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Acta n.º 12/2007 
 

 

Aos dezasseis dias do mês de Maio 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 e Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos 

Santos. 

A Senhora Vereadora Dr.ª Lucinda Gaspar Antunes Caleira encontrava-se ausente 

quando se iniciou a reunião, tendo chegado às dezoito horas e trinta minutos. 

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

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

Loteamentos, e pelo Departamento de Obras Municipais, o Eng.º Carlos Alberto, para 

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

de loteamentos e de obras municipais. 

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

Divisão Administrativa. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às dezoito horas e dez 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 3590/82 – Joaquim Jesus Pereira Albino 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 104/02 - Joaquim Antunes Vitorino 

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 950/03 - Leonel da Silva Pontes 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 1459/03 - Elisabete Maria Neves Ferreira 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 429/05 - José Gaspar de Sousa 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 936/05 - Isabel Maria André dos Santos Ponte 

Duarte 
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1.1.8. Processo de obras particulares n.º 1303/05 - Rui Manuel Dias Moreira 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 35/06 - Joaquim Francisco Freire Fragata 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 456/06 - Ulisses Figueiredo e Silva 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 535/06 - Armando Abreu de Sousa 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 679/06 - Maria de Jesus Ramalho Marques 

Ribeiro 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 815/06 - Paulo Barroca Moreira de Lima 

1.1.14. Processo de obras particulares n.º 1229/06 - Maria Isabel Barreiro da Silva Frazão 

1.1.15. Processo de obras particulares n.º 90/07 - Manuela de Aldeia Portela da Silva Ginja 

(e outros) 

1.2. Análise do processo de informação prévia n.º 25/06 - Auto Industrial, S.A. 

1.3. Análise dos seguintes processos de participação  
1.3.1. Processo de participação n.º 42/03 - Centro Municipal de Operações de Emergência 

de Protecção Civil 

1.3.2. Processo de participação n.º 307/06 - Mariana Piedade Silvestre 

1.3.3. Processo de participação n.º 316/06 - Maria José da Silva Baptista 

1.3.4. Processo de participação n.º 25/07 - Polícia de Segurança Pública 

1.3.5. Processo de participação n.º 63/07 - Piedade de Jesus Pedrosa Ribeiro 

1.4. Análise dos seguintes processos de vistoria 
1.4.1. Processo de vistoria n.º 21/06 - Autoridade de Saúde de Leiria 

1.4.2. Processo de vistoria n.º 5/07 - Georgina Conceição Santos Ferreira 

1.5. Análise do processo de licenciamento de combustíveis n.º 210/03 - Repsol Portugal, 

Petróleo e Derivados, Lda. 

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

Abril. 

1.7. Análise dos seguintes processos de loteamento 

1.7.1. Processo de loteamento n.º 65/77 – Fernando Luís Feijão Norte 

1.7.2. Processo de loteamento n.º 12/91 – Teodoro de Jesus Domingues 

1.7.3. Processo de loteamento n.º 5/99 - Maria Lucília de Oliveira Faria Ribeiro e outro 

1.7.4. Processo de loteamento n.º 2/96 - António José Ribeiro Pinto Pascoal 

1.7.5. Processo de loteamento n.º 6/03 - Celso Rosa Ferreira e outros 

1.7.6. Processo de loteamento n.º 27/03 - Adelino Faria Marques e outro 

1.7.7. Processo de loteamento n.º 1/04 - Álvaro Guerra de Oliveira Santos 

Ponto dois 
2.1. Processo n.º T – 112/2004. Remodelação do Cine-Teatro de Leiria. Estudo de revisão 

de preços para aprovação 

2.2. Processo n.º T – 112/2004. Remodelação do Cine-Teatro de Leiria. Informação de 

trabalhos a mais 

2.3. Processo n.º T – 112/2006. Reabilitação da Casa dos Pintores, Leiria. Informação para 

adjudicação definitiva 
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2.4. Processo n.º T – 113/2006. Empreitada de reconstrução dos edifícios do Ex-Ral 4 na 

cerca do Castelo de Leiria para instalação do Museu da Imagem em Movimento – M|i|mo. 

Aprovação de minuta de contrato 

2.5. Processo n.º T – 15/2007. Concepção, financiamento, construção e exploração de uma 

unidade comercial de dimensão relevante, Leiria. Proposta de anulação de documento de 

receita 

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

2007 

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

Leiria durante o mês de Abril de 2007 

3.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
3.2.1. Pagamentos 

3.2.2. VIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

3.2.3. Pagamento de facturas às firmas 

a) Jacinto Fernandes Marques, Lda. 

b) Fénix Intersegur, Lda. 

c) Pétala Dourada, Comércio de Utilidade Doméstica, Lda. 

d) Design ao Vivo, Lda. 

e) Emissora Regional de Leiria, Rádio Liz, C. R. L. 

f) AMERICANA, Papelarias, Livrarias e Equipamentos, S.A. 

g) SOCEM, Sociedade Construtora e Exportadora de Moldes, Lda. 

3.2.4. Contrato de aluguer de construção de pré-fabricados e seus conteúdos para 

instalação do Jardim-de-Infância de Olivais e EBI de Vale Sumo. Santa Catarina da Serra 

3.2.5. Concessão do direito de uso privativo de 3 edifícios sitos junto ao estacionamento da 

Fonte Quente, Leiria. 

3.2.6. Resumos de Tesouraria 

Ponto quatro 
4.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Jurídica 
4.1.1. Processo disciplinar 

4.1.2. Aquisição do edifício da Adega Cooperativa de Cortes, sito na freguesia de Cortes, 

concelho de Leiria 
4.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão de Recursos 
Humanos 
4.2.1. Voto de pesar  

4.2.2. Comemorações do dia da Cidade 

4.2.2.1. Homenagem a entidades do Concelho 

4.2.2.2. Medalha Comemorativa dos 25 anos de serviço no Município  

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

5.1.2. Ortigosa  

5.1.3. Santa Catarina da Serra 

Ponto seis 
6.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
6.1.1. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.10400/07) 

6.1.2. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.10401/07) 

6.1.3. Atribuição de lugares cativos no Mercado de Venda por Grosso do Falcão – Têxtil, 

Calçado e Outros (Ent.11616/07) 

6.1.4. Instituto do Emprego e Formação Profissional. Criação de Empresas. Portaria n.º 196-

A/01, de 10 de Março: Nuno Gonçalo Araújo Marques Castilho e Paulo Alexandre Araújo 

Marques Castilho (Ent.3357/07) 

6.1.5. Alteração do funcionamento do Mercado Municipal e do Mercado do Levante de 

Leiria, do dia 22 de Maio (Feriado Municipal) para o dia 23 de Maio de 2007 

Ponto sete 
7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Educativa 
Municipal  
7.1.1. Freguesia de Leiria. Transferência de verba 

7.1.2. Centro de Apoio ao Ensino Superior. Apoio 

7.1.3. Trocar por Miúdos 

7.1.4. Apoio ao funcionamento dos Estabelecimentos de Ensino (2007-A-64 Agrupamentos) 

7.1.5. Acordo de Colaboração. Programa Serviço de Refeições 1.º CEB. Associação de Pais 

da Escola do 1.º CEB da Quinta do Alçada 

7.1.6. Acordo de Colaboração. Programa Serviço de Refeições 1.º CEB. Associação de Pais 

e Encarregados de Educação da Escola do 1.º CEB e JI da Gândara dos Olivais 

7.1.7. Acordo de Colaboração. Programa Serviço de Refeições 1.º CEB. Associação de Pais 

e Encarregados de Educação da Escola da Sismaria da Gândara 

7.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Social e 
Família 
7.2.1. Atribuição de apoios financeiros no âmbito da acção social 

Ponto oito 
8.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Cultura 
8.1.1. Protocolo. Rede de conhecimento das bibliotecas públicas 

8.1.2. Apoio financeiro à Filarmónica do Sagrado Coração de Jesus e Maria, de Regueira de 

Pontes para obras no seu auditório/sede 

8.1.3. Cedência das instalações do Castelo ao IPL - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

de Leiria 

8.1.4. Comissão Promotora das Comemorações do 25 de Abril. Pedido de apoio 

8.1.5. Subsídio ao Grupo Coral Cantábilis (CGD) 

8.1.6. Entrada gratuita no Castelo no dia 18 de Maio, Dia Internacional dos Museus 
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8.1.7. Centro de Interpretação do Lapedo. Aquisição de réplica do esqueleto do «Menino do 

Lapedo»  

8.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude 
8.2.1. Apoio pontual à ADAL. Rectificação 

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

União Desportiva de Leiria 

8.2.3. Isenção da taxa de utilização do Pavilhão Desportivo Municipal da Bajouca. Centro 

Regional de Sangue de Coimbra 

8.2.4. Jogos de Leiria 2007. Fase de Freguesias. Torneio de Chinquilho 

8.2.5. Programa de apoio ao Associativismo Desportivo/ Infra-estruturas. Candidatura de 

Junho de 2007 

8.2.6. V Fitumis – Festival Internacional de Tunas Mistas. Pedido de apoio (Ent.10450/07 e 

Entfe.2924/07) 

Ponto nove 
9.1. Apoio à Freguesia de Monte Real para obras de ampliação do Cemitério. 2.ª Fase 

9.2. Protocolos de Vigilância e Segurança Balnear da Praia do Pedrógão 

9.3. Apoio à Freguesia da Boa Vista. V Festival Gastronómico do Leitão Assado da Boa 

Vista 

9.4. Agência de Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e 

Porto de Mós (UAC). Fundo Associativo 

Ponto dez 
10.1. Desfile Etnográfico e Feira Tradicional 2007. Alterações ao trânsito 

10.2. XXI Acção Ecológica «Eu sou vigilante da floresta», Lions Clube de Leiria. Alterações 

ao trânsito 

 

*** 

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

Ponto um 
Pagamento de factura à firma Global Notícias, 24 Horas 

Ponto dois 
Apoio para a X Concentração «Adega Boys» 

Ponto três 
Voto de Louvor 

Ponto quatro 
Apoio pontual à ASAL 

Ponto cinco 
Processo de loteamento n.º 36/94 – Raul Santos Gameiro e outros. Rectificação 

Ponto seis 
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Loteamento 6/97 

Ponto Sete 
T-122/2004 

 

 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção do munícipe Senhor António Monteiro 
 

I – O Senhor António Monteiro começou por dar conhecimento à Câmara que o 

Verão estava quase a chegar e iria haver, como sempre acontecia, muito barulho vindo da 

Esplanada «Jardim» não tendo sido feito nada para alterar essa situação incómoda para os 

moradores. Por esse motivo, sugeriu que a Câmara enviasse uma carta ao proprietário do 

estabelecimento para resolver a situação, sob pena de ele próprio enviar uma carta à ASAE. 

A Senhora Presidente tomou conhecimento.  

 

II – O Senhor António Monteiro, referindo-se ao protocolo de cedência de terreno 

para instalação do Mercado, informou que o mesmo só cessou porque a Câmara não o 

respeitou e usou esse espaço para estacionamento e que, por essa razão, em seu entender, 

é obrigação da Câmara repor o terreno na situação anterior. 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães referiu que o protocolo terminou 

porque o munícipe e sua família exigiram que a Câmara deixasse o espaço de uma semana 

para a outra, o que causou grande transtorno quer para o município quer para os feirantes. 

Foi uma atitude que a Vereadora disse não ter palavras para a qualificar. Todavia, a CML 

saiu do espaço e honrou o que estava estabelecido em protocolo. Quanto à reposição do 

terreno, a Senhora Vereadora informou que isso seria impossível, pois antes de ter sido 

alcatroado pela Câmara estava coberto de silvas. Agora que retornou aos seus proprietários, 

esclareceu a Senhora Vereadora, a Câmara não tem qualquer legitimidade para intervir e se 

o munícipe não quer o terreno como parque de estacionamento deverá vedá-lo. 

A Senhora Presidente reforçou a intervenção, afirmando que realmente tinha 

havido um protocolo que permitira utilizar o terreno nos termos em que o foi, que não tinha 

sido o Senhor António Monteiro a liderar esse processo mas antes o seu sobrinho, que foi 

quem permitiu que a Câmara utilizasse o terreno nas consabidas condições. Enfatizou ainda 

que o terreno era dele, munícipe, que a Câmara não tem lá nada e que se não quer que o 

terreno seja um estacionamento terá de criar condições para impedir que os carros entrem, 

designadamente, resolvendo o problema com o seu vizinho, que permite o estacionamento 

no respectivo terreno. 

 

III – O Senhor António Monteiro relatou que, segundo uma notícia que leu no jornal 

«O Público», a IGAT propôs a dissolução da Câmara de Bombarral por autorizar a 

construção numa zona REN. Posto isso, perguntou se a Avenida Adelino Amaro da Costa 

tinha sido construída ou não numa zona de REN?! 
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A Senhora Presidente respondeu que teria de solicitar essa informação à IGAT, 

entidade fiscalizadora competente na matéria, sendo que a única informação que podia dar 

era que todas as construções da Câmara estavam devidamente licenciadas. 

 

 Ordem do dia  

 
DLB N.º 0599/07 | Presentes as actas das reuniões de 15 e 29 de Março, de 12 e 18 de 

Abril, cuja leitura foi dispensada por terem sido previamente distribuídas, tendo a Câmara 

deliberado por unanimidade aprovar as suas redacções finais. 

 
 

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

 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 3590/82 – Joaquim Jesus Pereira Albino 
DLB N.º 0600/07 | De JOAQUIM JESUS PEREIRA ALBINO, representado pela procuradora 

Dr.ª Maria de Fátima Gonçalves, com endereço postal na Avenida Marquês de Pombal, 

Edifício Arcadas, 1.º Esc. 7, freguesia de Leiria, referente ao pedido de restituição da taxa 

paga pela apreciação do pedido de vistoria ao rés-do-chão e primeiro andar do edifício 

situado na Rua Gil Vicente, n.º 9, freguesia de Leiria, face ao pedido de desistência 

entretanto formulado. 

  A Câmara, depois de analisar o assunto, atenta ao teor da informação prestada pela 

Divisão Jurídica em 2007/04/13, constante do respectivo processo (folhas 121 e 122) e 

concordando com a informação prestada pela Divisão Administrativa e de Fiscalização do 

Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/05/03 (folha 123), deliberou por 
unanimidade revogar o despacho proferido pela Senhora Vereadora, Dra. Susana Silva, em 

2007/02/16, com base no qual foi informado o requerente/procuradora de que não havia 

lugar à devolução do montante da taxa paga, ao abrigo do disposto no artigo 141.º do 

Código do Procedimento Administrativo. 

Mais deliberou autorizar a restituição da importância de €100,00, relativa à taxa 

paga pela apreciação do pedido de vistoria, a qual não se chegou a realizar, com base na 

rubrica orçamental 06.02.03.01, face à proposta de cabimento n.º 1943/07, de 9 de Maio. 

Deliberou ainda dar conhecimento da decisão tomada pela Câmara à procuradora 

do requerente. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.2. Processo de obras particulares n.º 104/02 - Joaquim Antunes Vitorino 
DLB N.º 0601/07 | De JOAQUIM ANTUNES VITORINO, residente na Rua Dr. Oliveira 

Salazar, n.º 7, freguesia de Monte Real, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização da alteração da fachada do edifício denominado por «Pensão Rainha Santa», 

situado na Rua de Leiria, da referida freguesia. 
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 A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação prestada 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/05/09, constante do respectivo 

processo (folha 65), 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, do projecto de estabilidade referente 

à cobertura das varandas. 
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 0602/07 | Retirado 

 
1.1.4. Processo de obras particulares n.º 950/03 - Leonel da Silva Pontes 
DLB N.º 0603/07 | De LEONEL DA SILVA PONTES, residente na Estrada Nacional 109, n.º 

74, na localidade de Montijos, freguesia de Monte Redondo, referente ao projecto de 

arquitectura para alteração do edifício de habitação unifamiliar e piscina coberta em 

construção na Rua do Martingil, 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 2007/05/04, constante do respectivo 

processo (folha 584), 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 dos projectos de especialidades no prazo de seis meses. 

 Mais deliberou dar conhecimento ao requerente do parecer emitido pela EP – 

Estradas de Portugal, E.P.E. (folha 582). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.5. Processo de obras particulares n.º 1459/03 - Elisabete Maria Neves Ferreira 
DLB N.º 0604/07 | De ELISABETE MARIA NEVES FERREIRA, residente na Rua de Timor, 

Lote 5, Urbanização Belmonte II, na localidade de Casal dos Matos, freguesia de Pousos, 

referente ao projecto de arquitectura para construção de um jazigo num talhão vago situado 

entre os jazigos n.ºs 90 e 108 do Cemitério de Leiria. 

Por deliberação tomada em reunião de 2005/04/27, e em sede do presente 

processo, foi manifestada a intenção de indeferir o projecto de arquitectura referente à 

construção de um jazigo no n.º 93, dado que a pretensão contemplava a demolição da 

edificação existente, não passível de ser demolida dadas as suas características formais e 

decorativas e tendo em conta o parecer desfavorável emitido pelo Instituto Português do 

Património Arquitectónico. 

Posteriormente a requerente propôs uma permuta do espaço em causa por outro 

com a mesma área, situado entre os jazigos n.ºs 90 e 108, tendo a Câmara Municipal, em 

sua reunião de 2006/06/16, autorizado a referida permuta. 
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Em 2007/03/30, a requerente veio submeter à apreciação um projecto de 

arquitectura rectificado para o novo local, não se vendo inconveniente na sua aprovação sob 

o ponto de vista urbanístico. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/05/09, 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 
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, 

condicionado ao seguinte: 

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

esclarecedores quanto à estabilização estrutural da construção e respectivo termo de 

responsabilidade; 

2.º garantir o alinhamento da fachada principal com os jazigos confinantes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 429/05 - José Gaspar de Sousa 
DLB N.º 0605/07 | De JOSÉ GASPAR DE SOUSA, residente na Avenida Marquês de 

Pombal, Lote 24, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de um edifício misto e muros, no Rego Travesso, localidade de 

Cruz da Areia, freguesia de Leiria, numa zona definida no Regulamento do Plano Director 

Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/05/10, constante do respectivo 

processo (folhas 182 e 183), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º ceder ao domínio público espaço para alargamento da via, estacionamentos e passeio 

nos lados Sul e Poente.  

2.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela EDP - Distribuição (condição 

a constar no alvará de licença de construção); 

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

3.1. cópia completa do parecer emitido pela EDP - Distribuição, uma vez que na cópia 

apresentada não consta a página 3; 

3.2. prever o cumprimento do indicado no parecer emitido pela Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos, relativamente à contentorização para resíduos sólidos urbanos (do 

qual deverá ser dado conhecimento ao requerente das folhas 113 a 116); 

3.3. elementos gráficos rectificativos por forma a prever passeio contínuo junto ao acesso 

automóvel no lado Poente, podendo prever-se lancil rebaixado junto ao mesmo; 

3.4. projecto de arquitectura rectificado por forma a prever a eliminação das escadas de 

acesso aos arrumos no piso do sótão através dos fogos, uma vez que considera-se de 

contabilizar o espaço dos arrumos que tenham mais que 2,20m de pé direito para efeitos 
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de índice de construção, não havendo viabilidade para o mesmo, face ao artigo 47.º do 

Regulamento do Plano Director Municipal; 

3.5. alçados com indicação da localização das entradas/saídas de ar dos espaços horizontais 

comuns, face ao disposto no artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

3.6. elementos gráficos esclarecedores quanto à localização do sistema de ventilação das 

casas de banho interiores das lojas (artigo 87.º do Regulamento Geral das Edificações 

Urbanas); 

3.7. elementos gráficos relativamente aos muros de vedação; 

3.8. projecto de segurança contra riscos de incêndio (do qual deverá ser dado conhecimento 

ao requerente/ folha 119); 

3.9. projectos de especialidades incluindo: 

3.9.1. projecto de estabilidade, devendo garantir-se o cumprimento do disposto nas 

alíneas g) e h), do artigo 46.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente às 

características da laje (cobertura da cave) entre os dois corpos do edifício, de modo a 

garantir o acesso das viaturas dos bombeiros; 

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

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

colector para drenagem das referidas águas pluviais até um meio receptor adequado, com 

indicação da respectiva secção de vazão e caudais de ponta do empreendimento, de acordo 

com o disposto no artigo 194.º do Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto; 

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

depósito bancário no valor de €20.000,00, a fim de garantir a reposição de infra-estruturas 

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

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

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

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

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

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

à via; 

6.º garantir em obra o cumprimento dos artigos 110.º e 112.º do Regulamento Geral das 

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

gases e fumo; 

7.º eventuais reforços ou alterações às infra-estruturas existentes que venham a ser 

exigidas pelas respectivas entidades, serão da  responsabilidades do requerente; 

8.º no caso de se tornar necessário a execução/construção de equipamento de apoio às 

referidas infra-estruturas (PT), deverá requerer-se o respectivo licenciamento; 

9.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

9.1. garantir a execução de todas as infra-estruturas incluindo a pavimentação da zona de 

passeio, estacionamento e alargamento da via, devendo para o efeito garantir-se a 

utilização de materiais idênticos aos existentes no local, bem como prever a colocação 

dos contentores para resíduos sólidos urbanos; 

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

durante a obra; 
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9.3. os trabalhos devem ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento 

de Obras Municipais; 

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

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

 
1.1.7. Processo de obras particulares n.º 936/05 - Isabel Maria André dos Santos 
Ponte Duarte 
DLB N.º 0606/07 | De ISABEL MARIA ANDRÉ DOS SANTOS PONTE DUARTE, residente 

na Rua Cidade Rheine, lote 5, 2.º direito, na localidade de Vale da Cabrita, freguesia de 

Leiria, referente ao aditamento apresentado em fase de audiência prévia quanto aos motivos 

que estiveram na origem da proposta de indeferimento do projecto de arquitectura para 

alteração e ampliação do edifício de habitação unifamiliar situado na Rua dos Lamarões, 

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

como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

 A nova solução contempla a demolição da edificação existente e a construção de um 

novo edifício de habitação unifamiliar e muros, verificando-se que a proposta, ao nível 

volumétrico, é semelhante à inicialmente apresentada, a qual mereceu parecer favorável por 

parte do Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea, pelo que se considera dispensável 

nova consulta a esta entidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/05/09, constante do respectivo 

processo (folha 123), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

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

Poente, destinada a execução de passeio com a largura mínima de 1,60 m; 

2.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; 

3.º garantir em obra o cumprimento do disposto 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; 

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

4.1. projectos de especialidades; 

4.2. planta de implantação rectificada prevendo um passeio com a largura mínima de 1,60 m; 

4.3. elementos gráficos rectificados de modo a prever o fecho da cozinha, face ao disposto 

no artigo 66.º do Regulamento Geral de Edificações Urbanas; 

4.4. alçado lateral esquerdo rectificado por forma a cumprir com o disposto no n.º 4 do artigo 

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

5.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 
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públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a construção, de acordo com o 

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

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

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

6.º durante a execução da obra, acautelar a eventual interferência com as infra-estruturas 

existentes, devendo o mesmo ser solucionado com as entidades respectivas, a cargo da 

requerente; 

7.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

7.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio (a prever com 1,60 m de largura junto ao 

muro), devendo para o efeito garantir a utilização de materiais idênticos aos existentes 

no local, assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma, devendo os 

trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras 

Municipais, e proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser 

danificadas durante a obra; 

7.2. efectuar a cedência ao domínio público do espaço acima indicado (zona de passeios) e 

apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada em relação ao 

mesmo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 1303/05 - Rui Manuel Dias Moreira 
DLB N.º 0607/07 | De RUI MANUEL DIAS MOREIRA, residente na Travessa dos Rosas, n.º 

3, na localidade de Casal dos Matos, freguesia de Pousos, referente ao aditamento 

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

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

habitação unifamiliar e muros de vedação na Travessa dos Rosas, na localidade e freguesia 

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

Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

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

apresentado constam elementos que permitem alterar os motivos que estiveram na origem 

da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2006/05/04 e concordando com a 

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/05/04, 

constante do respectivo processo (folha 110), face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

Sul, destinada a alargamento do arruamento, devendo garantir a largura da via de 6,00 m, 

acrescida de 1,60 m para passeio; 

2.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; 
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3.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela EDP, cujo conteúdo já é do 

conhecimento do requerente. (Condição que deverá constar do alvará de obras que 

eventualmente vier a ser emitido); 

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

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

4.2. projectos de especialidades; 

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

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

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

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

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

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

6.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

6.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio e alargamento da via ao longo de toda a 

frente da propriedade, devendo para o efeito garantir a utilização de materiais idênticos 

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

venham a ser danificadas durante a obra e assegurar uma eficiente drenagem de águas 

pluviais junto à berma, devendo os trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de 

Fiscalização do Departamento de Obras Municipais; 

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

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

 
1.1.9. Processo de obras particulares n.º 35/06 - Joaquim Francisco Freire Fragata 
DLB N.º 0608/07 | De JOAQUIM FRANCISCO FREIRE FRAGATA, residente na Rua D. 

