada um deles, atendendo a que as cedências gratuitas serão a expensas da 

Câmara Municipal de Leiria e as onerosa a expensas dos cessionários.  
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 Deste modo as cedências anteriormente efectuadas pela Câmara Municipal de 

Leiria, a título gratuito, serão suportadas pela mesma junto do Teatro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto dez 
Gestão do Teatro José Lúcio da Silva 
DLB N.º 0819/07 | Pelo Senhor Vereador, Dr. Vítor Lourenço, foi presente a proposta para 

que todo o património afecto ao Teatro José Lúcio da Silva seja gerido pela Comissão de 

Gestão, conforme despacho de 2007/04/15 da Senhora Presidente da Câmara. 

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

presente proposta. 

 
 

Ponto onze 
Alteração do Regulamento do Teatro José Lúcio da Silva 
DLB N.º 0820/07 |  Pelo Senhor Vereador, Dr. Vítor Lourenço, foram presentes as alterações 

às normas de funcionamento do Teatro José Lúcio da Silva, as quais consistem 

genericamente em (ANEXO E, constituído pelas Normas de Funcionamento com a nova 

redacção resultante das presentes alterações): 

⎯ Alteração do ponto 3.1. e introdução do ponto 3.1.1.; 

⎯ Alteração do ponto 3.1.2. e introdução do ponto 3.1.3.; 

⎯ Alteração do ponto 3.5.; 

⎯ Alteração da numeração a partir do ponto 5.5.  e alteração do texto do ponto 5.6. a 

5.8.; 

⎯ Alteração dos pontos 11.4. e 11.5.; 

⎯ Introdução dos pontos 11.6. e 11.7. 

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

alterações ao regulamento do Teatro José Lúcio da Silva. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto doze 
Prolongamento do horário dos estabelecimentos de restauração e bebidas na praia do 
Pedrógão 
DLB N.º 0821/07 | Considerando que a Praia do Pedrógão acolhe, durante a época balnear, 

muitos turistas em férias e que, por esse motivo, prolongam a sua actividade nocturna para 

além do horário estipulado no Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestação de Serviços, propõe-se que seja 

concedida 1 hora de tolerância, para além do horário estipulado no n.º 1 do artigo 3.º do 

Aviso n.º 8126/98, publicado no Diário da República, II Série, de 31 de Dezembro, que 

publicitou o mencionado Regulamento. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade concordar e 

conceder uma hora de tolerância para além do horário  estipulado no n.º 1 do artigo 3.º do 

Aviso n.º 8126/98, publicado no Diário da República, II Série, de 31 de Dezembro, que 

publicitou o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos 

de Venda ao Público e Prestação de Serviços, no período compreendido entre 15 de Junho 

e 15 de Setembro do corrente ano. 

Mais deliberou dar conhecimento da presente deliberação à Junta de Freguesia de 

Coimbrão, GNR e aos comerciantes da Paia do Pedrógão, através da ACILIS. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto treze 
XVI Semana Académica de Leiria. Rectificação à deliberação n.º 522/07, da acta n.º 9, 
de 2007.04.12 
DLB N.º 0822/07 | Do texto da deliberação n.º 522/07, constante da acta n.º 9, de 12 de 

Abril, consta uma incorrecção que importa rectificar. 

Assim, onde se lê «… apoio financeiro, no valor de €25.000,00 (vinte e cinco mil 

euros) …» deverá ler-se «… a atribuição de um apoio financeiro à Associação de 

Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria, no valor de €25.000,00 

(vinte e cinco mil euros) …» 

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

com a rectificação da citada deliberação n.º 522/07, de 12 de Abril. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 
Ponto catorze 
Celebração do Corpo de Deus. Alterações ao trânsito. Ratificação do despacho da 
Senhora Presidente da Câmara 
DLB N.º 0823/07 | Presente o mail do Vigário Geral da Diocese de Leiria-Fátima (ENTFE-

2007/2975). No âmbito da celebração do Corpo de Deus, no próximo dia 7 de Junho, foi 

solicitado à Câmara Municipal o seguinte: 

⎯ Autorização para utilizar o Jardim de Santo Agostinho para a realização de uma 

missa, às 16h00m, sendo para tal necessária a colocação de um palco com 

cobertura no local a indicar pela diocese; 

⎯ Autorização para realizar a Procissão, com início às 17h30m, sendo para tal 

necessário fechar ao trânsito os seguintes arruamentos: 

 Rotunda do Largo de Infantaria 7; 

 Rua Tenente Valadim; 

 Largo Alexandre Herculano; 

 Largo 5 de Outubro de 1910; 

 Largo das Forças Armadas; 
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 Rua da Vitória; 

 Largo da Sé. 