Adelaide Pedrosa Sousa, n.º 18, na localidade de Fontaínhas, freguesia de Monte Real, 

referente ao aditamento apresentado em fase de audiência prévia quanto aos motivos que 

estiveram na origem da proposta de indeferimento do projecto de arquitectura para 

legalização de obras de alteração do edifício de habitação unifamiliar, construção de 

telheiros e alteração de muros na Rua D. Adelaide Pedrosa Sousa, n.º 22, na localidade e 

freguesia acima indicadas, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal 

como Espaço Urbano Habitacional e em Área de Protecção das Nascentes Minero-

Medicinais (Termas de Monte Real). 

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

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

reunião de 2006/11/23 e concordando com a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/05/09, constante do respectivo processo (folha 146), face 

ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada 

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

de arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela Direcção-Geral de Geologia e 

Energia, cuja cópia deverá ser remetida ao requerente (folhas 142 e 143), nomeadamente 

no que se refere aos pontos 3 e 6, devendo os esgotos ser descarregados numa fossa 
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estanque e o respectivo esvaziamento efectuado periodicamente, ao encargo e da 

responsabilidade do requerente. (Condição que deverá constar dos alvarás de obras e 

utilização que eventualmente vierem a ser emitidos); 

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

2.1. memória descritiva rectificada relativamente à adequação às infra-estruturas e redes 

existentes, face ao indicado no parecer da Direcção-Geral de Geologia e Energia; 

2.2. planta com indicação da localização do sistema de ventilação da casa de banho interior 

(artigo 87.º do Regulamento Geral de Edificações Urbanas); 

2.3. projectos de especialidades, nomeadamente: 

2.3.1. projecto de estabilidade; 

2.3.2. projectos das redes prediais de distribuição de água e drenagem de águas 

residuais, devendo os esgotos da habitação serem descarregados para uma fossa estanque, 

a ser esvaziada periodicamente pelos serviços competentes para o mesmo, a cargo do 

requerente. 

 Mais deliberou, aquando do licenciamento, transmitir à Direcção-Geral de Geologia 

e Energia o andamento dado ao processo, face ao indicado n.º 6 do parecer emitido por 

aquela Entidade. 

Deliberou ainda transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pelos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (folha 144) e à Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos o conteúdo do parecer emitido pela Direcção-Geral de Geologia e Energia, 

face ao indicado no ponto 4 do referido parecer. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.10. Processo de obras particulares n.º 456/06 - Ulisses Figueiredo e Silva 
DLB N.º 0609/07 | De ULISSES FIGUEIREDO E SILVA, representado pela procuradora 

Maria Isabel Jorge de Figueiredo, residente na Rua dos Arrabaldes, n.º 31, freguesia de 

Monte Real, referente ao projecto de arquitectura para legalização de anexo e obras de 

alteração e ampliação do edifício de habitação unifamiliar situado na Rua de D. Dinis, 

freguesia de Monte Real. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/05/04, constante do respectivo 

processo (folha 122), 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, do seguinte: 

1.º elementos referentes ao muros de vedação, uma vez que os mesmos não constam dos 

processos antecedentes. (Refere-se que o assunto relativo ao alinhamento dos muros, 

execução de passeio e eventual alargamento da via deverá ser analisado pelo 

Departamento de Obras Municipais); 

2.º projectos de especialidades. 

  Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 99). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.11. Processo de obras particulares n.º 535/06 - Armando Abreu de Sousa 
DLB N.º 0610/07 | De ARMANDO ABREU DE SOUSA, residente Rua Capitão Silva Mendes, 

n.º 17, 1.º na localidade da Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, referente ao 

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

origem da proposta de indeferimento do projecto de arquitectura para construção de uma 

garagem e demolição da moradia existente na Rua Joaquim Costa Fialho, Praia do 

Pedrógão, freguesia de Coimbrão, numa zona sujeita ao Plano de Urbanização da Praia do 

Pedrógão. 

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

apresentado constam elementos que permitem alterar os motivos que estiveram na origem 

da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2006/11/23 e concordando com a 

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/05/09, 

constante do respectivo processo (folha 60), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público entre a construção e o espaço público no 

lado Nascente, por forma a permitir a melhoria dos acessos dos veículos de emergência à 

Travessa José Rebolão; 

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

2.1. estimativa orçamental rectificada relativamente à indicação da área de construção, face 

ao medido em planta (59,0m2); 

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 previamente à emissão da autorização de utilização: 

4.1. efectuar a pavimentação do espaço a ceder ao domínio público devendo garantir-se a 

utilização de materiais idênticos aos existentes no local, assim como proceder à 

reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a 

obra; 

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

de Obras Municipais. 

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

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

 
1.1.12. Processo de obras particulares n.º 679/06 - Maria de Jesus Ramalho Marques 
Ribeiro 
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DLB N.º 0611/07 | De MARIA DE JESUS RAMALHO MARQUES RIBEIRO, com endereço 

postal na Rua D. Sancho I, n.º 7, rés-do-chão, esquerdo e 1.º direito, freguesia de Leiria, 

referente ao projecto de arquitectura para alteração do estabelecimento de restauração e 

bebidas, com espaço de dança, instalado nas fracções «A» e «E» do edifício situado no local 

acima referido, inserido no Núcleo Histórico da Cidade e Zona Especial de Protecção ao 

Castelo. 

 A pretensão visa a regularização do estabelecimento existente, titulado com alvará 

de licença de abertura n.º 26/97 emitido pelo Governo Civil para café, com vista à adaptação 

do mesmo face ao regime de licenciamento aplicável actualmente em vigor. 

 O pedido mereceu pareceres favoráveis da Divisão de Habitação e Reabilitação 

Urbana, do Instituto Português do Património Arquitectónico, do Governo Civil e do Serviço 

Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, tendo os espaços em causa sido objecto de 

licenciamento anterior em sede do processo de obras n.º 3534/82 para a actividade de 

comércio. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/05/09, constante do respectivo 

processo (folha 210), 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 cumprir com o indicado no parecer do Instituto Português do Património Arquitectónico, 

cujo conteúdo já é do conhecimento da requerente, nomeadamente no que se refere ao 

acompanhamento de eventuais trabalhos de escavação, que deverão ser acompanhados 

por arqueólogo, a cargo do dono da obra, e salvaguardando as competências do Instituto 

Português de Arqueologia. (Condição que deverá constar do alvará de obras que 

eventualmente vier a ser emitido); 

2.º cumprir com o indicado no parecer da Autoridade de Saúde, cuja cópia deverá ser 

remetida à requerente (folha 100); 

3.º apresentar, no prazo de seis meses, os respectivos projectos de especialidade. 

 Mais deliberou dar conhecimento à requerente dos conteúdos dos pareceres 

emitidos pelo Governo Civil e pelo Gabinete de Reabilitação Urbana (folhas 104, 105 e 93) e 

transmitir ao Sector de Licenciamentos Diversos o conteúdo da presente deliberação, face 

ao parecer emitido pelo Governo Civil, nomeadamente no que se refere ao horário de 

funcionamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.13. Processo de obras particulares n.º 815/06 - Paulo Barroca Moreira de Lima 
DLB N.º 0612/07 | De PAULO BARROCA MOREIRA DE LIMA, residente Rua dos Barros, 

n.º 10, na localidade de Tubaral, freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de um barracão (duas fracções) e muros de vedação na 

localidade de Fontaínha, freguesia de Pousos, numa zona definida no Regulamento do 

Plano Director Municipal como Espaço Industrial. 
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 A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação prestada 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/05/.09, constante do respectivo 

processo (folha 104), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º ceder ao domínio público uma faixa de terreno devendo para o efeito medir-se 5,0 m ao 

eixo do arruamento, para execução de passeio (1,60m de largura) e o restante espaço para 

alargamento da via; 

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

Bombeiros (do qual deverá ser dado conhecimento ao requerente/ folha 101); 

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

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

à via; 

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

4.1. planta com indicação das sanitas nas casas de banho e da localização do sistema de 

ventilação das casas de banho interiores (artigo 87.º do Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas); 

4.2. elementos gráficos rectificativos por forma a prever o pé direito mínimo de 3,0m nos 

escritórios, face ao disposto na alínea c) do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 243/86, de 20 

de Agosto; 

4.3.  projectos de especialidades incluindo: 

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

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

colector para drenagem das referidas águas pluviais até um meio receptor adequado, com 

indicação da respectiva secção de vazão e caudais de ponta do empreendimento, de acordo 

com o disposto no artigo 194.º do Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto; 

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

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

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

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

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

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

6.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

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

ceder ao domínio público; 

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

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

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

durante a obra.  

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

de Obras Municipais. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.14. Processo de obras particulares n.º 1229/06 - Maria Isabel Barreiro da Silva 
Frazão 
DLB N.º 0613/07 | De MARIA ISABEL BARREIRO DA SILVA FRAZÃO, residente Rua D. 

José Alves Correia da Silva, na localidade de Cruz da Areia, freguesia de Leiria, referente ao 

projecto de arquitectura para legalização da alteração e ampliação de um edifício de 

habitação colectiva, situado no local acima referido, numa zona definida no PDM como 

Áreas Habitacionais ou residenciais de Baixa Densidade. 

 Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007.05.10, 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 o projecto apresentado prevê a ampliação do edifício ao nível do piso -1, contrariando o 

disposto da alínea c) do n.º 2 do artigo 26.º do Regulamento do Plano Director Municipal, 

relativamente à distância mínima entre o edifício e o eixo do arruamento; 

2.º a pretensão apresentada não prevê o cumprimento do disposto no Regulamento Geral 

das Edificações Urbanas, nomeadamente: 

2.1.  artigo 66.º relativamente à área do compartimento da cozinha (Piso 0); 

2.2.  artigo 71.º relativamente à iluminação e ventilação das cozinhas; 

3.º não prevê o cumprimento do disposto no artigo 47.º do Regulamento do PDM, 

relativamente ao índice da parcela (máximo 0,5, uma vez que se considera de contabilizar a 

área das marquises, tendo em conta que as mesmas não possuem as características 

definidas no n.º 2 do artigo 71.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, não 

podendo assim ser consideradas como espaço exterior); 

4.º não apresenta cortes longitudinais e transversais abrangendo a totalidade do terreno e o 

eixo do arruamento; 

5.º não apresenta a totalidade dos elementos referentes ao telheiro; 

6.º não apresenta ficha com elementos estatísticos de acordo com a Portaria nº 1111/01, de 

19 de Setembro; 

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

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

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

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007.05.10, e face ao disposto no artigo 

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

177/01, de 4 de Junho, deliberou por unanimidade notificar a requerente, nos termos dos 

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

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

 
1.1.15. Processo de obras particulares n.º 90/07 - Manuela de Aldeia Portela da Silva 
Ginja (e outros) 
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DLB N.º 0614/07 | De MANUELA DE ALDEIA PORTELA DA SILVA GINJA (e outros), 

residente na Rua do Ribeiro, n.º 16, na localidade de Gândara dos Olivais, freguesia de 

Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para alteração do piso 1 do edifício situado 

na Rua Pedro Álvares Cabral, nºs 1, 1-A e 3 e Rua Barão de Viamonte, n.ºs 48-50, freguesia 

de Leiria, inserido no Núcleo Histórico da Cidade e Zona de Protecção ao Castelo. 

 As alterações incidem sobre o interior do edifício, pretendendo-se a reformulação 

dos dois fogos anteriormente existentes. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/05/04, constante do respectivo 

processo (folha 59), 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 a 

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

1.º esclarecimentos quanto à localização da conduta de evacuação de fumos da cozinha 

proposta; 

2.º projectos de especialidades. 

 Mais deliberou transmitir à requerente os conteúdos dos pareceres emitidos pela 

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

Arquitectónico (folhas 50 e 56). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2. Análise do processo de informação prévia n.º 25/06 - Auto Industrial, S.A. 
DLB N.º 0615/07 | De AUTO INDUSTRIAL, S.A, com sede social na Avenida Emídio 

Navarro, n.º 36, Coimbra, referente ao pedido de informação prévia sobre a viabilidade de 

alteração e ampliação das instalações existentes em Alto do Vieiro, freguesia de Parceiros, 

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

com vista à instalação de um stand de vendas e oficina de automóveis. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/05/09, constante do respectivo 

processo (folha 84), 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 pedido de informação prévia da operação urbanística acima referida pelo período 

de um ano, nos termos do disposto no artigo 17.º da referida disposição legal, condicionado 

ao seguinte: 

1.º aquando do pedido de licenciamento: 

1.1. o projecto de arquitectura deverá indicar a totalidade das edificações existentes, a 

legalizar e a ampliar, uma vez que não foi possível identificar o(s) processo(s) ao abrigo 

do(s) qual(ais) foram licenciadas as construções existentes; 

1.2. apresentar elementos referentes aos parques cobertos; 

1.3. apresentar projecto de arranjos exteriores, de acordo com as indicações a fornecer pelo 

Departamento de Obras Municipais, face ao parecer emitido pela Junta de Freguesia, 

cujo conteúdo deverá ser transmitido ao requerente (folha 49); 
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1.4. projecto de segurança contra riscos de incêndio, face ao parecer emitido pelo Serviço 

Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, cujo conteúdo já é do conhecimento do 

requerente; 

1.5. a pretensão obtenha pareceres favoráveis das seguintes entidades: 

1.5.1. Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, face ao 

disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 5.º e na alínea b) do n.º 2 do artigo 23.º do Decreto-

Lei n.º 242/01, de 31 de Agosto; 

1.5.2. Autoridade de Saúde; 

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

Portugal, E.P.E. e EDP Distribuição, cujas cópias deverão ser remetidas ao requerente 

(folhas 52 e 55); 

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

relativamente à acessibilidade aos edifícios; 

4.º cumprir com os restantes aspectos previstos na legislação em vigor, nomeadamente no 

Regulamento Geral de Edificações Urbanas e no Regulamento do Plano Director Municipal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.3. Análise dos seguintes processos de participação  
1.3.1. Processo de participação n.º 42/03 - Centro Municipal de Operações de 
Emergência de Protecção Civil 
DLB N.º 0616/07 | De CENTRO MUNICIPAL DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA DE 

PROTECÇÃO CIVIL, com endereço postal na Rua de Tomar, freguesia de Leiria, referente à 

comunicação relativa ao mau estado de conservação do edifício habitacional e comercial 

situado na Praça Rodrigues Lobo, n.º 30, freguesia de Leiria, inserido na zona de protecção 

ao Castelo e em área abrangida pelo Programa Polis. 

 Efectuada vistoria ao local, verificou-se que o edifício se encontra desabitado e 

bastante degradado, nomeadamente no que se refere à respectiva estrutura e cobertura, 

apresentando a fachada e o tecto do rés-do-chão na zona da arcada sinais de 

desprendimento de reboco, constatando-se que a recuperação da edificação depende de 

obras de intervenção profunda. 

 O imóvel é ladeado por outras construções (uma de cada lado), em cujos rés-do-

chão se encontram a funcionar estabelecimentos de bebidas, estando instaladas mesas e 

cadeiras de esplanada sob a arcada do prédio vistoriado. 

 De referir ainda que a construção se encontra identificada, desde Novembro de 

2005, pelo Gabinete de Reabilitação Urbana como edifício de risco. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com o teor do auto da vistoria 

efectuada em 2007/03/21, constante do respectivo processo (folha 10), deliberou por 
unanimidade o seguinte: 

1.º ratificar, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, o despacho proferido pela Senhora 

Vereadora, Dra. Susana Silva,  em 2007/02/16, o qual ordenou a realização da vistoria ao 

edifício acima referido; 
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2.º notificar o proprietário do imóvel, nos termos previstos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 89.º do 

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

de 4 de Junho, na alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, e no Código do Procedimento Administrativo, 

para no prazo de sessenta dias adoptar medidas necessárias com vista a melhorar a 

segurança do edifício, conforme consta do auto de vistoria n.º 82/07, cujo teor lhe deverá ser 

transmitido; 

3.º informar o proprietário de que deverá solicitar pedido de licenciamento com vista à 

recuperação do imóvel, uma vez que o projecto de arquitectura aprovado em sede do 

processo n.º 819/01 se encontra caducado por falta de entrega dos projectos de 

especialidades dentro do prazo estabelecido para o efeito; 

4.º dispensar a audiência prévia do interessado, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 

103.º do Código do Procedimento Administrativo, por se considerar urgente a decisão 

tomada, uma vez que o edifício nas condições em que se encontra poderá oferecer risco 

para a saúde pública e para a segurança de pessoas e bens. 

 Mais deliberou transmitir os procedimentos adoptados pela Câmara ao Centro 

Municipal de Operações de Emergência de Protecção Civil. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.3.2. Processo de participação n.º 307/06 - Mariana Piedade Silvestre 
DLB N.º 0617/07 | De MARIANA PIEDADE SILVESTRE, residente na Rua Henrique 

Sommer, n.º 3, r/c, freguesia de Leiria, referente ao pedido de vistoria ao primeiro andar do 

edifício onde reside. 

 Em 2007/02/14 foi efectuada vistoria ao local, com vista a averiguar as condições de 

salubridade da referida habitação, nomeadamente no que concerne à varanda adjacente ao 

rés do chão e às condições da caixa de visita, ambas localizadas à entrada da residência, 

tendo-se verificado que:  

a) a varanda apresenta patologias inerentes à exposição às diversidades climatéricas, 

idade e ausência de manutenção, nomeadamente, infiltrações, exposição de 

armaduras, queda de reboco e risco de rotura da componente estrutural; 

b) a caixa de visita apresenta insuficiências ao nível da profundidade, dimensão, 

inclinação das tubagens e incorrecto sinfonamento da instalação. 

 O edifício encontra-se, na sua generalidade, em mau estado de conservação sendo 

que as infiltrações e a ausência de estanquicidade são uma realidade. 
 A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com o teor do auto da vistoria 

efectuada em 2007/02/14, constante do respectivo processo (folha 8), deliberou por 
unanimidade o seguinte: 

1.º ratificar, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, o despacho proferido pelo Senhor 

Vice-Presidente, Dr. Vitor Lourenço, em 2007/02/14, o qual ordenou a realização da vistoria; 

2.º notificar a proprietária do edifício, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo, da intenção da Câmara em notificá-la, ao abrigo do disposto 

na alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e nos n.ºs 2 e 3 do 
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artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

177/01, de 4 de Junho, para no prazo de quinze dias proceder à realização das obras 

necessárias à reparação das deficiências constantes no auto de vistoria n.º 100/07, cujo teor 

deverá ser transmitido à proprietária. 

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

 
1.3.3. Processo de participação n.º 316/06 - Maria José da Silva Baptista 
DLB N.º 0618/07 | De MARIA JOSÉ DA SILVA BAPTISTA, residente na Rua das Olarias, n.º 

9 A, freguesia de Leiria, referente à exposição elaborada pelos Serviços de Fiscalização na 

sequência da reclamação verbal apresentada pela requerente relativamente ao estado de 

degradação do edifício onde reside. 

 Em 2007/03/14 foi efectuada uma vistoria ao local, tendo-se verificado que os 

elementos estruturais e funcionais que compõem o edifício, designadamente: a cobertura, 

paredes, reboco, caixilharia, instalação eléctrica, instalação sanitária, cozinha, logradouro, 

apresentam sinais de degradação, encontrando-se ultrapassado o seu tempo de vida útil, 

acelerado pela inexistência de procedimentos periódicos de reparação e manutenção. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com o teor do auto da vistoria 

efectuada em 2007/03/14, constante do respectivo processo (folha 6), deliberou por 
unanimidade o seguinte: 

1.º ratificar, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, o despacho proferido pelo Senhor 

Vice Presidente, Dr. Vitor Lourenço, em 2006/12/29, o qual ordenou a realização da vistoria 

ao edifício acima referido; 

2.º notificar o proprietário do imóvel, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-

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

Junho, e na alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, para no prazo de quarenta e cinco dias proceder à 

execução das obras de conservação e reparação do edifício acima referido, por forma a 

assegurar condições mínimas de habitabilidade, conforme consta do auto de vistoria n.º 

98/07, cujo teor deverá ser transmitido ao proprietário; 

3.º considerando o elevado estado de degradação em que o edifício se encontra, haverá 

necessidade de proceder a uma intervenção mais profunda, que passará pela realização de 

obras sujeitas a licenciamento nos termos previstos na legislação em vigor, pelo que deverá 

informar-se o proprietário para adoptar medidas nesse sentido; 

4.º dispensar a audiência prévia do interessado, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 

103.º do Código do Procedimento Administrativo, por se considerar urgente a decisão 

tomada, uma vez que o edifício não reúne condições de habitabilidade. 

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

 
1.3.4. Processo de participação n.º 25/07 - Polícia de Segurança Pública 

CMLeiria/ Acta n.º 12, de 2007.05.16 
 
 



588 (23) 

DLB N.º 0619/07 | De POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, com endereço postal no Largo 

de S. Pedro, n.º 4, freguesia de Leiria, referente à participação relativa à derrocada do 

edifício devoluto situado na Rua da Catraia, n.º 12, na localidade de Pinheiros, freguesia de 

Marrazes. 

 Na sequência da derrocada, foram de imediato accionados os Serviços do Município 

Leiria, a fim de procederem à remoção dos entulhos e limpeza da via, e efectuada uma 

vistoria ao local, tendo-se verificado que, apesar do edifício não oferecer perigo para a 

circulação viária e pedonal, uma vez que a zona junto à via ruiu, existe ainda uma empena 

que ameaça cair, embora para o interior do terreno, bem como alguns elementos suspensos 

que poderão desprender-se. 

 Os materiais provenientes da derrocada que caíram para o interior do lote não foram 

retirados, tendo o proprietário, que participou na vistoria, manifestado a intenção de demolir 

a edificação a curto prazo. 

 Verificou-se ainda a existência de um cabo eléctrico exterior, pendurado num poste 

junto ao entulho, a uma altura acessível, a partir do interior do terreno, a uma pessoa de 

estatura normal, ligado ao poste existente do outro lado da rua, tendo já sido notificado o 

proprietário da edificação para tomar as medidas necessárias por forma a garantir o corte de 

energia. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com o teor do auto da vistoria 

efectuada em 2007/03/21, constante do respectivo processo (folha 8), deliberou por 
unanimidade o seguinte: 

1.º ratificar, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, os despachos proferidos pela 

Senhora Vereadora, Dra. Susana Silva, em 2007/02/22, e pela Senhora Presidente em 

2007/04/20, os quais ordenaram, respectivamente, a realização da vistoria ao edifício acima 

referido e a notificação ao proprietário do imóvel para, de imediato, tomar as medidas 

necessárias por forma a garantir o corte de energia através do cabo aéreo existente no 

alçado confinante, a partir do poste mais próximo; 

2.º notificar o proprietário do imóvel, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo, da intenção da Câmara em notificá-lo para no prazo de 

quarenta e cinco dias, proceder à demolição da empena do lado direito do edifício, remover 

o entulho e proceder à limpeza do terreno, por forma a assegurar que não haja possibilidade 

de desprendimento ou queda de quaisquer elementos da construção para o exterior do lote, 

conforme consta do auto de vistoria n.º 79/07, cujo o exemplar deverá ser remetido ao 

proprietário. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.3.5. Processo de participação n.º 63/07 - Piedade de Jesus Pedrosa Ribeiro 
DLB N.º 0620/07 | De PIEDADE DE JESUS PEDROSA RIBEIRO, residente em Olhalvas, 

Prédio J. J. Nunes, 1.º esquerdo, freguesia de Pousos, referente à exposição apresentada 

relativamente ao estado de degradação do apartamento onde reside. 

 Em 2007/04/18 foi efectuada uma vistoria ao local, tendo-se verificado que a fracção 

apresenta patologias de diversa natureza, nomeadamente ao nível das janelas e paredes 
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interiores, existindo perigo de derrocada de parte dos tectos, face à degradação contínua da 

estrutura, fruto de infiltrações de água e acumulação de humidade, e que poderá colocar em 

perigo o correcto funcionamento da instalação eléctrica. 

 Num dos quartos o tecto chegou mesmo a ruir parcialmente. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com o teor do auto da vistoria 

efectuada em 2007/04/18, constante do respectivo processo (folha 13), deliberou por 
unanimidade o seguinte: 

1.º ratificar, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5A/02, de 11 de Janeiro, o despacho proferido pela Senhora 

Vereadora, Eng.ª Isabel Gonçalves, em 2007/04/03, o qual ordenou a realização da vistoria 

ao edifício acima referido; 

2.º notificar o proprietário do imóvel, nos termos previstos no Novo Regulamento de 

Arrendamento Urbano (Lei n.º 6/06, de 28 de Junho), no artigo 1074.º do Código Civil e no 

artigo 2.º da Lei n.º 157/06, de 8 de Agosto, para no prazo de trinta dias proceder à 

execução das obras necessárias à correcção das deficiências apontadas no auto de vistoria 

n.º 99/07, cujo teor deverá ser transmitido à proprietária, no sentido de repor as condições de 

habitabilidade da fracção em causa; 

3.º dispensar a audiência prévia do interessado, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 

103.º do Código do Procedimento Administrativo, por se considerar urgente a decisão 

tomada, uma vez que não se encontram asseguradas as condições de segurança das 

pessoas que ali habitam. 

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

 

1.4. Análise dos seguintes processos de vistoria 
1.4.1. Processo de vistoria n.º 21/06 - Autoridade de Saúde de Leiria 
DLB N.º 0621/07 | Retirado 

 
1.4.2. Processo de vistoria n.º 5/07 - Georgina Conceição Santos Ferreira 
DLB N.º 0622/07 | De GEORGINA CONCEIÇÃO SANTOS FERREIRA, representada pela 

sua mãe Belmira da Conceição Santos, residente na Rua da Ribeira, n.º 87, freguesia de 

Azóia, referente ao pedido de vistoria para efeitos de verificação das condições de 

salubridade e segurança do edifício de habitação colectiva situado na Rua Professor Silvano 

de Oliveira, n.º 100, freguesia de Azóia. 

 Na sequência da vistoria efectuada ao local, verificou-se que a referida edificação 

apresenta patologias associadas a infiltrações de água e deficiente drenagem da rede de 

esgotos. 

 Detectou-se ainda a existência de um cão, potencialmente perigoso, no logradouro 

do edifício junto à via pública. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com o teor do auto da vistoria 

efectuada em 2007/03/07, constante do respectivo processo (folha 8), deliberou por 
unanimidade o seguinte: 
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1.º ratificar, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, o despacho proferido pela Senhora 

Presidente em 2007/02/23, o qual ordenou a realização da vistoria ao edifício acima referido; 

2.º notificar a proprietária do imóvel, nos termos previstos no artigo 1074.º do Código Civil e 

no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 157/06, de 8 de Agosto, para no prazo de quarenta e cinco 

dias proceder à execução das obras de conservação necessárias à correcção das 

deficiências apontadas no auto de vistoria n.º 81/07, cujo conteúdo lhe deverá ser 

transmitido; 

3.º notificar a inquilina para, no prazo de quinze dias, retirar o cão que se encontra no 

logradouro do edifício para um local mais seguro, devendo a situação ser acompanhada pela 

Autoridade Veterinária Municipal; 

4.º dispensar a audiência prévia das interessadas, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 

103.º do Código do Procedimento Administrativo, por se considerar urgente a decisão 

tomada, uma vez que: 

4.1. as deficiências apontadas poderão colocar em causa as condições de salubridade e 

segurança do edifício; 

4.2. a existência de um cão potencialmente perigoso junto à via pública poderá colocar em 

causa a segurança de pessoas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.5. Análise do processo de licenciamento de combustíveis n.º 210/03 - REPSOL 
PORTUGAL, PETRÓLEO E DERIVADOS, LDA. 
DLB N.º 0623/07 | De REPSOL PORTUGAL, Petróleo e Derivados, Lda., com sede social na 

Avenida José Malhoa, n.º 16 B, 4.º andar, Edifício Europa,  Lisboa, referente ao pedido de 

aprovação do projecto para legalização da instalação de um reservatório enterrado de 

armazenagem de GPL na Escola EB 2,3 Dr. Correia de Mateus, freguesia de Pousos. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/05/09 (Sector de Apoio Técnico aos 

Licenciamentos Especiais), constante do respectivo processo (folhas 151 e 152), e face ao 

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

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

condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de trinta dias e antes do início das obras, os seguintes elementos: 

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

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

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

1188/03, de 10 de Outubro; 

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

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

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

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

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

normas legais e regulamentares em vigor; 

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

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

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

equipamentos, emitidos por organismos legalmente aceites. 

 Mais deliberou remeter à requerente um exemplar autenticado do projecto aprovado 

bem como cópias dos pareceres emitidos pelas entidades consultadas (folhas 35, 94 e 110). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.6. Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços de fiscalização durante o mês 
de Abril. 
DLB N.º 0624/07 | Presente o relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao 

serviço efectuado durante o mês de Abril: 

 

 

Departamento de Operações Urbanísticas 

Queixas 63 
Processos Fiscalizados 347 
Mandados de Notificação 4 
Embargos 14 

AUTOS DE TRANSGRESSÃO 
Obras sem licença 42 
Obras em desacordo com a licença 14 
Outras transgressões 10 
 

Serviço efectuado para o Departamento Jurídico 

Mandados de Notificação 12 
Processos de contra-ordenação 1 
Autos de Notícia 40 
Informações 0 
 

Secção de Fiscalização 
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  A Câmara tomou conhecimento. 

N.º de 
embar

go 
Data Nome do 

Proprietário Local Tipo de obra Razões do embargo Processo 

1693 02/04/07 
José Rato 
Vendeirinho e 
Outros 

Pousos Construção de armazém 
e muros de vedação 

Em desacordo com o 
projecto aprovado. 1490/04 

1695 04/04/07 Carlos Santos 
Gomes Caranguejeira Construção de anexo e 

muro de vedação 
Sem a respectiva 
licença Não existe 

1696 04/04/07 
Carlos Miguel 
Santos 
Carreira 

Sta. Catarina 
da Serra 

Reconstrução de muros 
e anexo junto è via 
pública 

Sem a respectiva 
licença Não existe 

1694 04/04/07 

Henrique 
Pereira 
Rodrigues 
Romeiro 

Caranguejeira Ampliação de moradia e 
construção de anexo 

Sem a respectiva 
licença Não existe 

1697 09/04/07 

Gabriel 
Alejandro 
Gervino e 
Valéria 
Turconi 

Boa Vista Alterações de moradia e 
muros de vedação 

Em desacordo com o 
projecto aprovado. 852/00 

1678 11/04/07 Creinvest, 
S.A. Marrazes Construção de edifício 

misto 
Sem a respectiva 
licença 1044/05 

1679 11/04/07 Creinvest, 
S.A. Marrazes Construção de edifício 

misto 
Sem a respectiva 
licença 586/06 

1698 12/04/07 

Portrisa – 
Portas e 
Automatismo, 
Lda. e outra 

Regueira de 
Pontes 

Construção de pavilhão 
industrial 

Sem a respectiva 
licença 800/06 

1689 16/04/07 Simões & 
Filhos, Lda. Leiria Alterações em fracção 

de comércio 
Sem a respectiva 
licença 509/00 

1699 17/04/07 

Sérgio 
Fernando 
Marques 
Cabral 

Leiria Construções várias no 
terraço de fracção 

Sem a respectiva 
licença Não existe 

1700 24/04/07 Nelson Filipe 
Morais Ribeiro Caranguejeira Construção de moradia Em desacordo com o 

projecto aprovado. 1034/05 

1690 26/04/07 
Nelson de 
Sousa 
Rodrigues 

Maceira Construção de muro de 
vedação 

Em desacordo com o 
projecto aprovado. 985/04 

1721 26/04/07 Caves Vidigal, 
S.A. Cortes Construção de edíficio  Sem a respectiva 

licença Não existe 

1701 26/04/07 José Pereira 
Oliveira Boa Vista Construção de moradia Em desacordo com o 

projecto aprovado. 204/05 

 

1.7. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.7.1. Processo de loteamento n.º 65/77 – Fernando Luís Feijão Norte 
DLB N.º 0625/07 | De FERNANDO LUIS FEIJÃO NORTE, acompanhado de um 

requerimento de João Sérgio Pais Bernardino, residente na Avenida Marquês de Pombal 

Lote 24, 7.º direito, no lugar, freguesia e concelho de Leiria e de Fernando Luis Feijão Norte, 

residente na Rua Albano Alves Pereira, n.º 8 no lugar e freguesia de Monte Redondo, datado 

de 3 de Janeiro de 2007, a solicitar a aprovação de alterações (aditamentos n.º (s) 3 e 4) do 

projecto de loteamento, referentes aos lotes 1 e 2, do loteamento situado na Rua Albano 

Alves Pereira, no lugar e freguesia de Monte Redondo. 

De acordo com a informação da Divisão de Loteamentos, no aditamento n.º 3 são 

apresentados ajustamentos às áreas de construção do lote 2 e no aditamento n.º 4 são 
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apresentados os mesmos ajustamentos às áreas de construção do lote 2 e também à área 

máxima de construção acima da cota de soleira do lote 1. 

O requerido tem enquadramento no PDM, nomeadamente na alínea j) do artigo 3.º . 

Relativamente ao pedido de certidão de cedências, estas são formalizadas após a 

emissão do aditamento ao alvará. 

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

Divisão de Loteamentos datada de 20 de Abril de 2007, constante do respectivo processo, 

(folha 318 e 318 verso) deliberou por unanimidade aprovar as alterações propostas 

condicionado ao seguinte: 

1. acertos nas áreas totais de construção dos lotes 1 e 2 e na área de implantação do lote 1; 

2. apresentar anexos devidamente rectificados em conformidade com a informação da 

Divisão de Loteamentos. 

3. o aditamento ao alvará deve ser requerido no prazo de 1 ano. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.7.2. Processo de loteamento n.º 12/91 – Teodoro de Jesus Domingues 
DLB N.º 0626/07 | De TEODORO DE JESUS DOMINGUES e outros, acompanhado de um 

requerimento de Manuel de Jesus Domingues, residente na Rua Colónia Agrícola, lote 2, n.º 

312, no lugar de Alcaidaria, da freguesia de Milagres, concelho de Leiria, a solicitar alteração 

ao lote 3 do loteamento, situado no lugar de Brejo, da freguesia de Milagres, consistindo a 

mesma, que o número de pisos previstos no loteamento (cave, rés-do-chão e andar), lhe 

seja considerado como «até ao máximo de 2 pisos». 

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

Divisão de Loteamentos datada de 8 de Maio de 2007, constante do respectivo processo, 

(folha 365) deliberou por unanimidade aprovar a alteração proposta. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.7.3. Processo de loteamento n.º 5/99 - Maria Lucília de Oliveira Faria Ribeiro e outro 
DLB N.º 0627/07 | De MARIA LUCÍLIA OLIVEIRA FARIA RIBEIRO e outra, residente na Rua 

Dr. Vitorino Silva Araújo Lote 5,  rés-do-chão esquerdo, em Leiria, acompanhado de um 

requerimento a solicitar a recepção provisória das obras de urbanização referente ao 

loteamento situado no lugar de Cruz da Areia, da freguesia e concelho de Leiria. 

A Câmara municipal em sua Reunião datada de 1 de Março de 2007, deliberou 

autorizar a recepção provisória da rede viária e arranjos exteriores, ficando contudo por 

deliberar sobre a redução da garantia bancária n.º 297/2000 – S, relativamente às infra-

estruturas de águas e esgotos domésticos, para 10% do seu valor global. 

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

pelo Departamento de obras Municipais, Divisão de parques e Espaços Verdes, Divisão de 

Loteamentos e Departamento de Operações Urbanísticas datadas de 22 de Agosto de 2006, 

29 de Agosto de 2006, 9 de Fevereiro de 2007 e 9 de Maio de 2007 respectivamente, 

constantes do respectivo processo (folhas 304, 305, 307 e 321), em aditamento à 

deliberação de Câmara datada de 1 de Março de 2007, deliberou por unanimidade 
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autorizar a redução da garantia bancária n.º 297/2000 – S, para 10% do seu valor inicial, e 

comunicar ao BPN – Banco Português de Negócios. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.7.4. Processo de loteamento n.º 2/96 - António José Ribeiro Pinto Pascoal 
DLB N.º 0628/07 | De ANTÓNIO JOSÉ RIBEIRO PINTO PASCOAL e Martins & Gameiro, 

Lda, acompanhado de um requerimento de HUMBERTO ANTUNES GAMEIRO, residente na 

Avenida Marquês de Pombal, lote 21, 8D, freguesia e concelho de Leiria, a solicitar 

alterações ao lote 59 do loteamento, situado no lugar de S. Romão, da freguesia de Pousos, 

concelho de Leiria, consistindo as mesmas no seguinte: 

1. aumento da área de construção em cave de 208m2 para 316,77m2, destinada a 

garagem e arrumos e consequente aumento da área total de construção de 624m2 para 

732,77m2;  

2. aumento da área de implantação de 208m2 para 316,17m2 e consequente reformulação 

ao polígono de implantação e respectivos afastamentos. 

3. Decorreu o período de discussão pública nos termos do artigo 22.º e do n.º 2 e do artigo 

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

n.º 177/01, de 4 de Junho, sem que se tivesse verificado oposição. 

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

Divisão de Loteamentos datada de 8 de Maio de 2007, constante do respectivo processo, 

(folhas 645 e 653) deliberou por unanimidade aprovar as alterações propostas, tendo o 

prazo de 1 ano para requerer a emissão do Aditamento ao alvará de loteamento.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.7.5. Processo de loteamento n.º 6/03 - Celso Rosa Ferreira e outros 
DLB N.º 0629/07 | De CELSO ROSA FERREIRA e outros, residente na Rua da Freiria, n.º 

20, freguesia e concelho de Batalha, acompanhado de um requerimento, a solicitar uma 

operação de loteamento, constituído por 18 lotes para habitação unifamiliar, num terreno 

inserido em Espaço Urbano, área habitacional ou residencial, de acordo com a Planta de 

Ordenamento do PDM, encontrando-se em zona de protecção à BA5, situado no lugar de 

Galega, da freguesia de Ortigosa e do concelho de Leiria. 

Sobre este assunto foi prestada a seguinte informação pela Divisão de Loteamentos 

que se transcreve: 

1. «A solução da correcção do traçado da linha de água, não nos parece a melhor, dado 

que atravessa o lote 10 e 13. Caso exista possibilidade, o traçado deverá efectuar-se 

sempre espaço do domínio público; 

2. Deverá ter-se em atenção os pareceres dos SMAS fls. 94, do DOM fls. 101 e da Junta 

de Freguesia fls. 55, nomeadamente quanto à capacidade para suportar as águas pluviais 

do loteamento e da sua envolvente e quanto à construção de caves nos lotes, dado o 

elevado nível freático; 

3. O perfil da Rua da Ortigosa de Cima, que serve o loteamento, não cumpre com a 

Portaria n.º 1136/2001, de 25 de Setembro, nomeadamente quanto à sua largura (6,5 

metros); 
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4. A inserção do acesso pedonal público na Rua do Lavadouro, relativamente ao lote 10, é 

manifestamente insuficiente, devendo ser projectada uma inserção mais desafogada; 

5. Os passeios que servem o impasse do arruamento transversal deverá ter continuidade 

na parte sul, o que obriga à deslocação da gare de estacionamento; 

6. Para a configuração dos lotes em gaveto deverá ser adoptado o mesmo critério, isto é, 

haver concordância no vértice dos lotes, em função do lancil do passeio, nomeadamente nos 

lotes 4 e 12; 

7. A soma das áreas dos lotes com as áreas de cedência, não é igual à área total do 

terreno a lotear; 

8. O levantamento topográfico encontra-se incompleto, quanto à linha de água existente no 

terreno.» 

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

Divisão de Loteamentos datada de 8 de Maio de 2007, constante do respectivo processo, 

(folhas 113 e 114), deliberou por unanimidade manifestar a intenção de indeferir a 

pretensão de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 

4 de Junho, devendo para o efeito notificar-se 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 respectiva proposta do indeferimento do pedido. 

  Mais deliberou informar que caso o projecto de loteamento seja rectificado, poderá 

o presente parecer ser reformulado.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.7.6. Processo de loteamento n.º 27/03 - Adelino Faria Marques e outro 
DLB N.º 0630/07 | De ADELINO DE FARIA MARQUES e outro, residente no lugar de 

Vidigal, freguesia de Pousos, concelho de Leiria, acompanhado de um requerimento, datado 

de 4 de Abril de 2007, a dar cumprimento ao ponto n.º 5 da deliberação de Câmara datada 

de 1 de Fevereiro de 2007, solicitando a aprovação das rectificações ao projecto de 

loteamento, situado no lugar de Serrada, Touria, freguesia de Pousos. 

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

Divisão de Loteamentos datada de 08 de Maio de 2007, constante do respectivo processo, 

(folha 253) deliberou por unanimidade aprovar as rectificações ao projecto de loteamento, 

mantendo-se as restantes condições da deliberação de Câmara datada de 1 de Fevereiro de 

2007.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.7.7. Processo de loteamento n.º 1/04 - Álvaro Guerra de Oliveira Santos 
DLB N.º 0631/07 | De ÁLVARO GUERRA DE OLIVEIRA SANTOS, residente na Avenida 

Ernesto Korrodi, 16, rés-do-chão direito, em Leiria, acompanhado de um requerimento, a 

solicitar uma operação de loteamento, constituído por 9 lotes destinados a habitação 

unifamiliar, num terreno inserido em Espaço Urbano, de acordo com a Planta de 

Ordenamento do PDM, situado no lugar de Monte do Facho, Alcogulhe, da freguesia de 

Azoia e do concelho de Leiria. 
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Sobre este assunto foi prestada a seguinte informação pela Divisão de Loteamentos 

que se transcreve: 

«O processo contém os pareceres das entidades consultadas IGP, Portugal 

Telecom, EP, EDP, SMAS, Junta de Freguesia e serviços da Câmara Municipal. 

Analisado o processo verifica-se o seguinte: 

1) O parecer do IGP faz referência, entre outros condicionalismos, ao incumprimento do 

artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de Abril, por não respeitar os afastamentos 

necessários ao vértice geodésico, pertencente à rede geodésica nacional (fls.45); 

2) O parecer do EP (fls.49) refere que os limites dos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, confinantes 

com a zona da EN.356-1, deverão ser corrigidos por forma a não ser ocupado terreno do 

Estado; 

3) A Junta de Freguesia (fls.48) questiona a solução para o abastecimento de água, na 

área de cedência para os reservatórios de água. 

  Informa ainda, sugerindo o seguinte, «... O lote nº5, confronta a Norte com uma 

pequena habitação social, propriedade da Junta de Freguesia, pelo que sugerimos que seja 

cedida uma área a esta habitação, podendo ser diminuída a área do passeio ou de espaço 

verde, que confronta com o lote a sul.», «... o promotor poderia construir na área que propõe 

ceder para o domínio público, um miradouro de utilidade pública ...»; 

4) Tendo sido consultada, a Portugal Telecom. não levanta qualquer questão sobre o 

corredor radioeléctrico assinalado para o local; 

5) Em relação à rede viária o DOM propõe uma reformulação do projecto; 

6) As restantes entidades e serviços da Câmara, pronunciam-se favoravelmente, com 

condicionalismos; 

  Analisado o projecto de loteamento verifica-se o seguinte: 

1) Existem divergências quanto à configuração dos limites da propriedade, nomeadamente 

na parte posterior do lote 9 e área de cedência dos reservatórios. 

2) A propriedade que o requerente propõe lotear teve origem em certidão que consta no 

processo de obras nº1067/97 fls.11 e 66. 

3) Posteriormente foi licenciada construção através do processo nº1139/98, na parcela 

destacada e referida anteriormente, cuja configuração não corresponde com a da fls.11 do 

processo 1067/96. 

4) A planta do loteamento também não coincide com as plantas dos processos 

anteriormente referidos. 

5) Em deslocação ao local verificou-se uma delimitação de terreno divergente, quer das 

plantas do loteamento, quer dos processos de construção; 

6) Não se encontra definida a cota de soleira do lote 9; 

7) Os perfis que constam na planta de trabalho, apresentam numero de pisos diferentes 

dos quadros de valores; 

8) O uso das caves não se encontra definido; 

9) Os passeios não têm continuidade na envolvente da bolsa de retorno, do arruamento 

projectado e a bolsa de retorno apresenta um desnível transversal consideravelmente 

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

Divisão de Loteamentos datada de 23 de Abril de 2007, constante do respectivo processo, 

(folhas 73, 74 e 75), deliberou por unanimidade manifestar a intenção de indeferir a 

pretensão de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 

4 de Junho, devendo para o efeito notificar-se 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 respectiva proposta do indeferimento do pedido. 