Considerando que, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei 159/99, 

de 14 de Setembro, conjugada com a alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei 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 30 de Maio, 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, de acordo com 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. 

Mais deliberou que as alterações ao trânsito devem ser transmitidas à PSP, 

Rodoviária do Tejo, Bombeiros Municipais (Comando de Operações), INEM e taxistas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto quinze 
Marcha do Bairro dos Anjos. Alterações ao trânsito 
DLB N.º 0824/07 | Tal como tem sido habitual, irá decorrer no dia 12 de Junho, a Marcha 

Popular do Bairro dos Anjos. Para a realização do evento é necessário proceder a alterações 

ao trânsito no centro da cidade. 

O local de concentração dos participantes na marcha será o Largo Dom Manuel de 

Aguiar, a partir das 20h00m. 

O desfile será iniciado às 21h30m, com o seguinte percurso: 

⎯ Largo Dom Manuel de Aguiar; 

⎯ Rua Conde Ferreira; 

⎯ Largo Alexandre Herculano; 

⎯ Praça Goa Damão e Diu; 

⎯ Largo 5 de Outubro de 1910; 

⎯ Praça Rodrigues Lobo; 

⎯ Rua da Graça; 

⎯ Largo Marechal Gomes da Costa; 

⎯ Rua Grão Vasco; 

⎯ Largo Cândido dos Reis; 

⎯ Rua D. Afonso Henriques; 

⎯ Largo Cândido dos Reis; 

⎯ Rua Grão Vasco; 

⎯ Largo Marechal Gomes da Costa; 

⎯ Rua da Graça; 
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⎯ Praça Rodrigues Lobo; 

⎯ Largo 5 de Outubro de 1910; 

⎯ Jardim Luís de Camões; 

⎯ Largo Camilo Castelo Branco. 

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. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e considerando que é da competência dos 

órgãos municipais o planeamento, a gestão e a realização de investimentos na rede viária de 

âmbito municipal, tal como disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 159/99, de 

14 de Setembro, que estabelece o quadro de transferência de atribuições e competências 

para as autarquias locais, deliberou por unanimidade aprovar a proposta em epígrafe. 

Mais deliberou que deve ser dado conhecimento da deliberação à Rodoviária do 

Tejo, ao Coordenador da Emergência Médica e aos taxistas.  

Deliberou ainda que deve ser solicitada a presença da PSP para acompanhar o 

cortejo em toda a sua extensão. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto dezasseis 

ADLEI – Associação para o Desenvolvimento de Leiria «IV Congresso da Região de 
Leiria: Inovação e Oportunidades». Rectificação à deliberação n.º 528/07, da acta n.º 9, 
de 2007.04.12 
DLB N.º 0825/07 | Do texto da deliberação n.º 528/07, constante da acta n.º 9, de 12 de 

Abril, consta uma incorrecção, que importa rectificar. 

Assim, onde se lê «… €2.500,00 …» deverá ler-se «… €2.000,00 …» 

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

com a rectificação da citada deliberação n.º 528/07, de 12 de Abril. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dezassete 
Castelo de Leiria. Congresso. Sinistro Rodoviário. SAMDOC 
DLB N.º 0826/07 | Na sequência da comunicação do Dr. Argel de Mello, Presidente da 

SAMEDOC, Sociedade Portuguesa dos Médicos Peritos na Avaliação do Dano Corporal, 

com a Ent.2007/11913, sobre a cedência do Castelo para um evento integrado no 3.º 

Congresso dedicado à temática «O Sinistro Rodoviário», no dia 15 de Junho, a Divisão de 

Museus e Património informa o seguinte: 

 O Castelo está classificado de Monumento de Nacional, carecendo de especial 

atenção no seu uso e usufruto. Neste sentido, os requerentes devem tomar a melhor 

atenção e respeitar integralmente o regulamento de cedência do Castelo. 
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 A cedência deve ser gratuita, atendendo a que o evento proposto se enquadra nas 

excepções ao regulamento, por ser de interesse para a comunidade local, regional e 

nacional – Medicina. 

 Ao abrigo do regulamento ficará a instituição encarregue de suportar o trabalho 

extraordinário dos funcionários camarários destacados para o acompanhamento do evento, 

após as 17h30m – dois funcionários, pago ao Município de Leiria. 