  Mais deliberou, caso o projecto de loteamento venha a ser reformulado de acordo 

com a informação da Divisão de Loteamentos, que a intenção de indeferimento poderá ser 

revista.  

  Deliberou ainda, quanto ao parecer da Junta de Freguesia, relativamente à questão 

dos reservatórios de água, que se deverá dar conhecimento a esta entidade do parecer dos 

SMAS.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto dois 
 D e p a r t a m e n t o  d e  O b r a s  M u n i c i p a i s  

 
2.1. Processo n.º T – 112/2004. Remodelação do Cine-Teatro de Leiria. Estudo de 
revisão de preços para aprovação 
DLB N.º 0632/07 | Pela empresa LENA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A. e 

confirmado pelo Departamento de Obras Municipais foi presente para aprovação o Estudo 

de Revisão de Preços Definitiva referente aos meses de Novembro de 2005 a Junho de 

2006, no valor de €43.560,38 + IVA e Estudo de Revisão de Preços Provisória referente ao 

mês de Julho de 2006 no valor de €28.100,54 + IVA. 

Em 2005/05/30 a obra em epígrafe foi adjudicada pelo valor de €2.224.568,61+IVA 

conforme deliberação tomada em reunião da Câmara Municipal. 

Em 2006/06/01 foi aprovado a realização dos trabalhos a mais a preços de proposta 

no valor de €44.776,71+IVA, trabalhos a mais a preços acordados no valor de €31.088,91+ 

IVA e trabalhos  a menos no valor de €4.800,78+IVA. 

Em 2006/11/09 foi aprovado a realização dos trabalhos a mais a preços de proposta 

no valor de €15.749,76+IVA, trabalhos a mais a preços acordados no valor de 

€96.616,51+IVA e trabalhos  a menos no valor de €8.613,32+IVA. 

A Câmara tomou conhecimento, e com base na informação prestada pelo 

Departamento de Obras Municipais, deliberou por unanimidade aprovar o Estudo de 

Revisão de Preços Definitiva referente aos meses de Novembro de 2005 a Junho de 2006, 

no valor de €43.560,38 + IVA e Estudo de Revisão de Preços Provisória referente ao mês de 

Julho de 2006 no valor de €28.100,54 + IVA. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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2.2. Processo n.º T – 112/2004. Remodelação do Cine-Teatro de Leiria. Informação de 
trabalhos a mais 
DLB N.º 0633/07 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, acompanhado 

de uma informação do Departamento de Obras Municipais na qual refere a necessidade de 

execução de trabalhos a mais a preços de proposta no valor de €101.063,58+IVA e 

trabalhos a mais a preços acordados no valor de €14.977,18+IVA, o que perfaz um total de 

€116.040,76+IVA. 

A referida despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 1349/07, de 19 de Abril. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar e autorizar a 

realização dos trabalhos a mais a preços de proposta no valor de €101.063,58+IVA e 

trabalhos a mais a preços acordados no valor de €14.977,18+IVA, o que perfaz um total de 

€116.040,76+IVA., devendo dar-se conhecimento à empresa LENA ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES, S.A. 

 
2.3. Processo n.º T – 112/2006. Reabilitação da Casa dos Pintores, Leiria. Informação 
para adjudicação definitiva 
DLB N.º 0634/07 | Em resultado da audiência prévia dos interessados efectuada nos termos 

dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, foi presente o processo 

respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de informação da 2.ª Repartição 

Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico do Departamento de Obras Municipais 

sobre a adjudicação definitiva da referida obra à empresa BETONIT, Engenharia e 

Construções, L.da., pelo valor de €194.206,30+IVA. 

A Câmara face à informação prestada pela citada 2.ª Repartição Administrativa de 

Apoio ao Departamento Técnico, deliberou por unanimidade e em conformidade com o n.º 

1 do artigo 110.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, adjudicar definitivamente a obra à 

empresa BETONIT, Engenharia e Construções, L.da., pelo valor de €194.206,30+IVA. 

 

2.4. Processo n.º T – 113/2006. Empreitada de reconstrução dos edifícios do Ex-Ral 4 
na cerca do Castelo de Leiria para instalação do Museu da Imagem em Movimento – 
M|i|mo. Aprovação de minuta de contrato 
DLB N.º 0635/07 | Nos termos do artigo 116.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, foi 

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

Câmara Municipal de Leiria e a Firma CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A. 

A referida empreitada foi adjudicada em 2007/04/26, por deliberação tomada em 

reunião da Câmara Municipal de Leiria, pelo valor de €2.294.979,29 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a minuta de 

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

 
2.5. Processo n.º T – 15/2007. Concepção, financiamento, construção e exploração de 
uma unidade comercial de dimensão relevante, Leiria. Proposta de anulação de 
documento de receita 
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DLB N.º 0636/07 | Presente uma informação de proposta de anulação da guia de receita n.º 

12.397 que, por lapso, foi emitida à Empresa SOPROI-SGPS, LDA em 2007/04/27, no valor 

de €1.210,00. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e de acordo com a informação 

do Departamento de Obras Municipais deliberou por unanimidade mandar anular a 

referida guia n.º 12.397, no valor de €1.210,00. 

 

 

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

 
3.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Administrativa 
3.1.1. Relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais relativo ao mês de Abril 
de 2007 
DLB N.º 0637/07 | Presente o relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais 

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

ACTIVIDADE QUANTIDADE VARIAÇÃO  
(MÊS 

 ANTERIOR) 

VALOR VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

Instauração de novos PEF’s  
43 

 
-24,56% 

 
€ 1.791,60 

 
-45,10% 

Mercados 39 -9,30% € 1.687,85 -9,36% 
Ocupação da via pública             4 -42,86% € 103,75 -54,88% 

Tramitação de PEF’s 93 30,98% - -  

Citação de executados 63 1,61% -  - 

PEF’s pendentes 1187 -1,57% € 38.339,56 -1,09% 

SMAS 786 -2,72% € 23.433,44 -0,92% 
Mercados 317 0,63% € 10.315,59 5,03% 
Ocupação da via pública 57 5,55% € 1.416,46 6,87% 
Publicidade 21 0% € 2.570,38 0% 
Metrologia 2 0% € 33,51 0% 
Diversos 4 -33,33% € 570,18 -42,27% 

PEF’s extintos por 
pagamento 

 
71 

 
5,97% 

 
€ 3.491,73 

 
-4,01% 

A Câmara tomou conhecimento. 
 
3.1.2. Tramitação de processos de responsabilidade civil extracontratual do Município 
de Leiria durante o mês de Abril de 2007 
DLB N.º 0638/07 | Presente o quadro referente à tramitação de processos de 

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

para conhecimento da Câmara Municipal: 

NOVOS PEDIDOS 1 

VALOR TOTAL DAS 
INDEMNIZAÇÕES 

PEDIDAS 
€616,64 
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DE INFORMAÇÃO 
TÉCNICA 

DE 
ANÁLISE 
JURÍDICA 

EM AUDIÊNCIA 
DOS 

INTERESSADOS 

PARA PAGAMENTO 

D
O

M
 

D
V

E
V

O
A

 

O
ut

ro
s 

 

 

 

 

PROCESSOS PENDENTES 

2 2 1 

  8 2 0 

PROCESSOS CONCLUÍDOS 0 

VALOR TOTAL DAS 
INDEMNIZAÇÕES 

ATRIBUÍDAS 
0 

A Câmara tomou conhecimento. 

3.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
3.2.1. Pagamentos 
DLB N.º 0639/07 | 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 26 de Abril a 15 de Maio de 2007 correspondente às Ordens de 

Pagamento Gerais n.ºs: 806, 2913, 2914, 3103 a 3109, 3114 a 3118, 31120, 3156, 3166, 

3181, 3183, 3184, 3204, 3206, 3207, 3210, 3227, 3231, 3257 a 3260, 3262, 3275 a 3277, 

3279, 3321, 3322, 3325, 3326, 3332 a 3335, 3346, 3348, 3349, 3351, 3356, 3358, 3359 a 

3363, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 177, 231 a 310, e às Ordens de 

Pagamento de Facturas n.ºs: 1211, 1695, 1981, 2169, 2492, 2596 a 2598, 2605, 2644, 2699, 

2700, 2713, 2762, 2791, 2832, 2848, 2875, 2876,2877, 2912, 2933, 2934, 2936, 2938, 2939, 

2941 a 2943, 2945 a 2951, 2953, 2954, 2972, 2993, 2998, 3007, 3008, 3013 a 3016, 3019, 

3027 a 3037, 3042, 3044 a 3051, 3058, 3060, 3064 a 3066, 3069, 3074, 3077 a 3079, 3081, 

3082, 3086 a 3090, 3101, 3102, 3110 a 3113, 3122, 3124 a 3129, 3132 a 3139, 3141, 3148, 

3149, 3150, 3152 a 3154, 3157 a 3159, 3163 a 3165, 3167 a 3180, 3182, 3185, 3187 a 

3190, 3195, 3198, 3199, 3205, 3212 a 3215, 3217, 3221 a 3226, 3229, 3230, 3232 a 3247, 

3252 a 3254, 3256, 3274, 3280 a 3283, 3285 a 3287, 3314, 3344, 3357 e 3364 no valor total 

de €1.465.668,41. 

 
3.2.2. VIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
DLB N.º 0640/07 | Presente a VIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2007 que se consubstancia na 8.ª Alteração ao Orçamento da 

Despesa, 6.ª Alteração ao Plano de Actividades e 8.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 VIII Modificação às Grandes 

Opções do Plano para o presente ano de 2007, com inscrições/reforços no montante de 

€109.000,00 e diminuições/anulações no montante de €71.500,00, e a VIII alteração ao 
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Orçamento da Despesa para o presente ano de 2007, com inscrições/reforços e 

diminuições/anulações no montante de €78.500,00 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. 
 
3.2.3. Pagamento de facturas às firmas 
a) Jacinto Fernandes Marques, Lda. 
DLB N.º 0641/07 | Presente a factura n.º 14644, emitida pela firma acima referida, em 

2006/05/05 da importância de €20,75 e relativa ao serviço de recolocação de alcatifa no 

Banco de Portugal no espaço reservado às exposições, que normalmente aí decorrem. 

A execução deste serviço foi efectuado e devidamente confirmada pela responsável 

da Divisão da Cultura, mas sem que previamente tivessem sido cumpridos todos os 

requisitos legais inerentes à realização integral do processo de despesa. 

Considerando que a mesma se encontra por regularizar, e que foi emitida a proposta 

de cabimento n.º 1787/07, de 23 de Abril, solicita-se autorização para se proceder no 

presente ano económico ao seu lançamento contabilístico, bem como ao seu pagamento, 

em virtude da mesma não ter figurado no mapa da dívida do ano transacto. 

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

conferida pelo disposto na alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

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

Partido Socialista, autorizar o lançamento no ano económico de 2007 bem como  o 

pagamento da factura n.º 14644 emitida em 2006/05/05, pela firma «Jacinto Fernandes 

Marques, Lda.» no valor total de €20,75 (vinte euros e setenta e cinco cêntimos) com IVA 

incluído. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
b) Fénix Intersegur, Lda. 
DLB N.º 0642/07 | A factura n.º 6896, emitida pela firma acima referida, em 2006/01/17 da 

importância de €87,57, refere-se a um pedido de serviço de segurança extra, tendo em vista 

a realização da sessão ordinária da Assembleia Municipal, realizada no dia 2005/12/29 no 

Centro Associativo Municipal, de forma a salvaguardar o serviço em horário nocturno, até à 

conclusão da referida sessão. 

 Este serviço foi solicitado por fax, mas sem que previamente tivessem sido 

cumpridos todos os requisitos legais inerentes à realização integral do processo de despesa. 

Considerando que o serviço solicitado foi executado e devidamente confirmado pela 

funcionária responsável e que a referida factura se encontra ainda por regularizar, tendo já 

sido emitida a proposta de cabimento n.º 1522/07, de 30 de Março, solicita-se autorização 

para se proceder no presente ano económico ao seu lançamento contabilístico, bem como 

ao seu pagamento, em virtude da mesma não ter constado no mapa da dívida do ano 

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

conferida pelo disposto na alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

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

Partido Socialista, autorizar o lançamento no ano económico de 2007 bem como o 

pagamento da factura n.º 6896, emitida em 2006/01/27, pela firma «Fénix Intersegur, Lda» 

no valor total de €87,57 (oitenta e sete euros e cinquenta e sete cêntimos), com IVA incluído. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

c) Pétala Dourada, Comércio de Utilidade Doméstica, Lda. 
DLB N.º 0643/07 | A factura n.º 26, emitida pela firma acima referida, em 2006/05/25 da 

importância de €62,50, refere-se ao fornecimento de vasos, que foram adquiridos pela 

Divisão de Espaços Verdes, por indicação do responsável do Gabinete de Apoio à 

Presidente, devido à urgência na preparação da cerimónia do dia da cidade do ano de 2006. 

 Atendendo ao facto que a aquisição destes bens foi efectuada sem que previamente 

tivessem sido cumpridos todos os requisitos legais inerentes à realização integral do 

processo de despesa e que a referida factura se encontra devidamente confirmada por 

funcionária responsável, considerando ainda que a mesma se encontra ainda por 

regularizar, tendo já sido emitida a proposta de cabimento n.º 1524/07, de 30 de Março, 

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

contabilístico, bem como ao seu pagamento, em virtude da mesma não ter figurado no mapa 

da dívida do ano transacto. 
A Câmara, depois de analisar o assunto e no uso da competência que lhe é 

conferida pelo disposto na alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por 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 o lançamento no ano económico de 2007 

bem como o pagamento da factura n.º 26 emitida em 2006/05/25, pela firma «Pétala 

Dourada - Com. De Utilidade Doméstica, Lda» no valor total de €62,50 (sessenta e dois 

euros e cinquenta cêntimos) com IVA incluído. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
d) Design ao Vivo, Lda. 
DLB N.º 0644/07 | A factura n.º 729, emitida pela firma acima referida, em 2006/07/07 da 

importância de €90,99, insere-se no âmbito do Projecto de Desenvolvimento da Plataforma 

Empresarial e Logística Polinucleada da Área de Influência do Porto da Figueira da Foz, 

cabendo ao Município de Leiria entre outras competências, participar na respectiva 

divulgação do projecto. 

 Nesta perspectiva, foi elaborada e produzida uma tela no formato 300cmx200cm, 

impressa digitalmente em PVC, com bainha e ilhós à volta, com orçamento no valor total de 

€752,00+IVA. 

 Considerando que o valor total da despesa é suportado pelos 10 municípios 

integrantes do projecto e que a realização da despesa a suportar por este Município, não 

CMLeiria/ Acta n.º 12, de 2007.05.16 
 
 



603 (38) 

cumpriu os requisitos legais inerentes à sua realização, considerando ainda que a referida 

factura se encontra ainda por regularizar, tendo já sido emitida a proposta de cabimento n.º 

1535/07, de 30 de Março, solicita-se autorização para se proceder no presente ano 

económico ao seu lançamento contabilístico, bem como ao seu pagamento, em virtude da 

mesma não ter figurado no mapa da dívida do ano transacto. 

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

conferida pelo disposto na alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

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

Partido Socialista, autorizar o lançamento no ano económico de 2007 bem como o 

pagamento da factura n.º 729 emitida em 2006/07/07, pela firma «Design ao Vivo, Lda.», no 

valor total de €90,99 (noventa euros e noventa e nove cêntimos) com IVA incluído. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

e) Emissora Regional de Leiria, Rádio Liz, C. R. L. 
DLB N.º 0645/07 | A factura n.º 627, emitida pela firma acima referida, em 2005/08/19 da 

importância de €241,61, insere-se na campanha de sensibilização relativa ao consumo de 

água com a designação «Poupe Água» levada a cabo pela Câmara Municipal de Leiria, 

através do seu Gabinete de Imprensa, durante o ano de 2005. 

 Nestes termos, foi solicitada a divulgação desta campanha através dos diversos 

órgãos de comunicação social, entre os quais à firma acima mencionada, mas sem que 

previamente tivessem sido cumpridos todos os requisitos legais inerentes à realização do 

processo de despesa. 

 Assim, a factura em referência deu entrada na SAACOP em 31/10/2005, com o n.º  

8302/05, tendo de seguida sido enviada para o Sector de Aprovisionamento para a devida 

confirmação que por sua  vez, a remeteu ao Gabinete de Imprensa . Só em meados do ano 

transacto, a mesma regressa de novo a  este Sector, para se proceder à sua regularização 

contabilística. 

Considerando que a referida factura se encontra ainda por regularizar, tendo já sido 

emitida a proposta de cabimento n.º 1533/07, de 30 de Março, solicita-se autorização para 

se proceder no presente ano económico ao seu lançamento contabilístico, bem como ao seu 

pagamento, em virtude da mesma não ter figurado no mapa da dívida dos anos transactos. 

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

conferida pelo disposto na alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

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

Partido Socialista, autorizar o lançamento no ano económico de 2007 bem como o 

pagamento da factura n.º 627 emitida em 2005/08/19, pela firma «Emissora Regional de 

Leiria - Rádio Liz, C. R. L.» no valor total de €241,61 (duzentos quarenta e um euros e 

sessenta e um cêntimos), com IVA incluído. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
f) AMERICANA, Papelarias, Livrarias e Equipamentos, S.A. 
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DLB N.º 0646/07 | Presente a factura n.º 322368, emitida pela firma acima referida, em 

2003/07/18 da importância de €5,40 e relativa a revelação de fotografias efectuadas pelos 

Serviços de Fiscalização do D.O.U. – Departamento de Operações Urbanísticas, sobre 

deposição de resíduos em locais não apropriados. 

 A factura em referência deu entrada na SAACOP em 2003/07/29, com o n.º 4.815, 

tendo de seguida sido reencaminhada para o Sector de Aprovisionamento para confirmação. 

Por sua vez, este Sector, remeteu-a para o responsável pelo Serviço de Fiscalização acima 

mencionado para justificar a emissão da mesma. 

 Após várias trocas de correspondência entre o responsável pelo Fiscalização e a 

responsável pelo Sector de Aprovisionamento, chegou-se à conclusão mais uma vez, que 

esta despesa tinha sido realizada sem o prévio cumprimento legal de todos os requisitos 

inerentes à sua realização. 

  Assim, só em meados de 2006, este documento regressa novamente ao Sector de 

Contabilidade para se proceder à sua regularização contabilística. 

 Confirmando-se quer o serviço foi efectivamente realizado, que a factura se encontra 

devidamente visada pelo responsável da Fiscalização das Operações Urbanísticas e tendo 

já sido emitida a proposta de cabimento n.º 1520/07, de 29 de Março, solicita-se autorização 

para se proceder no presente ano económico ao seu lançamento contabilístico, bem como 

ao seu pagamento, em virtude da mesma não ter figurado no mapa da dívida dos anos 

transactos. 

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

conferida pelo disposto na alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

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

Partido Socialista, autorizar o lançamento no ano económico de 2007 bem como o 

pagamento da factura n.º 322368 emitida em 2003/07/18, pela firma «AMERICANA - 

Papelarias, Livrarias e Equipamentos, S.A.» no valor total de €5,40 (cinco euros e quarenta 

cêntimos) com IVA incluído. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

g) SOCEM, Sociedade Construtora e Exportadora de Moldes, Lda. 
DLB N.º 0647/07 | Presente as facturas n.º I-18, de 2005/12/05, no valor de €572,89, n.º I-

16, de 2005/11/07, no valor de €572,89 e a n.º I-15, de 2005/10/05, no valor de €572,89,  

relativas ao pagamento do aluguer das instalações do Gabinete Técnico Local da Maceira. 

As facturas n.º F-219, de 2005/09/08, no valor de €175,65, n.º F-239, de 2005/09/30, 

no valor de €56,09, n.º F-267, de 2005/11/30, no valor de €53,71, n.º F-263, de 2005/11/18, 

no valor de €53,39 e a n. F-200, de 2006/08/18, no valor de €3,74,  relativas ao pagamento 

de consumo de electricidade. 

As facturas n.º I-20, de 2005/12/30,  no valor de €108,00 e a n.º I-14, de 2005/09/08, 

no valor de €324,00, relativas ao pagamento de despesas com o condomínio, referentes aos 

anos de 2002, 2003, 2004 e 2005. 
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As facturas n.º F-220, 2005/09/08, no valor de € 9,95, n.º F-240, 2005/09/30, no valor 

de € 22,00 e a n.º F-268, 2005/11/30, no valor de € 14, 25, relativas ao pagamento do 

consumo de água/resíduos sólidos. 

Considerando que : 

a) não foram efectuados atempadamente os procedimentos administrativos 

necessários ao pagamento das facturas mencionadas, devido ao seu extravio só detectado a 

quando da denuncia, a 31 de Janeiro de 2006,  do contrato de arrendamento celebrado em 

29 de Junho de 2000; 

b)  as  facturas encontram-se por regularizar, dado que as mesmas nunca constaram 

nos mapas de dívida de 2005 e 2006. 

Solicita-se assim, a autorização para proceder, no presente ano económico, ao seu 

lançamento contabilístico bem como ao seu pagamento e tem cabimento orçamental através 

das propostas de cabimento n. º 1790, 1791, 1792 e 1793, de 23  de Abril de 2007. 

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

conferida pelo disposto na alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

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

Partido Socialista, autorizar o lançamento no ano económico de 2007 e o respectivo 

pagamento das facturas n.º I-18, de 2005/12/05, no valor de €572,89, n.º I-16, de 

2005/11/07, no valor de €572,89, n.º I-15, de 2005/10/05, no valor de €572,89, n.º F-219, de 

2005/09/08, no valor de €175,65, n.º F-239, de 2005/09/30, no valor de €56,09, n.º F-267, de 

2005/11/30, no valor de €53,71, n.º F-263, de 2005/11/18, no valor de €53,39, n. F-200, de 

2006/08/18, no valor de €3,74, n.º I-20, de 2005/12/30, no valor de €108,00, n.º I-14, de 

2005/09/08, no valor de €324,00, n.º F-220, de 2005/09/08, no valor de €9,95, n.º F-240, de 

2005/09/30, no valor de €22,00 e a n.º F-268, de 2005/11/30, no valor de €14,25, com o IVA 

já incluído, emitidas pela empresa SOCEM – Sociedade Construtora e Exportadora de 

Moldes, Lda. 

 

3.2.4. Contrato de aluguer de construção de pré-fabricados e seus conteúdos para 
instalação do Jardim-de-Infância de Olivais e EBI de Vale Sumo, Santa Catarina da 
Serra 
DLB N.º 0648/07 | Na sequência da deliberação de Câmara datada de 2006/07/13 e do 

despacho da Senhora Presidente de 2007/02/27, foi solicitado à firma Algeco, Construções 

Pré-Fabricadas, S.A., uma proposta para o fornecimento em regime de aluguer de uma 

construção pré-fabricada e seus conteúdos para instalação do Jardim de Infância e EBI 

mencionados em epígrafe. 

 O período considerado para o regime de aluguer foi de 60 meses com início em Maio 

de 2007. 

 A despesa a considerar está em conformidade com o Plano de Actividades da 

Câmara Municipal para 2007, código de classificação económica 11/020208 e 

código/ano/tipo/número projecto acção 0101 – 2007/A/355, de acordo com o conteúdo do 

supra citado despacho, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 1.982/07, de 11 de Maio. 

CMLeiria/ Acta n.º 12, de 2007.05.16 
 
 



606 (41) 

 Presente a proposta da firma Algeco – Construções Pré-Fabricadas, SA, datada de 

2007/03/21, com a referência PROP 82142AR e registo de entrada com o número ENTFE 

2007/1924, a qual apresenta para o solicitado os seguintes valores: 

⎯ Período de Aluguer – 60 meses 

⎯ Valor Mensal - €5.950,00 

⎯ Valor Total - €357.000,00 

Aos valores mencionados acresce o IVA à taxa legal em vigor. 

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, aprovar a proposta 

apresentada com a condição de que no fim do contrato a construção em causa fique para a 

Câmara. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.2.5. Concessão do direito de uso privativo de três edifícios sitos junto ao 
estacionamento da Fonte Quente, Leiria 
DLB N.º 0649/07 | Presente a minuta do Regulamento de Hasta Pública que define as regras 

essenciais  da adjudicação do direito de uso privativo de três espaços integrados no Parque 

da Fonte Quente, Leiria, cujo teor se transcreve: 

«CONDIÇÕES GERAIS 

1.  Objecto da concessão 

1.1 Constitui objecto do presente procedimento a escolha do(s) adjudicatário(s) do direito de uso 

privativo de três edifícios sitos no Parque da Fonte Quente, edificados no âmbito do Programa 

Polis, geridos pelo Município de Leiria. 

1.2 Os edifícios referenciados no artigo anterior  têm as seguintes características e utilização: 

 
IDENTIFICAÇÃO DOS  EDIFÍCIOS ÁREA CARACTERÍSTICAS USO 

EDIFÍCIO 1 23,73 m2 NÃO EQUIPADO QUIOSQUE / TABACARIA 

EDIFÍCIO 2 46,35 m2 NÃO EQUIPADO 
 

BEBIDAS 
 

EDIFÍCIO 3 46,35 m2 NÃO EQUIPADO 
 

BEBIDAS 
 

2. Prazo da concessão 

2.1 O prazo das concessões do direito de uso privativo dos espaços descritos na cláusula primeira é 

de cinco (5) anos, podendo o Município de Leiria, em situações devidamente fundamentadas 

autorizar a sua prorrogação por iguais períodos. 

2.2  Findo o prazo da concessão, os espaços deverão ser restituídos ao Município de Leiria livres e 

devolutos, sem que haja direito a qualquer indemnização. 

3.  Processo de Adjudicação 

3.1 A adjudicação da concessão do direito de uso privativo dos edifícios  descritos será feita em 

hasta pública, por meio de licitação verbal. 

3.2 A publicitação da hasta pública, do local e horário de realização da mesma é feita mediante 

Editais a afixar nos lugares de estilo, de anúncio a  publicar num jornal local e, 
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eventualmente, através de outros meios de publicidade que o Município entenda por 

adequados.  

4.   Candidaturas 

4.1 Não é necessária a formalização de candidatura para admissão à hasta pública. 

4.2 No acto público poderão intervir todas as pessoas singulares ou colectivas desde que se façam 

acompanhar dos documentos de identificação correspondentes, designadamente, o bilhete de 

identidade, a certidão comercial devidamente actualizada ou procuração. 

4.3 As empresas que se apresentem associadas considerar-se-ão como um único concorrente. 

5.   Presidência da Hasta pública 

A hasta pública será presidida pela Sr.ª Vereadora do Desenvolvimento Económico, coadjuvada por 

três funcionários a designar pela Câmara Municipal de Leiria. 

6.  Licitação 

6.1 Iniciada a hasta pública proceder-se-á, em acto contínuo, à licitação verbal entre os 

concorrentes, ficando a constar de acta os lanços sucessivamente oferecidos. 

6.2 A base da licitação é a constante do quadro seguinte: 

IDENTIFICAÇÃO DOS  EDIFÍCIOS BASE DE LICITAÇÃO 

EDIFÍCIO 1 6 000,00 € 

EDIFÍCIO 2 12 000,00€ 

EDIFÍCIO 3 12 000,00€ 

6.3 As ofertas de licitação serão aceites em lanços múltiplos de €5,00 para o edifício 1 e € 50,00 

para os edifícios 2 e 3, a partir da base de licitação. 

6.4 O Município de Leiria adjudicará a concessão do direito de uso privativo ao(s) licitante(s) que 

oferecer(em) os lances mais elevados, reservando-se, todavia, o direito de assim não proceder 

nos casos de suspeita de conluio entre os interessados ou entender, justificadamente, não estar 

devidamente acautelado o interesse municipal. 

6.5 O mesmo concorrente poderá licitar vários edifícios. 

6.6 No caso de desistência ou de não pagamento do preço de licitação, o Município de Leiria 

poderá  adjudicar o direito de uso privativo àquele que oferecer o lanço de montante inferior. 

7. Pagamento  

7.1 Após a realização da hasta pública, o(s) adjudicatário(s) depositará(ão), de imediato, o 

correspondente a 50% do montante do lance por si efectuado, o qual  reverterá a favor do 

Município em caso de desistência. 

7.2 O restante valor (50%) será pago em prestações mensais e sucessivas, no decurso da vigência 

do contrato. 

7.3 Estes valores são acrescidos de IVA à taxa de 21%. 

7.4 Os pagamentos mensais, que terão início logo após a assinatura do contrato, devendo efectuar-

se na Tesouraria da Câmara Municipal de Leiria até ao oitavo dia útil do mês seguinte ao que 

diz respeito. 

7.5 O não pagamento das quantias fixadas nos prazos indicados nos números anteriores constitui 

fundamento de denúncia dos respectivos contratos; 

8.  Contrato de concessão do direito de uso privativo 
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Os contratos de concessão do direito de uso privativo dos espaços referenciado na cláusula primeira, 

serão reduzidos a escrito e assinados nos 15 dias úteis subsequentes à realização da hasta pública, data 

a partir da qual passarão a produzir os seus efeitos. 

CONDIÇÕES ESPECIAIS 

9. Actividades comerciais autorizadas 

Os edifícios destinam-se aos fins referenciados no ponto 1.2, não estando o concessionário autorizado 

a alterar o seu uso no decorrer do prazo da concessão. 

10. Prazo de abertura dos estabelecimentos 

10.1 Após a celebração dos contratos de concessão o(s) concessionário(s) terá(ão) de iniciar a sua 

actividade (abertura ao público dos estabelecimentos) no prazo de sessenta (60) dias, salvo 

se se verificarem  motivos de força maior não imputáveis àqueles. 

10.2 Em caso de incumprimento do prazo estipulado no número anterior a adjudicação ficará sem 

efeito.  

11. Obrigações do Concessionário 

Constituem obrigações do concessionário: 

⎯ a obtenção da licença de utilização especifica caso a mesma seja necessária; 

⎯ a instalação, a manutenção, limpeza e a conservação do espaço concessionado; 

⎯ suportar as despesas referentes à instalação e consumo de água e electricidade e outras inerentes à 

exploração.  

12.  Publicidade 

A afixação de elementos publicitários no exterior dos espaços objecto da presente concessão depende 

de prévia autorização do Município de Leiria. 

13.  Horário de funcionamento 

O período de abertura dos espaços designados na cláusula primeira fica sujeito ao regulamento 

camarário. 

14. Execução de Obras 

A execução de obras nos edifícios concessionados dependerão sempre do consentimento expresso da 

Câmara Municipal, salvo se se tratarem de obras de embelezamento interior e desde que não ponham 

em causa a estrutura do imóvel e não se projectem para o exterior do mesmo. 

15. Esplanadas  

A instalação de esplanadas exteriores por parte do(s) concessionário(s), fica dependente de prévia 

autorização a conceder por parte da Câmara Municipal de Leiria e ao pagamento das taxas 

correspondentes. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.  Esclarecimentos 

Antes do início da hasta pública poderão os participantes solicitar todos os esclarecimentos sobre o 

objecto e procedimentos subjacentes à mesma que julguem convenientes. 

17. Consulta de documentos 

As condições gerais e especiais da adjudicação constantes do presente Regulamento, bem como a 

representação gráfica dos edifícios a concessionar, estarão patentes, para consulta dos interessados, no 

Sector do Património, todos os dias úteis durante o horário normal de expediente. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a 

minuta acima transcrita e autorizar a publicitação da hasta pública nos termos do disposto no 

artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

Mais deliberou designar como vogais da Comissão da Hasta Pública: 

⎯ Ana Paula Ramos Alves, Técnica Superior de 1.ª Classe; 

⎯ Susana Paula Pimenta Margarido, Técnica Superior de 2.ª Classe; 

⎯ Álvaro Duarte, Chefe de Divisão. 

Deliberou ainda designar o dia 22 de Junho de 2007, pelas 14horas,  para a 

realização da hasta pública. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.6. Resumos de Tesouraria 
DLB N.º 0650/07 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 15 de Maio de 2007, 

apresentando um Total de Disponibilidades de €2.712.278,57, sendo de Operações 

Orçamentais €2.228.158,71 e de Operações de Tesouraria €484.119,86, que se encontra 

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

A Câmara tomou conhecimento. 
 
 

Ponto quatro 
 Depar tamento  Jur íd ico  e  de  Recursos  Humanos 

 

4.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Jurídica 
4.1.1. Processo disciplinar 
DLB N.º 0651/07 | Presente o processo mencionado em epígrafe, acompanhado do relatório 

da Instrutora. 

  A Câmara, depois de analisar o relatório da Instrutora do Processo Disciplinar 

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

em 23 de Março de 2007 (nos termos do preceituado no n.º 4 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), ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 90.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, procedeu à votação por escrutínio secreto, tendo 

deliberado por maioria com um voto contra e oito votos a favor, remeter o presente 

processo disciplinar à Senhora Presidente, para que esta repreenda por escrito a funcionária 

Paula Maria Pereira Ceiça Menino. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.2. Aquisição do edifício da Adega Cooperativa de Cortes, sito na freguesia de 
Cortes, concelho de Leiria 
DLB N.º 0652/07 | Presente a minuta do contrato-promessa de compra e venda de aquisição 

do Edifício da Adega Cooperativa de Cortes, freguesia de Cortes, concelho de Leiria, cujo 

teor ficou transcrito na deliberação n.º 529/07, de 18 de Abril, acompanhado de certidão da 
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decisão da Assembleia Municipal de Leiria tomada em 27 de Abril de 2007, onde é 

concedida a autorização solicitada pela Câmara Municipal. 

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

alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e da alínea i) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, com os fundamentos constantes no relatório de avaliação e nos termos do 

preceituado na minuta do contrato de promessa supra referido, alterada, deliberou por 
unanimidade adquirir o edifício da Adega Cooperativa das Cortes, prédio devidamente 

identificado naquela minuta e conferir poderes à Senhora Presidente para outorgar todos os 

documentos necessários, devendo ser previamente acautelados todos os formalismos 

necessários à obtenção do visto do Tribunal de Contas. 

  Mais deliberou enviar o processo ao Sector de Património para desenvolver os 

procedimentos tendentes à efectivação do respectivo negócio jurídico. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
4.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão de Recursos 
Humanos 
4.2.1. Voto de pesar  
DLB N.º 0653/07 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar ao funcionário Jorge Manuel Pires, cantoneiro do 

quadro de pessoal desta Câmara Municipal, pelo falecimento de sua mãe, Maria da 

Conceição Rosa Pires. 

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

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

 
4.2.2. Comemorações do dia da Cidade 
4.2.2.1. Homenagem a entidades do Concelho 
DLB N.º 0654/07 | Considerando que o ano de 2007 foi designado, pelo Parlamento Europeu 

e o Conselho da União Europeia, como o «Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades 

para todos», a Câmara Municipal de Leiria, sob proposta da Senhora Presidente, deliberou 
por unanimidade homenagear, por ocasião do dia da Cidade, 22 de Maio, as instituições do 

Concelho que perseguem nos seus objectivos a igualdade de oportunidades no âmbito da 

deficiência, do género e das migrações. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
4.2.2.2. Medalha Comemorativa dos 25 anos de serviço no Município  
DLB N.º 0655/07 | Presente a relação do pessoal da Câmara Municipal bem como dos 

Serviços Municipalizados, que completa 25 anos de serviço no Município: 

LISTA DOS FUNCIONÁRIOS QUE COMPLETARAM 25 ANOS AO SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
LEIRIA 

TEMPO DE 
SERVIÇO NOME CATEGORIA 

DATA DE 
ENTRADA AO 

SERVIÇO ANOS MESES 

Rui Augusto Pires C.M.P.V.E. 01-02-1982 25 3 
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Abílio Manuel Moreira Faustino Bombeiro 2.ª Classe 01-03-1982 25 2 

Artur Leal dos Santos Fiel Mercados 03-03-1982 25 2 

Horácio Sousa Santos Bombeiro 1.ª Classe 01-03-1982 25 2 

João Helder Pinto Lopes Silva Bombeiro 1.ª Classe 01-03-1982 25 1 

Luís da Silva Oliveira T.P.C.C.Esp.Princ 05-04-1982 25 1 

FUNCIONÁRIOS DOS SMAS 

TEMPO DE 
SERVIÇO NOME CATEGORIA 

DATA DE 
ENTRADA AO 

SERVIÇO ANOS MESES 

Maria Rafaela Jesus Lopes Silva e Sá Dir.Dep.Admin. 22-03-1982     

Jorge António Téc.Sup. 1.ª Classe 15-03-1982     

José Luis Caseiro Engenheiro Principal 05-01-1981       a)     

Paula Maria Florentino Tojal Repolho Chefe de Secção 27-07-1981     

Maria Gracinda Barrigas Chefe de Secção 16-02-1982     

Maria Carminda Amorim Dias Ribeiro Chefe de Secção 02-04-1982     

José Francisco Ferreira Caçador Chefe de Secção 01-02-1982     

José António dos Santos Oper.Princ.(Canaliz.) 21-09-1981     

Abílio de Jesus Esperança Oper.Princ.(Canaliz.) 06-10-1981     

Ramiro António Caseiro Jorge Chefe de Armazém 03-02-1982     

a) A exercer as suas funções na SIMLIS 

A Câmara, depois de analisar o assunto, na sequência das suas deliberações 

anteriores e tendo em conta os serviços prestados ao Município ao longo de mais de 25 

anos, deliberou por unanimidade atribuir a cada um dos funcionários acima mencionados 

a medalha comemorativa desse evento e cunhada expressamente para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
 Comissão Munic ipa l  de  Toponímia  

 
5.1. Toponímia das freguesias de:  
5.1.1. Milagres 
DLB N.º 0656/07 | A Comissão Municipal de Toponímia propõe à Câmara Municipal que seja 

atribuído o topónimo solicitado pela respectiva Junta de Freguesia, através do ofício (ENT 

7298/07, de 15 de Março), conforme descrição abaixo: 

Figueiras 
CANTO DA FÉTEIRA: com início na Rua do Sobral e sem fim definido. 

Historial: Denominação atribuída a pedido dos confinantes deste topónimo. 
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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 o topónimo acima indicado na freguesia de 

Milagres. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
5.1.2. Ortigosa  
DLB N.º 0657/07 | A Comissão Municipal de Toponímia propõe à Câmara Municipal que seja 

atribuído o topónimo solicitado pela respectiva Junta de Freguesia, através do ofício 

(ENT.5478/07, de 27 de Fevereiro), conforme descrição abaixo: 

Casal da Formiga 
CANTO DA FORMIGA : com início e fim na Rua da Ameixoeira. 

Historial: Denominação atribuída em virtude de se localizar em lugar com a mesma 

denominação. 

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. Santa Catarina da Serra 
DLB N.º 0658/07 | A Comissão Municipal de Toponímia propõe à Câmara Municipal que seja 

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

3073/07, de 31 de Janeiro), conforme descrição abaixo: 

Vale Maior 
RUA PRINCIPAL: com início na Rua Casal de Cima e com fim no início da Freguesia do 

Arrabal. 

Historial: Denominação atribuída porque atravessa totalmente o Vale Maior. 

RUA SÃO FRANCISCO: com início na Rua Principal e sem fim definido. 

Historial: Denominação atribuída devido à existência de um campanário com a imagem de 

São Francisco no início desta rua. 

RUA PARQUE DE MERENDAS: com início na Rua São Francisco e com fim no início da 

freguesia da Chainça. 

Historial: Denominação atribuída devido à existência de um parque de merendas a meio do 

percurso desta rua. 

RUA ANTÓNIO COSTA: com início na Rua de São Francisco e com fim na Rua Principal. 

Historial: Denominação atribuída em homenagem ao Sr. António Costa que residiu naquele 

local, tendo sido conhecido na freguesia como benfeitor da mesma. 

RUA CASAL DE CIMA: com início na Rua Principal e com fim na Rua Parque de Merendas. 

Historial: Denominação atribuída porque atravessa um local sempre conhecido e 

denominado de «Casal de Cima» 

LARGO CASAL DE CIMA: com início na Rua Casal de Cima e sem fim definido. 
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Historial: Denominação atribuída por se tratar de um espaço público junto à rua com a 

mesma denominação. 

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 

Santa Catarina da Serra. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

 

Ponto seis 
 Depar tamento  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. Ratificação de despacho (Ent.10400/07) 
DLB N.º 0659/07 | Presente o requerimento de Manuel Pereira de Oliveira, na qualidade de 

proprietário do bar «Os Filipes», sito no Terreiro, Leiria, a solicitar licença especial de ruído, 

para apresentação de música ao vivo no dia 4 de Maio de 2007, 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 2007/04/30, 

a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/04/30 da Senhora Presidente a deferir o pedido para o dia 2007/05/04, 

mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 
6.1.2. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.10401/07) 
DLB N.º 0660/07 | Presente o requerimento de Manuel Pereira de Oliveira, na qualidade de 

proprietário do bar «Os Filipes», sito no Terreiro, Leiria, a solicitar licença especial de ruído, 

para a apresentação de música ao vivo no dia 8 de Maio de 2007, a ter lugar no 

estabelecimento supra citado, no horário compreendido entre as 21h00m e as 2h00m 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 2007/05/08, 

mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 
6.1.3. Atribuição de lugares cativos no Mercado de Venda por Grosso do Falcão – 
Têxtil, Calçado e Outros (Ent.11616/07) 
DLB N.º 0661/07 | Presente o requerimento de Lemos & Martinho – Comércio de artigos 

para o lar, Lda, com sede na Alameda Dr. Leite Pinto, n.º 1B, da freguesia de Malveira, 

concelho de Mafra, a solicitar a atribuição dos lugares cativos n.º 243 e 244 para venda de 

têxteis, no Mercado de Venda por Grosso do Falcão e, continuando na mesma a ocupar os 

lugares cativos n.º 80 e 81 naquele Mercado. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o 

direito de ocupação dos lugares cativos n.º 243 e 244 a Lemos & Martinho – Comércio de 

artigos para o lar, Lda, 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, continuando a ocupar os lugares cativos n.º 80 e 81.  

A atribuição dos lugares de venda é franca, não sujeitando o vendedor a qualquer 

outro pagamento para além da respectiva taxa mensal de ocupação, conforme foi aprovado 

pela Assembleia Municipal em sessão realizada em 2007/02/23, na alteração temporária do 

artigo 15º, 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. 

 
6.1.4. Instituto do Emprego e Formação Profissional. Criação de Empresas. Portaria 
n.º 196-A/01, de 10 de Março: Nuno Gonçalo Araújo Marques Castilho e Paulo 
Alexandre Araújo Marques Castilho (Ent.3357/07) 
DLB N.º 0662/07 | Presente o ofício n.º 551, de 2007/01/30, do Instituto do Emprego e 

Formação Profissional (Ent. 3357, de 2007/02/02), acompanhado de um pedido apresentado 

por Nuno Gonçalo Araújo Marques Castilho e Paulo Alexandre Araújo Marques Castilho, 

solicitando parecer para a criação de uma empresa no ramo da actividade de: Restaurante, 

Café, Gelataria, Snack Bar e Bar a situar no Parque Municipal Tenente Coronel Jaime da 

Fonseca, Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, apreciou o assunto e com base na 

informação prestada pela Freguesia de Leiria, constante no ofício n.º 374, de 2007/04/16 

anexo ao respectivo processo, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 24.º da 

Portaria n.º 196-A/01, de 10 de Março, deliberou por  unanimidade emitir parecer favorável 

à criação da empresa pretendida, a qual deverá possuir instalações adequadas e licenciadas 

para a sua laboração. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.1.5. Alteração do funcionamento do Mercado Municipal e do Mercado do Levante de 
Leiria, do dia 22 de Maio (Feriado Municipal) para o dia 23 de Maio de 2007 
DLB N.º 0663/07 | Presente informação datada de 2007/05/05, do Encarregado do Mercado 

do Levante - Ivo Miguel Bernardo Costa, a informar que no dia 22 de Maio de 2007 e, por 

tratar-se da comemoração do Feriado Municipal, os Mercados Municipal e de Levante de 

Leiria não se realizarão, passando a realizar-se no dia seguinte, 23 de Maio de 2007. 

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

alteração do funcionamento dos Mercados Municipal e de Levante de Leiria, do dia 22 de 

Maio para o dia 23 de Maio de 2007, por ser Feriado Municipal.  

Mais deliberou dar-se conhecimento da alteração do horário de funcionamento aos 

interessados, através de aviso a publicitar.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto sete 
 Departamento de Educação e Acção Social  

 
7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Educativa 
Municipal  
7.1.1. Freguesia de Leiria. Transferência de verba 
DLB N.º 0664/07 | Presente pelo Senhor Vereador da Educação e Cultura, Dr. Vitor 

Lourenço, uma proposta do seguinte teor: 

«Considerando a avaliação realizada em relação ao serviço de refeição da EB1 

Amarela que decorreu no ano lectivo de 2005/06, na Escola Secundária Francisco Rodrigues 

Lobo, a qual evidenciou falhas preocupantes resultantes de problemas ao nível da 

segurança, de gestão de recursos humanos e do tempo reduzido para as crianças 

almoçarem; 

Considerando que a Freguesia de Leiria para evitar a ruptura no fornecimento de 

refeições; procurou resolver a situação, encontrando como alternativa o refeitório da EB1 

Branca, o que implicou a necessidade de reforçar recursos;  

Considerando que esta opção se traduziu num acréscimo considerável de despesas, 

uma vez que com os 70 da EB1 Amarela o programa passou a contemplar 180 alunos; 

Considerando os requisitos de funcionamento dos refeitórios escolares preconizados 

pela Lei n.º 67/98, de 18 de Março, e as competências dos Municípios, no que se refere à 

gestão dos refeitórios escolares, pelo Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro. 

Propõe-se a o apoio à Freguesia de Leiria, da verba no valor de €7.181,60 (sete mil, 

cento e oitenta e um mil e sessenta euros), para fazer face às despesas decorrentes do 

reforço de recursos. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 1951/07, 

de 10 de Maio». 

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

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alíneas b) do n.º 1 e b) do n.º 3 do artigo 19.º, todas da Lei 

n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, deliberou por unanimidade proceder à transferência da verba de €7.181,60 

(sete mil, cento e oitenta e um mil e sessenta euros) para a Freguesia de Leiria, para fazer 

face às despesas havidas com a aquisição do equipamento para o refeitório da EB1 Branca, 

dando cumprimento aos requisitos higio-sanitários do Decreto-Lei n.º 67/98, de 18 de Março. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.2. Centro de Apoio ao Ensino Superior. Apoio 
DLB N.º 0665/07 | Presente o ofício do Centro de Apoio ao Ensino Superior (ENT. 