 Toda a logística será suportada pela entidade requerente; 

 Deverão ficar garantidas todas as condições de higiene e segurança existentes no 

Palácio, com especial atenção para o correcto uso do espaço utilizado como cozinha e a 

proibição de despejar qualquer tipo de líquido ou resíduo no exterior, devendo estes 

materiais ser depositados nos respectivos reservatórios no exterior do Castelo. 

O evento e eventuais trabalhos de desmontagem não poderão ultrapassar as 24h00m. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e após apreciação da informação da Divisão 

de Museus e Património, tendo em conta os motivos apresentados, deliberou por 
unanimidade e, no uso da competência que lhe confere a alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, ceder gratuitamente as instalações do Castelo à 

SAMEDOC, Sociedade Portuguesa dos Médicos Peritos na Avaliação do Dano Corporal, no 

dia 15 de Junho, devendo ser respeitadas todas as condições decorrentes do regulamento 

em vigor. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta.    

 

 

 

Encerramento da reunião  

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram vinte 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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	DLB N.º 0787/07 | Presente informação datada de 2007/05/24, do Encarregado do Mercado de Venda por Grosso do Falcão, Rui Fernandes, a informar que o Mercado de Venda por Grosso do Falcão não se realiza no dia 7 de Junho de 2007 (Quinta-feira)  por se tratar de feriado nacional,  antecipando a sua realização para o dia 6 de Junho de 2007 a pedido dos vendedores. 
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	((((( Departamento de Cultura, Desporto e Juventude 
	8.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Cultura 
	 
	Freguesia
	Barreira
	Bidoeira de Cima
	Obrigações conjuntas 


	Cláusula 9.ª 
	Imposto do Selo 

	Ponto nove 
	((((( Gabinete de Apoio à Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves 
	((((( Gabinete de Apoio ao Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  
	((((( Gabinete de Apoio à Senhora Presidente 
	DLB N.º 0806/07 | Presente a minuta de acordo a celebrar entre o Município de Leiria e a «STL –Sociedade de Transportes e Limpezas, L.da», que abaixo se transcreve: 
	 
	Cláusula Primeira 

	 
	Cláusula Segunda 
	Cláusula sexta 
	Cláusula Oitava 
	DLB N.º 0811/07 | Pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a nota de despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro José Lúcio da Silva, durante o mês de Janeiro de 2007, que totalizam o valor de €900,00. 
	DLB N.º 0812/07 | Pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a nota de despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro José Lúcio da Silva, durante o mês de Fevereiro de 2007, que totalizam o valor de € 5.550,00. 
	DLB N.º 0813/07 | Pelo Senhor Vereador, Dr. Vítor Lourenço, foi presente a nota de despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro José Lúcio da Silva, durante o mês de Março de 2007, que totalizam o valor de €4.590,00. 
	DLB N.º 0814/07 | Pelo Senhor Vereador, Dr. Vítor Lourenço, foi presente a nota de despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro José Lúcio da Silva, durante o mês de Maio de 2007, que totalizam o valor de €6.495,00. 
	Ponto oito 
	DLB N.º 0815/07 | Pelo Senhor Vereador, Dr. Vítor Lourenço, foi presente a nota de despesas do teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro Miguel Franco, durante o mês de Março de 2007, que totalizam o valor de €2.139,30. 
	DLB N.º 0816/07 | Pelo Senhor Vereador, Dr. Vítor Lourenço, foi presente a nota de despesas do teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro Miguel Franco, durante o mês de Abril de 2007, que totalizam o valor de €2.229,30. 
	DLB N.º 0817/07 | Pelo Senhor Vereador, Dr. Vítor Lourenço, foi presente a nota de despesas do teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro Miguel Franco, durante o mês de Maio de 2007, que totalizam o valor de €2.478,58. 
	DLB N.º 0818/07 | Pelo Senhor Vereador, Dr. Vítor Lourenço, foram presentes as alterações às cedências do Teatro José Lúcio da Silva. 
	DLB N.º 0819/07 | Pelo Senhor Vereador, Dr. Vítor Lourenço, foi presente a proposta para que todo o património afecto ao Teatro José Lúcio da Silva seja gerido pela Comissão de Gestão, conforme despacho de 2007/04/15 da Senhora Presidente da Câmara. 



	E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a reunião, eram vinte 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____________________________________________ 
	 
	((((( 