2007/5919), no qual é solicitado o apoio da Câmara Municipal de Leiria para a impressão do 

guião da celebração «Benção dos Finalistas». 

Considerando que: 

a) a actividade representa um marco importante na vida de centenas de jovens que estão a 

concluir o seu percurso de formação; 
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b) a actividade é conjunta entre o Centro de Apoio ao Ensino Superior e as Comissões de 

Finalistas de todas as Escolas do Ensino Superior de Leiria; 

c) o envolvimento de centenas de jovens e suas famílias traduz o expressivo significado 

que a actividade assume, anualmente, na comunidade leiriense. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 1964/07, 

de 10 de Maio. 

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

alíneas e) do n.º 1 do artigo 13.º e g) do n.º 2 do artigo 20.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 iniciativa assumindo a concepção e impressão do 

guião «Benção dos Finalistas» (800 exemplares), no valor de €990,00+IVA à taxa legal em 

vigor. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.3. Trocar por Miúdos 
DLB N.º 0666/07 | Considerando que «a educação para a cidadania é uma componente 

obrigatória do currículo (...)» e que «o seu objectivo central é o de contribuir para a 

construção da identidade e o desenvolvimento da consciência cívica dos alunos (...)»; 

Considerando que a escolaridade deverá constituir o começo de um processo de educação 

e formação ao longo da vida, imprescindível para responder aos novos desafios pessoais e 

sociais. 

Propõe-se o desenvolvimento de um projecto, no âmbito das comemorações do Dia 

Mundial da Criança, no qual os alunos do 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico assumem o papel 

de protagonistas. Assim, pretende-se sensibilizá-las para a importância da sua participação 

activa na sociedade, dando voz às suas opiniões, possibilitando a sua participação numa 

Assembleia «Pequenos e Deputados». 

ACTIVIDADES (quadro síntese) 
Actividades de preparação 

Actividade Descrição Calendário/Local 

V Encontro «Pequenos e 

Deputados» 

Encontro prévio dos  «Pequenos e Deputados».  15 de Maio de 2007 

Edifício CML 

ACTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA - 1 de Junho de 2007 

Assembleia «Pequenos e 

Deputados» 

(Actividade central) 

10h00 às 12h00  

- Realização de uma «Assembleia Municipal» na qual 

as crianças serão os «deputados». 

Salão Nobre da CML 

10h00 às 12h00  

– Filme de Animação 

Cinemas “O Paço” e 

Teatro Miguel Franco 

Núcleos de Animação 

(Actividades 

complementares) 12h00 às 15h00 

- Animação diversa (Jogos Tradicionais, Actividades 

Radicais, Insufláveis, ateliers, ...) 

- Almoço convívio 

Parque da Cidade 

Outras actividades 

Programa de Rádio Programa de rádio, no qual participarão alguns dos “Pequenos e Junho de 2007 
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 Deputados”, e outros intervenientes no projecto a fim de fazer 

um balanço da Assembleia. 

ESTIMATIVA ORÇAMENTAL 

Acção Descrição Valor 

Apoio às escolas participantes Apoio financeiro  para despesas inerentes ao projecto 

(1,5 € por aluno) 

€600,00 

 

Animação Gastos com materiais e actividades de animação €1000,00 

Almoço Pagamento de géneros alimentares €500,00 

Assembleia «Pequenos e 

Deputados» 

Requisição de som €200,00 

Comunicação Cartazes, certificados, etc.. €300,00 

Logística Transporte dos alunos €2000,00 

TOTAL €4600,00 

Os valores implicados nestas despesas foram objecto das propostas de cabimento 

n.º 1967/07 e 1968/07, ambas de 10 de Maio. 

A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea b) do n.º 4 do 

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

proposta em epígrafe.   
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.4. Apoio ao funcionamento dos Estabelecimentos de Ensino (2007-A-64 
Agrupamentos) 
DLB N.º 0667/07 | Presente pelo Senhor Vereador da Educação e Cultura, Dr. Vitor 

Lourenço,  proposta do seguinte teor: 

«Considerando que as escolas do 1.º ciclo do ensino básico e os jardins-de-infância 

estão integrados numa organização coerente de autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos públicos de educação (Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio); 

Considerando a necessidade de se assegurar as necessárias condições de 

funcionamento: telefones/comunicações, tinteiros, equipamento informático e outras... 

Considerando o Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Projectos Educativos, 

aprovado em reunião CML de 2006/04/06; 

Considerando a necessidade de fazer alguns reajustes à deliberação camarária que 

decorre, essencialmente, da filosofia da «escola a tempo inteiro», bem como contribuir para 

o bom funcionamento das actividades de enriquecimento curricular nos espaços onde 

decorre a actividade lectiva; 

Propõe-se que sejam atribuídas as verbas de apoio para funcionamento dos 

estabelecimentos de ensino integrados em agrupamentos de escolas, conforme a seguir de 

discrimina: 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PRÉ-ESCOLAR 1.º CEB TOTAL 

Agrupamento de Escolas de Caranguejeira € 1.520,00 € 3.792,00 €5.312,00 

Agrupamento de Escolas de Colmeias € 2.080,00 € 5.964,00 €8.044,00 

Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel - 

Carreira 

€ 2.776,00 € 10.308, 00 €13.084,00 
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Agrupamento de Escolas de Maceira € 1.792,00 € 5.232,00 €7.024,00 

Agrupamento de Escolas de Marrazes € 3.912,00 € 14.328,00 €18.240,00 

Agrupamento de Escolas D. Dinis €1.280,00 € 8.256,00 €9.536,00 

Agrupamento de Escolas Dr. José Saraiva € 2.400,00 € 6.636,00 €9.036,00 

Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus € 952,00 € 4.920,00 €5.872,00 

Agrupamento de Escolas e Jardins da Serra € 1.024,00 € 3.048,00 €4.072,00 

   €80.220,00 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 1948/07, 

de 10 de Maio. 

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

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º 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 a transferência de verbas conforme apresentado. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.5. Acordo de Colaboração. Programa Serviço de Refeições 1.º CEB. Associação de 
Pais da Escola do 1.º CEB da Quinta do Alçada 
DLB N.º 0668/07 | Presente, pelo Senhor Vereador da Educação e Cultura, Dr. Vitor 

Lourenço, a minuta de Acordo de Colaboração relativamente ao Programa Serviço de 

Refeições na Escola do 1.º CEB de Quinta do Alçada. 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Considerando que por força do disposto no Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de 

Dezembro, e na Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro as refeições escolares dos alunos do 1.º 

ciclo do ensino básico constituem matéria da competência das autarquias locais, apesar de 

não ter sido definido um modelo de financiamento que permitisse aos Municípios acautelar o 

fornecimento das mesmas; 

Considerando o «Programa Serviço de Refeições - 1.º CEB» existente no concelho 

desde o ano lectivo 2001/2002, aprovado por deliberação camarária de 24 de Outubro de 

2001, que tem possibilitado o acesso às refeições a milhares de alunos, a custo igual ao 

praticado nos refeitórios escolares dos restantes níveis de ensino; 

Considerando o acordo relativo a refeições escolares para alunos do 1.º ciclo, 

assinado entre o Ministério da Educação e a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, em 25 de Abril de 2005; 

Atendendo, ainda, à experiência enriquecedora, em matéria de educação, do 

trabalho realizado com os parceiros locais, entre o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 

505 181 266, representado pela Presidente da Câmara Municipal, Isabel Damasceno Vieira 

de Campos Costa, a Associação de Pais da Escola do 1.º CEB da Quinta do Alçada, com 

sede em Quinta do Alçada, 2440-450 Leiria, Freguesia de Marrazes, contribuinte fiscal n.º 

505 666 227, representado pelo seu Presidente, Luís Manuel da Conceição Gonçalves, e o 

Agrupamento de Escolas de Marrazes, com sede em Rua da Mata, 2400-429 Marrazes, 

Freguesia de Marrazes , contribuinte fiscal n.º 600 078 094 , representado pelo seu 

Presidente, José António Batista Sousa Violante, é celebrado o presente acordo de 

colaboração que se rege pelas cláusulas seguintes: 
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Cláusula 1.ª 
A Associação de Pais da Escola do 1.º CEB da Quinta do Alçada compromete-se a 

assegurar o serviço de refeições aos alunos da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico da 

Gândara dos Olivais, num total aproximado de 185 alunos, no ano lectivo 2006/2007. 

Cláusula 2.ª 
As refeições são servidas no horário 12h00m - 13h30m, na Escola do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico da Quinta do Alçada, cumprem requisitos de qualidade, cujo equipamento e meios 

usados no fornecimento são adequados: confecção no local, regeneração dos alimentos, 

transporte de refeições em malas térmicas ou outros. 

Cláusula 3.ª 
A Associação de Pais da Escola do 1.º CEB da Quinta do Alçada enviará, mensalmente, os 

mapas com indicação do número das refeições servidas, alunos beneficiários, alunos 

apoiados pela acção social escolar e número de dias lectivos. 

Cláusula 4.ª 
Ao Município de Leiria compete: 

a) proceder ao apetrechamento necessário para o bom funcionamento do programa; 

b) assegurar o acompanhamento do fornecimento das refeições, funcionamento do 

serviço e cumprimento das normas aplicáveis, através dos meios que considere 

adequados; 

c) transferir para a Associação de Pais da Escola do 1.º CEB da Quinta do Alçada a 

título de comparticipação ou apoio as verbas do Programa, após recepção dos 

mapas referidos na cláusula 3.ª de acordo com o serviço assegurado e o 

comunicado inicialmente, aquando da aprovação do mesmo. 

Cláusula 5.ª 
O Agrupamento de Escolas de Marrazes através da sua direcção executiva, compromete-se 

a colaborar com as entidades parceiras na criação de condições para o bom funcionamento 

dos programas. 

Cláusula 6.ª 
O presente acordo de colaboração produz efeitos a partir de Março do corrente ano e será 

válido até ao final das actividades lectivas, podendo ser revisto por consenso entre as duas 

partes. 

Cláusula 7.ª 
O acordo será automaticamente renovado, por igual período (ano lectivo), se nenhuma das 

partes o denunciar com pelo menos sessenta dias (60 dias) de antecedência. 

Cláusula 8.ª 
O presente Acordo de Colaboração está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do 

artigo 3.º do Código do Imposto do Selo.» 

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

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º  3 do artigo 19.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e do artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou 
por unanimidade aprovar o Acordo de Colaboração acima transcrito e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura com a entidade parceira envolvida na gestão do 
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Programa de Serviço de Refeições 1.º CEB. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.6. Acordo de Colaboração. Programa Serviço de Refeições 1.º CEB. Associação de 
Pais e Encarregados de Educação da Escola do 1.º CEB e JI da Gândara dos Olivais 
DLB N.º 0669/07 | Presente, pelo Senhor Vereador da Educação e Cultura, Dr. Vitor 

Lourenço, a minuta de Acordo de Colaboração relativamente ao Programa Serviço de 

Refeições na Escola do 1.º CEB de Gândara dos Olivais. 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Considerando que por força do disposto no Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de 

Dezembro, e na Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro as refeições escolares dos alunos do 1.º 

ciclo do ensino básico constituem matéria da competência das autarquias locais, apesar de 

não ter sido definido um modelo de financiamento que permitisse aos Municípios acautelar o 

fornecimento das mesmas; 

Considerando o «Programa Serviço de Refeições - 1.º CEB» existente no concelho 

desde o ano lectivo 2001/2002, aprovado por deliberação camarária de 24 de Outubro de 

2001, que tem possibilitado o acesso às refeições a milhares de alunos, a custo igual ao 

praticado nos refeitórios escolares dos restantes níveis de ensino; 

Considerando o acordo relativo a refeições escolares para alunos do 1.º ciclo, 

assinado entre o Ministério da Educação e a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, em 25 de Abril de 2005; 

Atendendo, ainda, à experiência enriquecedora, em matéria de educação, do 

trabalho realizado com os parceiros locais, entre o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 

505 181 266, representado pela Presidente da Câmara Municipal, Isabel Damasceno Vieira 

de Campos Costa, a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do 1.º 

CEB e JI da Gândara dos Olivais, com sede em Rua Escritor Manuel Ferreira, 2415-342 

Leiria, Freguesia de Marrazes, contribuinte fiscal n.º 505 861 526, representado pelo seu 

Presidente, Paulo José da Costa Ramalho, e o Agrupamento de Escolas de Marrazes, com 

sede em Rua da Mata, 2400-429 Marrazes, Freguesia de Marrazes , contribuinte fiscal n.º 

600 078 094 , representado pelo seu Presidente, José António Batista Sousa Violante, é 

celebrado o presente acordo de colaboração que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª 
A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do 1.º CEB e JI da Gândara 

dos Olivais compromete-se a assegurar o serviço de refeições aos alunos da Escola do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico da Gândara dos Olivais, num total aproximado de 144 alunos, no ano 

lectivo 2006/2007. 

Cláusula 2.ª 
As refeições são servidas no horário 12h00m - 13h30m, na Escola do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico da Gândara dos Olivais, cumprem requisitos de qualidade, cujo equipamento e meios 

usados no fornecimento são adequados: confecção no local, regeneração dos alimentos, 

transporte de refeições em malas térmicas ou outros. 
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Cláusula 3.ª 
A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do 1.º CEB e JI da Gândara 

dos Olivais enviará, mensalmente, os mapas com indicação do número das refeições 

servidas, alunos beneficiários, alunos apoiados pela acção social escolar e número de dias 

lectivos. 

Cláusula 4.ª 
Ao Município de Leiria compete: 

a) proceder ao apetrechamento necessário para o bom funcionamento do programa; 

b) assegurar o acompanhamento do fornecimento das refeições, funcionamento do 

serviço e cumprimento das normas aplicáveis, através dos meios que considere 

adequados; 

c) transferir para a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do 1.º 

CEB e JI da Gândara dos Olivais a título de comparticipação ou apoio as verbas do 

Programa, após recepção dos mapas referidos na cláusula 3.ª de acordo com o 

serviço assegurado e o comunicado inicialmente, aquando da aprovação do mesmo. 

Cláusula 5.ª 
O Agrupamento de Escolas de Marrazes através da sua direcção executiva, compromete-se 

a colaborar com as entidades parceiras na criação de condições para o bom funcionamento 

dos programas. 

Cláusula 6.ª 
O presente acordo de colaboração produz efeitos a partir de Março do corrente ano e será 

válido até ao final das actividades lectivas, podendo ser revisto por consenso entre as duas 

partes. 

Cláusula 7.ª 
O acordo será automaticamente renovado, por igual período (ano lectivo), se nenhuma das 

partes o denunciar com pelo menos sessenta dias (60 dias) de antecedência. 

Cláusula 8.ª 
O presente Acordo de Colaboração está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do 

artigo 3.º do Código do Imposto do Selo.» 

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

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 3 do artigo 19.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e do artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou 
por unanimidade aprovar o Acordo de Colaboração acima transcrito e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura com a entidade parceira envolvida na gestão do 

Programa de Serviço de Refeições 1.º CEB. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.7. Acordo de Colaboração. Programa Serviço de Refeições 1.º CEB. Associação de 
Pais e Encarregados de Educação da Escola da Sismaria da Gândara 
DLB N.º 0670/07 | Presente pelo Senhor Vereador da Educação e Cultura, Dr. Vitor 

Lourenço, a minuta de Acordo de Colaboração relativamente ao Programa Serviço de 

Refeições na Escola do 1.º CEB de Sismaria da Gândara. 
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ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Considerando que por força do disposto no Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de 

Dezembro, e na Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro as refeições escolares dos alunos do 1.º 

ciclo do ensino básico constituem matéria da competência das autarquias locais, apesar de 

não ter sido definido um modelo de financiamento que permitisse aos Municípios acautelar o 

fornecimento das mesmas; 

Considerando o «Programa Serviço de Refeições - 1.º CEB» existente no concelho 

desde o ano lectivo 2001/2002, aprovado por deliberação camarária de 24 de Outubro de 

2001, que tem possibilitado o acesso às refeições a milhares de alunos, a custo igual ao 

praticado nos refeitórios escolares dos restantes níveis de ensino; 

Considerando o acordo relativo a refeições escolares para alunos do 1.º ciclo, 

assinado entre o Ministério da Educação e a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, em 25 de Abril de 2005; 

Atendendo, ainda, à experiência enriquecedora, em matéria de educação, do 

trabalho realizado com os parceiros locais, entre o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 

505 181 266, representado pela Presidente da Câmara Municipal, Isabel Damasceno Vieira 

de Campos Costa, a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola da 

Sismaria da Gândara, com sede em Rua Bernardo de Oliveira Gordalina, 2400-272 Leiria, 

Freguesia de Marrazes, contribuinte fiscal n.º 503 158 976, representado pelo seu 

Presidente, José Luís Gonçalves Amaral, e o Agrupamento de Escolas de Marrazes, com 

sede em Rua da Mata, 2400-429 Marrazes, Freguesia de Marrazes , contribuinte fiscal n.º 

600 078 094 , representado pelo seu Presidente, José António Batista Sousa Violante, é 

celebrado o presente acordo de colaboração que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª 
A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola da Sismaria da Gândara 

compromete-se a assegurar o serviço de refeições aos alunos da Escola do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico de Sismaria da Gândara, num total aproximado de 130 alunos, no ano lectivo 

2006/2007. 

Cláusula 2.ª 
As refeições são servidas no horário 12h00m - 13h30m, na Escola do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico de Sismaria da Gândara, cumprem requisitos de qualidade, cujo equipamento e 

meios usados no fornecimento são adequados: confecção no local, regeneração dos 

alimentos, transporte de refeições em malas térmicas ou outros. 

Cláusula 3.ª 
A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola da Sismaria da Gândara 

enviará, mensalmente, os mapas com indicação do número das refeições servidas, alunos 

beneficiários, alunos apoiados pela acção social escolar e número de dias lectivos. 

Cláusula 4.ª 
Ao Município de Leiria compete: 

a) proceder ao apetrechamento necessário para o bom funcionamento do programa; 

b) assegurar o acompanhamento do fornecimento das refeições, funcionamento do 

serviço e cumprimento das normas aplicáveis, através dos meios que considere 

adequados; 
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c) transferir para a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola da 

Sismaria da Gândara a título de comparticipação ou apoio as verbas do Programa, 

após recepção dos mapas referidos na cláusula 3.ª de acordo com o serviço 

assegurado e o comunicado inicialmente, aquando da aprovação do mesmo. 

Cláusula 5.ª 
O Agrupamento de Escolas de Marrazes através da sua direcção executiva, compromete-se 

a colaborar com as entidades parceiras na criação de condições para o bom funcionamento 

dos programas. 

Cláusula 6.ª 
O presente acordo de colaboração produz efeitos a 26 de Janeiro do corrente ano e será 

válido até ao final das actividades lectivas, podendo ser revisto por consenso entre as duas 

partes. 

Cláusula 7.ª 
O acordo será automaticamente renovado, por igual período (ano lectivo), se nenhuma das 

partes o denunciar com pelo menos sessenta dias (60 dias) de antecedência. 

Cláusula 8.ª 
O presente Acordo de Colaboração está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do 

artigo 3.º do Código do Imposto do Selo.» 

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

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea b) do n.º 3 do artigo 19.º, ambas da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, e do artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade aprovar o Acordo de Colaboração acima transcrito e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura com a entidade parceira envolvida na gestão do 

Programa de Serviço de Refeições 1.º CEB. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Social e 
Família 
7.2.1. Atribuição de apoios financeiros no âmbito da acção social 
DLB N.º 0671/07 | Presente a seguinte listagem para atribuição de apoio financeiro a 

entidades legalmente existentes no concelho: 

Entidade Objecto Atribuição Rubrica Proposta n.º 

Associação Portuguesa de 

Doentes de Parkinson 

(Entrada 3690/2007) 

Apoio no desenvolvimento 

de actividades de 2007. 
€500,00 2007-A-111 

1934/07, de 

9 de Maio 

Conferência de S. Vicente 

Paulo da Boa Vista 

(Entrada 5647/2007) 

Apoio no desenvolvimento 

de actividades de 2007. 
€1.000,00 2007-A-113 

1935/07, de 

9 de Maio  

Conferência de S. Vicente 

Paulo dos Parceiros 

(Entrada 8542/2007) 

Apoio no desenvolvimento 

de actividades de 2007. 
€1.000,00 2007-A-113 

1936/07, de 

9 de Maio  
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ACAPO 

(Entrada 11234/2007) 

Apoio para comemoração do 

6º Aniversário. 
€100,00 2007-A-111 

1937/07, de 

9 de Maio 

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

alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade atribuir os apoios financeiros supra referidos às entidades constantes no 

respectivo mapa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 

  D epar tamento  de  Cul tura ,  Despor to  e  Juventude  
 
8.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Cultura 
8.1.1. Protocolo. Rede de conhecimento das bibliotecas públicas 
DLB N.º 0672/07 | Presente o Protocolo em epígrafe, proposto pela Direcção-Geral do Livro 

e das Bibliotecas do Ministério da Cultura. O Protocolo tem como objecto a adesão do 

Município de Leiria, através da sua Biblioteca Municipal, ao Projecto de cooperação Rede de 

Conhecimento das Bibliotecas Públicas.  

DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

Missões: 
a) massificação do acesso público à Internet; 

b) modernização e racionalização da rede Nacional de Bibliotecas Públicas; 

c) disponibilização de conteúdos e serviços para profissionais de bibliotecas e público em 

geral. 

Objectivos: 
a) melhoria do serviço prestado pelas bibliotecas ao cidadão; 

b) aumento da eficácia e da eficiência da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, mediante 

a dinamização da sociedade civil através da leitura e da participação pró-activa na 

construção da sociedade de informação. 

Compromissos: 
1.º Outorgante (DGLB) compromete-se a desenvolver as seguintes acções: 

a) fornecer e instalar na Biblioteca Municipal  dois microcomputadores equipados com 

sistema operativo Windows XP Pro, software antivirus e protecção da integridade do sistema 

operativo; 

b) fornecer e instalar um ponto de conexão à Internet em ambiente sem fios (wi-fi). 

2.º Outorgante (CML) compromete-se a: 

a) disponibilizar uma linha telefónica analógica, na qual será suportado o serviço de 

comunicações ADSL; 

b) garantir a operacionalidade dos equipamentos  referidos Na alínea a) do 1.º outorgante; 

c) garantir que os referidos equipamentos se destinam, exclusivamente, a facultar o acesso 

gratuito, por parte do público, à Internet e ao Portal RCBL; 

d) dotar a Biblioteca Municipal de meios físicos e humanos necessários a assegurar o uso 

dos equipamentos fornecidos, de acordo com as regras normais de uma boa utilização; 
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e) partilhar conhecimento e recursos de informação e a cooperar com outras bibliotecas e 

com o 1.º outorgante. 

O Protocolo vigora até 31 de Dezembro de 2008 e, após essa data, os equipamentos 

fornecidos passam a constituir propriedade do 2.º Outorgante. 

Face ao exposto, a adesão da Câmara Municipal de Leiria ao Protocolo revela-se 

uma oportunidade e uma mais valia que proporcionará a oferta de melhores serviços ao 

munícipe por parte da Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira que há cerca de 18 anos 

integra a Rede Nacional de Leitura Pública. 

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

presente protocolo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.1.2. Apoio financeiro à Filarmónica do Sagrado Coração de Jesus e Maria, de 
Regueira de Pontes para obras no seu auditório/sede 
DLB N.º 0673/07 | Presente a carta da Filarmónica do Sagrado Coração de Jesus e Maria, 

de Regueira de Pontes (ENT.10556/07) solicitando apoio financeiro para continuar as obras 

de construção no auditório/sede já iniciadas em 2004, de modo a que possam continuar as 

actividades desenvolvidas. Apresentam orçamento do que se pretende efectuar em 2007 e é 

referido que o edifício passa a ser utilizado como sala de ensaio e reuniões. O átrio com bar 

e WC de deficientes passará a ser utilizado como Centro de Dia para idosos. O auditório terá 

condições para a celebração das missas dominicais, suprindo provisoriamente a carência de 

igreja na comunidade. 

 A preocupação manifestada pelos dirigentes associativos e os esforços que dia a dia 

têm sido desenvolvidos no sentido de construírem ou restaurarem sedes condignas, por 

forma a desenvolver actividades culturais e sociais em prol da população envolvente, é hoje 

uma realidade que apraz registar. 

Considerando o papel da Filarmónica do Sagrado Coração de Jesus e Maria, de 

Regueira de Pontes no desenvolvimento cultural e social do Concelho de Leiria e a 

necessidade urgente de continuar as obras, propõe-se que se atribua a verba de 

€10.000,00, conforme Plano de Actividades para 2007 na Rubrica 0101 2007/I/123 Apoio a 

Organismos Promotores de Cultura-Apoio a Investimentos - Instalações e Equipamentos 

12/080701, a pagar em duas prestações nos meses de Agosto e Outubro. Os valores 

implicados nesta despesa foram objecto da proposta de cabimento n.º 1966/07, de 10 de 

Maio. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em conta a informação prestada pela 

Divisão da Cultura e Gestão de Espaços Culturais e, concordando com os motivos 

apresentados, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir a verba de €10.000,00 à Filarmónica 

do Sagrado Coração de Jesus e Maria, de Regueira de Pontes, para apoiar na continuação 

das obras no seu auditório/sede, a pagar em duas prestações nos meses de Agosto e 

Outubro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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8.1.3. Cedência das instalações do Castelo ao IPL - Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão de Leiria 
DLB N.º 0674/07 | Presente o ofício do IPL – Instituto Politécnico de Leiria Escola Superior 

de Tecnologia e Gestão com a ENT.3188/07, dando conhecimento da realização do «3rd 

International Conference on Advanced Research in Virtual and Rapid Prototyping» a realizar 

em Leiria de 24 a 29 de Setembro. 

 Informa o IPL que «... este evento será um importante fórum de debate de difusão de 

ideias nos domínios da prototipagem rápida e virtual, trazendo à região de Leiria reputados 

investigadores nestes domínios... serão apresentados trabalhos de investigação 

representando cerca de 30 países.» 

 Para o efeito solicitam a cedência das instalações do Castelo, para a realização da 

recepção da referida Conferência no dia 25 de Setembro, consistindo a mesma num cocktail 

para cerca de 150 pessoas.  

Atendendo ao Protocolo celebrado em 16 de Setembro de 2003 com a ESTG/IPL e, 

verificando-se a coincidência deste estabelecimento de ensino estar a colaborar com o 

Município em diversas áreas, propõe-se que seja cedido o Castelo, nomeadamente as salas 

do piso superior do Palácio e WC, nos seguintes termos: 

⎯ Isenção da taxa de ocupação (€1.605,00/dia); 

⎯ O evento será acompanhado, fora do horário de abertura ao público, por 2 funcionários 

afectos ao Município; 

⎯ Lotação do espaço disponível – 150 pessoas; 

⎯ Toda a logística material e de recursos humanos será suportada pela entidade 

requerente; 

⎯ Os requerentes estão devidamente informados das dificuldades de acesso ao último 

reduto. 

⎯ Terão de 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. 

⎯ Deverão ser observadas todas as restantes regras constantes do Regulamento de 

cedência do Castelo, as quais já são do conhecimento da Comissão Organizadora do 

evento. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em conta a informação prestada pela 

Divisão de Museus e Património e, concordando com os motivos apresentados, 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, deliberou por unanimidade ceder gratuitamente as instalações do Castelo ao 

IPL- Instituto Politécnico de Leiria Escola Superior de Tecnologia e Gestão no dia 25 de 

Setembro de 2007. Deverão ser considerados todos os aspectos já referidos, 

nomeadamente: 

⎯ isenção da taxa de ocupação; 

⎯ o funcionamento assegurado por 2 funcionários do Município; 

⎯ número máximo de participantes - 150; 
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⎯ toda a logística será suportada pela entidade requerente; 

⎯ terão de 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; 

⎯ deverão ser observadas todas as restantes regras constantes do Regulamento de 

cedência do Castelo, as quais já são do conhecimento da Comissão Organizadora do 

evento; 

⎯ os requerentes estão devidamente informados das dificuldades de acesso ao último 

reduto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.1.4. Comissão Promotora das Comemorações do 25 de Abril. Pedido de apoio 
DLB N.º 0675/07 | Presente a carta da Comissão Promotora das Comemorações do 25 de 

Abril (ENT.10110/2007) em que é solicitado apoio financeiro para levar a efeito as 

comemorações de mais um aniversário do 25 de Abril na Cidade de Leiria. 

Considerando a importância histórica, política e social do 25 de Abril, enquanto 

evento marcante dos valores da liberdade e da democracia em Portugal, bem como o apoio 

prestado em anos anteriores, propõe-se que seja atribuído à Comissão  Promotora das 

Comemorações do 25 de Abril,  um subsídio no valor de €1.500,00, conforme a verba 

inscrita no Plano de Actividades para 2007 (12/040701-0310-215). O valor implicado nesta 

despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 1963/07, de 10 de Maio. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação da Divisão 

da Cultura e Gestão de Espaços Culturais, e nos termos 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 conceder à 

Comissão  Promotora das Comemorações do 25 de Abril, representada, entre outros, pelo 

Sr. Fernando Rosa Marrazes, com morada na Rua Egas Moniz, Bloco 4-2.º Dt.º, em Leiria, 

contribuinte n.º 121114600, um apoio financeiro para as despesas efectuadas com a 

comemoração do Dia da Liberdade, no montante de €1.500,00. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.1.5. Subsídio ao Grupo Coral Cantábilis (CGD) 
DLB N.º 0675/07 | Presente a carta do Grupo Coral Cantábilis (ENT.9642/2007) em que é 

solicitado apoio financeiro para a realização do 5.º Festival Afonso Lopes Vieira, no dia 12 de 

Maio, no Teatro Miguel Franco. 

Trata-se do Festival de Coros organizado anualmente pelo Grupo Cantábilis, que 

este ano conta com a participação do Grupo «Coral Sinfónico» de Almada e «Aires del 

Castro» da Cantábria – Espanha, para além do grupo anfitrião. 

  Seguindo a linha das edições anteriores que tiveram início nas Comemorações do 

Centenário de Afonso Lopes Vieira, continuam a ser interpretados no Festival temas desse 

autor, o que torna o evento ainda mais importante a nível de divulgação de valores locais. 

Assim sendo, e reconhecendo o valor cultural do Grupo Coral Cantábilis, a 

colaboração prestada à Câmara sempre que necessário e a importância de encontros deste 
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tipo para a divulgação do Concelho, propõe-se que lhe seja atribuído um subsídio no valor 

de €800,00, utilizando-se para o efeito a verba inscrita no Plano 12/040701-0202-A-233 - 

Apoio a funcionamento e actividades - Grupos Corais, e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 1962/07, de 10 de Maio. 

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

Cultura e Gestão de Espaços Culturais, considerando a importância destas iniciativas para a 

divulgação de valores locais, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir ao Grupo Coral 

Cantábilis a verba de €800,00, (oitocentos euros) para apoio às despesas efectuadas com a 

realização do 5.º Festival Afonso Lopes Vieira.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.1.6. Entrada gratuita no Castelo no dia 18 de Maio, Dia Internacional dos Museus 
DLB N.º 0676/07 | Presente uma informação da Divisão de Museus e Património dando 

conhecimento que no dia 18 de Maio se celebra o DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS e 

propondo a entrada gratuita no castelo e Torre de Menagem, como forma de assinalar a 

efeméride e incentivar as visitas ao Património Monumental local. 

Neste sentido propõe-se a entrada livre a todos os visitantes, no Castelo e Museu da 

Torre de Menagem, no dia 18 de Maio (Sexta-feira), no horário normal de abertura. 

A Câmara apreciou a informação da Divisão de Museus e Património sobre a 

suspensão de cobrança de entradas no Castelo e Museu da Torre de Menagem no Dia 

Internacional dos Museus no dia 18 de Maio, no intuito de divulgar e promover o Património 

Histórico Local e, tendo em conta a pertinência do assunto, de acordo com o disposto na 

alínea f) do n.º 2 e na alínea b) do n.º 4, ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade autorizar a suspensão da cobrança de taxas no 

Castelo para o dia supracitado. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.1.7. Centro de Interpretação do Lapedo. Aquisição de réplica do esqueleto do 
«Menino do Lapedo»  
DLB N.º 0677/07 | Retirado 
 
8.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude 
8.2.1. Apoio pontual à ADAL. Rectificação 
DLB N.º 0678/07 | Na sequência da deliberação tomada em reunião de 12 de Abril de 2007, 

relativamente ao assunto em epígrafe, foram verificadas algumas incorrecções pelo que se 

propõe a alteração das mesmas. 

Assim, onde se lê «Presente a Entfe 4873/07, de 21 de Fevereiro, da Associação 

Desportiva de Atletismo de Leiria» deverá ler-se: «Presente a Entfe 1176/07, de 19 de 

Fevereiro, da Associação Distrital de Atletismo de Leiria» 

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

rectificar as incorrecções verificadas. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.2.2. Contrato-programa de desenvolvimento desportivo entre o Município de Leiria e 
a União Desportiva de Leiria 
DLB N.º 0679/07 | Presente o ofício Entfe 2665 datado de datado de 24/04/2007 do União 

Desportiva de Leiria a informar que após diligências por si efectuadas por forma a resolver a 

problemática da inexistência de campos de treino e jogos para as suas escolas de formação, 

conseguiram um acordo com a Junta de Freguesia de Santa Eufémia, no sentido da 

cedência do direito de superfície do Campo da Mata, situado na Rua do Campo – Quintas do 

Sirol, freguesia de Santa Eufémia, concelho de Leiria, por um período de 25 anos. 

Tendo em conta que a Câmara Municipal de Leiria, em sua reunião de 12/04/2007, deliberou 

por unanimidade, considerar de interesse municipal o empreendimento proposto pelo União 

Desportiva de Leiria, e que, após parecer favorável da Divisão Jurídica desta Câmara 

Municipal, propõe a Sra. Vereadora do Desporto, Eng.ª. Isabel Gonçalves, a celebração de 

contrato-programa entre a Câmara Municipal de Leiria e o União Desportiva de Leiria, nos 

seguintes moldes: 
CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA 

E A UNIÃO DESPORTIVA DE LEIRIA 

JUSTIFICAÇÃO 

Considerando que a União Desportiva de Leiria, como entidade privada de carácter 

associativo que prossegue fins de interesse público, em especial ao nível do 

desenvolvimento desportivo, se assume como uma das associações mais representativas do 

concelho de Leiria; 

Considerando a proposta apresentada pela União Desportiva de Leiria com vista à 

celebração de um Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo destinado a 

«Requalificação, Vedação, Alargamento e Execução de Relvado Sintético – Campo de 

Futebol 11», que mereceu aprovação da Câmara Municipal de Leiria, em sua reunião de 16 

de Maio de 2007; 

Considerando que os municípios dispõem, por força do preceituado na alínea f) do 

artigo 13º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, de atribuições no domínio do desporto; 

Considerando que aos órgãos municipais está cometida a competência para apoiar a 

construção de equipamentos desportivos e recreativos de âmbito local, conforme estabelece 

a alínea c) do n.º 2 do artigo 21º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro; 

Assim entre: 

O Município de Leiria, com sede no Largo da República, n.º 1, 2414-006, Leiria, 

NIPC 505 181 266, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, casada, natural da freguesia e concelho de Mirandela, 

residente na Quinta de Santo António, Lote 63, 5º Dt.º, freguesia de Marrazes, concelho de 

Leiria, como primeira outorgante 

e 

a União Desportiva de Leiria, com sede no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, 2401-

976, Leiria, N.I.P.C. 500 291 985, neste acto representada pelo Presidente da Direcção, 

João Alberto Amado Bartolomeu, casado, natural da freguesia de Alqueidão da Serra, 
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concelho de Porto de Mós, residente em Casais dos Matos, Pousos, Leiria, portador do 

bilhete de identidade número 1598225, emitido aos 02/08/96, pelo Arquivo de Identificação 

de Leiria e válido até 2007/06/02, N.I.P.C. 111 221 404, pelo Vice-Presidente para o Futebol 

Juvenil, Fernando Manuel Gomes da Encarnação, casado, natural da freguesia de Boa 

Vista, concelho de Leiria, lá residente no lugar sede, à Rua Nossa Senhora das Dores, 27-A, 

Boa Vista, portador do bilhete de identidade número 4363013, emitido aos 06/10/2000, pelos 

SIC de Leiria e válido até 2011/04/06, N.I.P.C. 119 908 468 e pelo Vice-Presidente 

Administrativo e Financeiro, Horácio da Mota Areia, casado, natural de França, residente na 

Rua da Portelinha, 17, em Meirinhas, Pombal, portador do bilhete de identidade número 

8282278, emitido aos 21/05/2004, pelos SIC de Lisboa, N.I.P.C. 190 364 041, como 

segundos outorgantes, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 432/91, 

de 06 de Novembro, é celebrado o presente Contrato - Programa, que passará a reger-se 

pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
Objecto do Contrato 

O presente Contrato-Programa destina-se a regular a concessão de comparticipação 

financeira por parte do Município de Leiria à União Desportiva de Leiria, com vista à 

implementação do Programa de Desenvolvimento Desportivo descrito no Anexo I, o qual faz 

parte integrante deste contrato. 

Cláusula Segunda 
Período de vigência do contrato 

O presente contrato vigora desde a data da sua assinatura até 31 de Dezembro de 2017. 

Cláusula Terceira 
Comparticipação Financeira 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município de Leiria à União Desportiva de Leiria, 

para os efeitos referidos na Cláusula Primeira, é no montante de € 421.317,60 (quatrocentos 

e vinte e um mil trezentos e dezassete euros e sessenta cêntimos). 

Cláusula Quarta 
Afectação da comparticipação financeira 

A comparticipação financeira referida na cláusula anterior deverá ser afectada em absoluto, 

pela União Desportiva de Leiria, à execução do programa de “Alargamento e Execução de 

Relvado Sintético – Campo de Futebol 11”, descrito no Anexo 1. 

Cláusula Quinta 
Disponibilização da comparticipação financeira 

A comparticipação financeira referida na Cláusula Terceira será disponibilizada em 120 

(cento e vinte) prestações mensais, iguais e sucessivas de 3.510,98 € (três mil quinhentos e 

dez euros e noventa e oito cêntimos), já incluído o IVA, vencendo-se a primeira das quais no 

próximo dia 15 de Janeiro de 2008 e as restantes 119 prestações aos dias 15 de cada um 

dos 119 meses seguintes, as quais serão pagas por transferência bancária para conta cujo 

NIB a União Desportiva de Leiria oportunamente indicará.  
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Cláusula Sexta 
Custo do programa de desenvolvimento desportivo e responsabilidades pelo 

financiamento 
Para a concretização do programa descrito no Anexo I é previsto o custo total de 

€710.378,13 (setecentos dez mil trezentos setenta e oito euros e treze cêntimos), sendo esta 

verba assegurada da seguinte forma: 

⎯ por comparticipação do Instituto do Desporto de Portugal - €30.000,00 (trinta mil euros); 

⎯ por comparticipação da Associação de Futebol de Leiria - €2.500,00 (dois mil e 

quinhentos euros); 

⎯ por comparticipação do Município de Leiria - €421.317,60 (quatrocentos e vinte e um mil 

trezentos e dezassete euros e sessenta cêntimos); 

⎯ por autofinanciamento do Clube - €56.560,53 (cinquenta e seis mil quinhentos e 

sessenta euros e cinquenta e três cêntimos); 

⎯ por comparticipação de outras entidades - €200.000,00 (duzentos mil euros). 

Cláusula Sétima 
Prazo de execução do programa 

Sem prejuízo do preceituado na Cláusula Segunda, a União Desportiva de Leiria 

compromete-se a executar o Programa constante do Anexo I até ao dia 31 de Dezembro de 

2008. 

Cláusula Oitava 
Obrigações assumidas pela entidade responsável pela execução do Programa de 

Desenvolvimento Desportivo 
São obrigações da União Desportiva de Leiria: 

a) realizar a «Requalificação, Vedação, Alargamento e Execução de Relvado Sintético 

– Campo de Futebol 11»; 

b) apresentar o Relatório de Contas no final da execução do Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, comprovando detalhadamente as despesas realizadas 

com o «Alargamento e Execução de Relvado Sintético – Campo de Futebol 11»; 

c) apresentar os documentos comprovativos da realização das despesas realizadas 

com o «Alargamento e Execução de Relvado Sintético – Campo de Futebol11»; 

d) permitir a utilização do relvado sintético a toda a população escolar da freguesia de 

Santa Eufémia, dentro do horário lectivo diurno, através de um programa de 

utilização que constará de protocolo a celebrar entre as partes; 

e) permitir a utilização gratuita pelo Município de Leiria ou por entidades por este 

indicadas, de 5 horas por semana, em horário diurno (8h30m às 18h30m) a 

combinar, até ao ano 2022, para a realização de treinos e competições desportivas; 

f) permitir a utilização gratuita pelo Município de Leiria ou por entidades por este 

indicadas, de 2 horas por semana, em horário nocturno (18h30m às 24h00m) a 

combinar, até ao ano 2022, para a realização de treinos e competições desportivas; 

g) permitir a utilização gratuita pelo Município de Leiria ou por entidades por este 

indicadas, de 3 horas durante o fim de semana (Sábado e Domingo) no período 
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compreendido entre as 8h30m e as 24h00m, a combinar, para a realização de 

treinos e / ou competições desportivas, até ao ano de 2022. 

Cláusula Nona 
Acompanhamento e controlo da execução do programa 

É atribuição da entidade concedente da comparticipação financeira verificar o exacto 

cumprimento do programa descrito no Anexo I, procedendo ao acompanhamento da sua 

execução, nos termos do disposto no artigo 14º do Decreto-Lei n.º 432/91, de 6 de 

Novembro. 

Cláusula Décima 
Condições de revisão do contrato 

Sem prejuízo do disposto no n.º 2 e seguintes do artigo 15º do Decreto-Lei n.º 432/91, de 6 

de Novembro, a revisão ou modificação do presente Contrato-Programa carece de acordo 

escrito entre a entidade concedente e a entidade beneficiária da comparticipação financeira. 

Cláusula Décima Primeira 
Cessação do contrato 

As situações de incumprimento do presente Contrato-Programa e os respectivos efeitos são 

os previstos no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 432/91, de 6 de Novembro. 

Cláusula Décima Segunda 
Imposto do Selo 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força no disposto na 

alínea a) do artigo 6º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do 

artigo 3º do Código do Imposto do Selo. 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa 

O Presidente da Direcção | João Alberto Amado Bartolomeu 

O Vice-Presidente para o Futebol Juvenil | Fernando Manuel Gomes da Encarnação 

O Vice-Presidente Administrativo e Financeiro | Horácio da Mota Areia» 

 

ANEXO I – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

O presente programa de promoção e de desenvolvimento desportivo caracteriza-se 

genericamente pelo alargamento e execução de relvado sintético, campo de futebol 11, a 

levar a efeito no Campo da Mata, sito no lugar de Quintas do Sirol, freguesia de Santa 

Eufêmia, concelho de Leiria, destinado ao desenvolvimento de planos regulares que 

fomentem a prática do desporto, nomeadamente de Futebol 11, Futebol 7, Futebol 5 e outras 

actividades físicas e desportivas. 

Com a conclusão da construção deste relvado sintético, de acordo com as regras 

exigidas pela legislação relativa à construção de infra-estruturas desportivas, pretende-se 

promover a actividade desportiva sistemática durante todo o ano, com a realização de 

competições regulares, tanto no âmbito distrital da Associação de Futebol de Leiria, como ao 

nível dos Campeonatos Nacionais de Iniciados, Juvenis e Juniores organizados pela 

Federação Portuguesa de Futebol em que participam as equipas da União Desportiva de 

Leiria, de acções de formação desportiva junto dos jovens, garantindo ainda, o 

apetrechamento necessário a esse desenvolvimento desportivo que a UDL pretende realizar, 
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assume um elevado interesse, na medida em que, através da sua concretização, se 

atingirão, entre outros, os seguintes objectivos: 

⎯ Promoção, divulgação e intensificação da prática do desporto no concelho de 

Leiria, mormente na freguesia de Santa Eufémia e extensível também a todo o 

país; 

⎯ Satisfação de necessidades de prática desportiva da comunidade em geral e 

dos jovens em particular; 

⎯ Constituição de um meio educativo e formativo dos cidadãos, com contributos no 

âmbito da saúde, do rendimento profissional e da formação dos jovens, bem 

como da melhoria da qualidade de vida; 

⎯ Garantia de melhores condições para os praticantes e, simultaneamente, para a 

qualidade do património do Clube, da própria freguesia e concelho onde está 

inserido. 

A nível desportivo, e relativamente ao programa de acção, a União Desportiva de 

Leiria pretende garantir a promoção de actividades desportivas, durante as épocas de 

2007/2008, e seguintes, junto de jovens em fase de formação desportiva, nas seguintes 

áreas de formação: 

⎯ prática desportiva para cerca de jovens 250 atletas de idades inferiores a 19 anos, 

nas modalidades de Futebol 5, Futebol 7 e Futebol 11, seniores excluidos; 

⎯ promoção da actividade física regular dos jovens em idade escolar, através das 

escolas da freguesia de Santa Eufêmia; 

⎯ movimentação de crianças e jovens, nas modalidades de Futebol 5, 7 e 11; 

⎯ disponibilização do espaço para outras actividades físicas e desportivas a acordar 

com a Junta de Freguesia de Santa Eufémia e o Município de Leiria. 

A nível das infra-estruturas desportivas, durante a época desportiva de 2007/2008, a 

União Desportiva de Leiria pretende garantir o «Alargamento e Execução de Relvado 

Sintético – Campo de Futebol 11» com as seguintes características principais: 

⎯ relvado de acordo com as mais recentes soluções aprovadas pelos organismos 

oficiais; 

⎯ área de 106,00x68,00m2, permitindo uma área útil de jogo de 100,00x64,00m2; 

⎯ marcações para o Futebol 11 e para 2 Campos de Futebol 7. 

A nível dos resultados esperados com a implementação deste Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, a União Desportiva de Leiria pretende alcançar o seguinte: 

⎯ assegurar a prática desportiva sistemática durante todo o ano; 

⎯ acabar com a dispersão das suas 13 equipas ( actualmente, mas que pretendemos 

passem a ser 15 equipas na época 2009/2010) pelos campos dos Pinheiros, 

Milagres e Pilado, pelos menos ao nível da competição, já que quanto a treinos, um 

só Campo é manifestamente insuficiente para tantas equipas 

⎯ melhorar a qualidade da formação unionista, com vista a um aumento da qualidade 

futebolística dos nossos jovens; 

⎯ assegurar a prática de actividade física e desportiva aos jovens em idade escolar, 

das escolas da freguesia de Santa Eufêmia. 
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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, 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 autorizar a celebração do Contrato-Programa 

com o União Desportiva de Leiria  

Mais deliberou que o Contrato-Programa constará das Grandes Opções do Plano 

para 2008.  

Deliberou ainda, autorizar a Senhora Presidente a proceder a sua outorga.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
8.2.3. Isenção da taxa de utilização do Pavilhão Desportivo Municipal da Bajouca. 
Centro Regional de Sangue de Coimbra 
DLB N.º 0680/07 | Presente a ENTFE n.º 2250/07, de 4 de Abril, do Centro Regional de 

Sangue de Coimbra, no qual solicita à Câmara Municipal de Leiria, a cedência gratuita do 

Pavilhão Desportivo Municipal da Bajouca e sala anexa para efectuar as Colheitas Móveis 

de Sangue, a realizar nos dias 10 de Junho e 8 de Dezembro de 2007, entre as 9h00m e as 

14h30m. 

Considerando que a Divisão do Desporto e Juventude já articulou com o requerente 

a cedência do espaço de acordo com o solicitado, e tendo em conta a importância do 

enquadramento social desta iniciativa, e a premente necessidade de efectuar colheitas de 

sangue regulares em diversos locais do concelho de Leiria, propõe a Senhora Vereadora do 

Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, a isenção da taxa de utilização do Pavilhão Desportivo 

Municipal da Bajouca, durante o período horário supracitado e a atribuição da respectiva 

indemnização compensatória à Leirisport E.M.. 

 O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2007, CAE 

0103/05010101 (2007-A-249 – Indemnizações Compensatórias) e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 922/07, de 21 de Fevereiro. 

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 o Centro Regional de Sangue de Coimbra, 

com a isenção da taxa de utilização do Pavilhão Desportivo Municipal da Bajouca,  nos dias 

10 de Junho e 8 de Dezembro de 2007, entre as 9h00m e as 14h30m. 

Mais deliberou atribuir a respectiva indemnização compensatória à Leirisport, E.M., 

relativa a esta isenção. 

 
8.2.4. Jogos de Leiria 2007. Fase de Freguesias. Torneio de Chinquilho 
DLB N.º 0681/07 | Os Jogos de Leiria visam a promoção do desporto como factor de 

melhoria da saúde e bem estar das populações, através de estruturas organizacionais leves 

e descentralizadas em estreita ligação com as Freguesias, Associações de Modalidade, 

Colectividades, Escolas, entre outras entidades. 

Considerando que os Jogos de Leiria visam: 
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a) organizar-se por fases: Fase Escolar – Fase do 1.º Ciclo e Fase dos 2.º, 3.º Ciclos e 

Secundário; e Fase de Freguesias; 

b) privilegiar a integração de todas as populações com maior dificuldade de acesso à 

prática desportiva, designadamente as populações das zonas periféricas do concelho, 

constituindo um momento de intercâmbio entre as diversas Freguesias; 

c) integrar actividades desportivas de cariz fundamentalmente recreativo e que promovam 

o espírito de equipa e entreajuda; 

d) recuperar os jogos e as actividades lúdicas tradicionais. 

Realiza-se, nos dias 23 e 24 de Junho de 2007, na Freguesia de Monte Redondo, 

nas instalações do Grupo Cultural e Recreativo «Os Magníficos», a 7.ª edição do Torneio de 

Chinquilho, integrado na Fase de Freguesias dos Jogos de Leiria 2007. 

Tendo em conta o sucesso das anteriores edições, as excelentes infra-estruturas e a 

vontade organizacional demonstrada pelo Grupo Cultural e Recreativo «Os Magníficos», a 

Divisão do Desporto e Juventude da Câmara Municipal de Leiria em parceria com esta 

colectividade, pretende proporcionar um momento de promoção dos jogos tradicionais, 

juntando, em convívio, equipas de todas as freguesias do Concelho. Esta iniciativa concilia 

actividades de cariz desportivo e cultural que constituem um património que pretendemos 

manter vivo, dando estímulo à prática regular, especialmente do Chinquilho. 

Assim, e para fazer face às despesas inerentes a este evento, nomeadamente com a 

animação musical (ranchos), almoços, montagem de tabuleiros (serviço de máquina e 

compra de tabuleiros e fitos), propõe a Senhora Vereadora, Eng.ª Isabel Gonçalves, a 

atribuição de uma verba de €4.000,00 (quatro mil euros) ao Grupo Cultural e Recreativo «Os 

Magníficos»,em conformidade com o valor inscrito em Plano, na rubrica 12/040701 – 0503 – 

A – 253 – Fase Freguesias, foi objecto de proposta de cabimento n.º 1928/07, de 9 de Maio. 

De acordo com o Plano de Actividades da Câmara Municipal de Leiria para 2007, as 

restantes despesas inerentes à organização dos Jogos de Leiria – Fase de Freguesias 

(divulgação, logística, material promocional, ofertas e etc.), serão liquidadas com recurso à 

rubrica 12/0602039903 – 0503 – A – 253 – Fase Freguesias, foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 1930/07, de 9 Maio. 

A Câmara tomou conhecimento e analisou 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.º159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir ao Grupo Cultural e Recreativo 

«Os Magníficos» um subsídio no valor de €4.000,00 (quatro mil euros). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.2.5. Programa de apoio ao Associativismo Desportivo/ Infra-estruturas. Candidatura 
de Junho de 2007 
DLB N.º 0682/07 | Decorrerá de 1 a 30 de Junho  de 2007 o período de apresentação de 

candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo / Infra-estruturas para a 

atribuição de apoios municipais para a construção, conservação e melhoria de infra-

estruturas desportivas e sociais. 

Devem acompanhar as candidaturas os seguintes documentos: 
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⎯ ofício dirigido à Presidente da Câmara Municipal de Leiria, mencionando que se 

candidata ao subsídio a atribuir pelo Pelouro do Desporto e Juventude para construção, 

conservação e melhoria de infra-estruturas desportivas e sociais; 

⎯ fotocópia dos estatutos aprovados, quando não tenham sido entregues anteriormente; 

⎯ questionário de candidatura a fornecer pela Divisão do Desporto e Juventude. 

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

com a abertura do período de apresentação de candidaturas aos apoios municipais para a 

construção, conservação e melhoria das infra-estruturas desportivas e sociais, bem como 

afixar edital nos lugares públicos do costume. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2.6. V Fitumis – Festival Internacional de Tunas Mistas. Pedido de apoio 
(Ent.10450/07 e Entfe.2924/07) 
DLB N.º 0683/07 | Pela Senhora Presidente foram presentes os documentos da Instituna – 

Tuna Mista da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, 

relativos à realização do «V Fitumis – Festival Internacional de Tunas Mistas», nos dias 25, 

26 e 27 de Maio do corrente, que contará com a participação das tunas NEPTUNA (Nobre 

Enfermagem Poderosa Tuna Universitária dos Açores), Tuna Médica de Lisboa, TAISCTE 

(Tuna Académica do ISCTE de Lisboa), Estudiantina Trueba de Barakaldo (Espanha), Tuna 

de Universidad de Puerto Rico – Rio Piedras e Instituna.  

Considerando que o «V Fitumis – Festival Internacional de Tunas Mistas» reunirá, de 

25 a 27 de Maio, seis tunas académicas, entre as quais duas estrangeiras; 

Considerando que no dia 26 de Maio decorrerá, na cidade de Leiria, uma serenata 

na Praça Rodrigues Lobo e recepção solene no Edifício dos Paços de Concelho de Leiria, 

seguido de jantar e Festival na cidade de Porto de Mós; 

Considerando que o movimento estudantil universitário tem protagonizado 

momentos de animação e envolvimento social crescentes, junto da população de Leiria; 

Propõe a Senhora Presidente que se atribuam os seguintes apoios: 

⎯ empréstimo de 10 grades metálicas; 

⎯ recepção às Tunas participantes, no Salão Nobre da Câmara, dia 26 de Maio pelas 

15h00; 

⎯ oferta de 5 medalhas do município às tunas participantes; 

⎯ entrada gratuita no Castelo de Leiria, para 30 pessoas, no dia 27 de Maio, pelas 14.30h; 

⎯ um subsídio, a atribuir à Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão de Leiria, no valor de €600,00 (seiscentos euros) para fazer face a despesas 

com o alojamento dos participantes do Festival. 

O apoio a atribuir no âmbito do «V Fitumis – Festival Internacional de Tunas Mistas» 

está em conformidade com o Plano de Actividades da Câmara Municipal para 2007, CAE 

12/040701 (2007/ A/ 263), e foi objecto de proposta de cabimento n.º 1774/07, de 20 de 

Abril. 

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

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

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir à 
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Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria um subsídio 

no valor de €600,00 (seiscentos euros) para fazer face a despesas que terá com o 

alojamento dos participantes do Festival. Mais deliberou aprovar os restantes apoios 
solicitados. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
 G a b i n e t e  d e  A p o i o  à  S e n h o r a  V e r e a d o r a  D r a .  N e u s a  M a g a l h ã e s  

 
9.1. Apoio à Freguesia de Monte Real para obras de ampliação do Cemitério. 2.ª Fase 
DLB N.º 0684/07 | Presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, Dra. 

Neusa Magalhães, um pedido formulado pela Junta de Freguesia de Monte Real (Entrada n.º 

10810/2007), para apoio na ampliação do Cemitério – 2.ª Fase.  

Deste modo, vem agora a Freguesia de Monte Real solicitar à Câmara um apoio 

financeiro no valor de €33.000,00 (trinta e três mil euros). 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2007, 

rubrica 2004-I-117, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 1938/07, de 9 de Maio. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do estipulado na alínea a) do n.º 

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

conceder um apoio à Freguesia de Monte Real no valor de €33.000,00 (trinta e três mil 

euros) para a ampliação do Cemitério – 2.ª Fase. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
9.2. Protocolos de Vigilância e Segurança Balnear da Praia do Pedrógão 
DLB N.º 0685/07 | Pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães foram presentes os 

Protocolos que abaixo se transcrevem: 
«PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE LEIRIA 

Entre o Município de Leiria representada pela sua Presidente, Dra. Isabel Damasceno Vieira 

de Campos Costa, como primeiro outorgante, e a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Leiria, representada pelo seu Comandante e Vice-Presidente Técnico, José 

Carlos Fonseca de Almeida Lopes, como segundo outorgante, é celebrado o presente 

Protocolo de Colaboração, nos termos seguintes: 

Artigo 1.º 
Objecto do Protocolo 

O presente Protocolo tem por objecto a vigilância e assistência na Praia do Pedrógão, 

incluindo o funcionamento em contínuo do Posto de Socorro Médico, durante a época 

balnear de 2007, entre 15 de Junho e 15 de Setembro, sendo de 1 de Junho a 14 de Junho 

assegurados os fim de semana e feriados. 

Artigo 2.º 
Direitos e obrigações das partes 

1 – Compete ao Município de Leiria: 
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a) conceder à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria, uma verba 

no valor de €26.800,00 (vinte seis mil e oitocentos euros), como contrapartida dos serviços 

de assistência que o segundo outorgante se compromete a prestar na Praia do Pedrógão, 

durante a época balnear de 2007, o pagamento será feito em duas prestações, 50% até 

20/06 e restante até 20/08; 

b) disponibilizar, durante a vigência deste protocolo, um espaço no edifício do 

aquartelamento dos bombeiros municipais existente no Pedrógão; 

c) espaço na praia (casa de madeira). 

2 – Compete à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria: 

a) assegurar, 7 dias por semana, a assistência na Praia do Pedrógão, durante a época 

balnear 24 horas por dia; 

b) disponibilizar os 3 elementos (bombeiros) necessários ao cumprimento do disposto na 

alínea anterior, das 0h00m às 24h00m, com especial incidência no período diurno das 

09h.00m às 20h.00m junto da praia, assegurando a cobertura do período diurno da época 

balnear; 

c) garantir, no período da época balnear, a assistência do Posto Socorro da Praia do 

Pedrógão, sito na Rua Adelaide Félix, no horário das 17h00m às 19h00m, todos os dias da 

semana, incluindo sábados, domingos e feriados, sempre com um enfermeiro ou T.A.S. em 

permanência e contemplará a cedência, por parte dessa Corporação, de todos os materiais 

e equipamentos de socorro necessários, como suporte mínimo de socorro e assistência, 

sendo os Serviços prestados pagos pelos utentes; 

d) garantir, em permanência, na praia do Pedrógão, durante 24 horas/dia e durante o 

mesmo período semanal – todos os dias incluindo sábados, domingos e feriados, 1 

ambulância, 1 pronto socorro ligeiro;  

e) aplicar as verbas recebidas aos fins para os quais foram concedidas; 

f) zelar pela manutenção, conservação e funcionamento do espaço a que se refere a 

alínea b) do número anterior. 

Artigo 3.º 
Funcionamento 

A coordenação dos serviços decorrentes do presente Protocolo é da responsabilidade do 

Comandante dos B.V Leiria em articulação com a Senhora Vereadora do Desenvolvimento 

Económico.  

Artigo 4.º 
Resolução do Protocolo 

No caso de incumprimento pelo segundo outorgante, das obrigações por si assumidas no 

número dois do artigo 2.º, a Câmara Municipal de Leiria reserva-se o direito de resolver o 

presente protocolo sem a atribuição de qualquer indemnização, bem como no segundo 

outorgante reserva-se no direito de suspender a prestação dos serviços por incumprimento 

do primeiro outorgante.  

Artigo 5.º 
Imposto do Selo 
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O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 

artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo. 

Artigo 6.º 
Período de vigência do Protocolo 

Este Protocolo vigorará durante a presente época balnear, entre 15 de Junho e 15 de 

Setembro de 2007.» 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2007, 

rubrica 2007-A-6, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 1941/07, de 9 de Maio. 

*** 
«PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O CLUBE DE PESCA DESPORTIVA DA PRAIA DO 

PEDRÓGÃO 

Entre o Município de Leiria, representada pela sua Presidente, Dra. Isabel Damasceno Vieira 

de Campos Costa, como primeiro outorgante, e o Clube de Pesca Desportiva da Praia do 

Pedrógão, pessoa colectiva com sede na Praia do Pedrógão, contribuinte n.º 504294580, 

representado pelo seu Presidente, João José Pereira Leal, portador do Bilhete de Identidade 

n.º 4193117, emitido em 95-10-31, pelo Arquivo de Identificação de Leiria, como segundo 

outorgante, é celebrado o presente Protocolo de Colaboração, nos termos seguintes: 

Artigo 1.º 
Objecto do Protocolo 

O presente protocolo tem por objecto a assistência, coordenação e segurança na Praia do 

Pedrógão, durante a época balnear de 2007, entre 15 de Junho e 15 de Setembro, sendo de 

1 de Junho a 14 de Junho assegurados os fim de semana e feriados. 

Artigo 2.º 
Direitos e obrigações das partes 

1 – Compete ao Município de Leiria: 

a) ceder, por empréstimo, ao 2.º outorgante, uma Moto 4 e duas bóias torpedo servindo 

os fins a que este protocolo se destina, pelo que, cessando esta utilização os mesmos 

reverterão a favor do município; 

b) atribuir ao Clube de Pesca Desportiva da Praia do Pedrógão, um subsídio no montante 

de €22.000 (vinte e dois mil euros), destinado a despesas de funcionamento, incluindo a 

manutenção do equipamento referido na alínea a); 

c) disponibilizar, durante a vigência deste protocolo, um espaço no edifício do 

aquartelamento dos bombeiros municipais existente no Pedrógão, para guarda do material 

referido na alínea a); 

d) fiscalizar o cumprimento, pelo segundo outorgante, das obrigações assumidas com o 

presente protocolo. 

2 – Compete ao Clube de Pesca Desportiva da Praia do Pedrógão: 

a) assumir a responsabilidade pela assistência, coordenação e segurança balnear da 

Praia do Pedrógão, nas áreas não concessionadas. Esta prestação será realizada através 

de 5 nadadores salvadores, sendo que 3 deles farão rondas constantes na orla marítima até 

à rotunda norte do Pedrógão e um no posto de vigia; 

b) aplicar as verbas recebidas aos fins para os quais foram concedidas; 
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c) zelar pela manutenção, conservação e funcionamento do material e do espaço, a que 

se referem as alíneas a) e c) do número anterior; 

d) colocar ao serviço da Câmara, durante a presente época balnear e seguintes, a Moto 4 

e o equipamento referido na alínea a) do n.º 1 deste artigo, do presente Protocolo, bem 

como a Mota de Água cuja aquisição foi subsidiada nos termos da alínea b) do n.º 1 do 

protocolo de colaboração realizado no passado ano de 2000. 

Artigo 3.º 
Funcionamento 

A coordenação e fiscalização dos serviços decorrentes do presente Protocolo cabe ao 

serviço municipal de Protecção Civil. 

Artigo 4.º 
Resolução 

No caso de incumprimento pelo segundo outorgante, Clube de Pesca Desportiva da Praia do 

Pedrógão, das obrigações por si assumidas, no n.º 2 do artigo 2.º, a Câmara Municipal de 

Leiria reserva-se o direito de resolver o presente protocolo sem a atribuição de qualquer 

indemnização. 

Artigo 5.º 
Imposto do Selo 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 

artigo 6º, 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. 

Artigo 6.º 
Período de vigência do Protocolo 

Este protocolo vigorará durante a presente época balnear, entre 15 de Junho e 15 de 

Setembro de 2007.» 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2007, 

rubrica 2007-A-6, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 1940/07, de 9 de Maio. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, em conformidade com a alínea a) do n.º 6 

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

com o conteúdo dos Protocolos acima transcritos e autorizar a Senhora Presidente a 

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

 
9.3. Apoio à Freguesia da Boa Vista. V Festival Gastronómico do Leitão Assado da Boa 
Vista 
DLB N.º 0686/07 | Retirado 

 
9.4. Agência de Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha 
e Porto de Mós (UAC). Fundo Associativo 
DLB N.º 0687/07 | Pela Senhora Presidente da Câmara foi presente um pedido de 

contribuição no valor de €5.000,00 (cinco mil euros) para constituição do Fundo Associativo 

relativo Candidatura n.º 00/23860 ao sistema de Incentivos a Projectos de Urbanismo 

Comercial (URBCOM) – Unidades de Acompanhamento e Coordenação (UAC), solicitado 
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pela Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e 

Porto de Mós (Entfe. 3053/2007). 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2007, 

rubrica 2004-A-360, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 1942/07, de 9 de Maio. 

A Câmara, depois de analisar o pedido, deliberou por unanimidade, ao abrigo do 

disposto no artigo 13.º dos Estatutos da Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos 

Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós, deferir o pedido de contribuição no valor 

de €5.000,00 (cinco mil euros) para constituição do Fundo Associativo relativo Candidatura 

n.º 00/23860 ao sistema de Incentivos a Projectos de Urbanismo Comercial (URBCOM) – 

Unidades de acompanhamento e Coordenação (UAC), solicitado pela referida Agência. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

 

Ponto dez 
 G a b i n e t e  d e  A p o i o  a o  S e n h o r  V e r e a d o r  E n g . º  F e r n a n d o  C a r v a l h o     

 

10.1. Desfile Etnográfico e Feira Tradicional 2007. Alterações ao trânsito 
DLB N.º 0688/07 | Tal como tem sido habitual, irá decorrer no dia 20 de Maio o Desfile 

Etnográfico e Feira Tradicional. Atendendo ao número de Ranchos Folclóricos intervenientes 

e à importância cultural da manifestação, é necessário proceder a alterações ao trânsito no 

centro da cidade. 

O local de concentração dos participantes no desfile será o Largo 5 de Outubro de 

1910 (em frente ao edifício do Banco de Portugal), a partir das 14h00m. 

O desfile será iniciado às 15h00m e terminará previsivelmente às 15h30m, com o seguinte 

percurso: 

⎯ Largo 5 de Outubro de 1910; 

⎯ Avenida Heróis de Angola; 

⎯ Rotunda do Emigrante; 

⎯ Rua da Europa; 

⎯ Anfiteatro do Carpalho. 

De forma a possibilitar o desfile será necessário proceder ao encerramento ao trânsito da 

Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, Avenida Heróis de Angola, Rua Américo Cortez 

Pinto, Rua de São Francisco, Beco de São Francisco, Rua Coronel Teles Sampaio Rio, 

Rotunda do Emigrante e Rua da Europa. 

Será ainda necessário reservar o estacionamento das traseiras do Edifício 2000. 

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, considerando que é da competência dos 

órgãos municipais o planeamento, a gestão e a realização de investimentos na rede viária de 

âmbito municipal, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, deliberou por unanimidade aprovar a proposta em epígrafe. 
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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. 

 

10.2. XXI Acção Ecológica «Eu sou vigilante da floresta», Lions Clube de Leiria. 
Alterações ao trânsito 
DLB N.º 0689/07 | Irá decorrer no dia 19 de Maio a XXI Acção Ecológica «Eu sou vigilante 

da floresta», organização da responsabilidade do Lions Clube de Leiria e com a participação 

dos vários Lions Clubes a nível nacional. Esta actividade, que visa homenagear o trabalho 

dos bombeiros e contribuir para criar consciência cívica e ecológica nos participantes, terá a 

participação esperada de cerca de 2500 crianças do 4.º ano de escolaridade, provenientes 

de diversas partes de Portugal. 

As actividades consistem num desfile nas ruas da cidade e num conjunto de 

actividades a desenrolar no topo sul do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa. 

Atendendo ao elevado número de crianças esperadas é necessário proceder a 

alterações ao trânsito no centro da cidade: 

1. O local de concentração dos participantes no desfile será o Jardim Luís de Camões, a 

partir das 09h00. Dado a necessidade de assegurar a segurança das crianças, os autocarros 

estacionarão no Largo 5 de Outubro de 1910, sendo autorizado a sua circulação entre a 

Rotunda da Fonte Luminosa e a Avenida Heróis de Angola. Como se espera a chegada de 

um elevado número de autocarros, haverá a necessidade de, pontualmente, encerrar o 

transito no Largo 5 de Outubro de 1910, no sentido de circulação entre a Rotunda da Fonte 

Luminosa e a Avenida Heróis de Angola. 

2. O desfile será iniciado às 10h30, com o seguinte percurso: 

⎯ Largo 5 de Outubro de 1910; 

⎯ Avenida Heróis de Angola; 

⎯ Rotunda do Emigrante; 

⎯ Avenida D. João III; 

⎯ Alameda Dr. José Lopes Vieira; 

⎯ Atravessamento da Rua Rossio dos Borges; 

⎯ Ciclovia da Zona Desportiva; 

⎯ Atravessamento da Avenida Bernardo Pimenta 

⎯ Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa. 

3. De forma a possibilitar o desfile será necessário proceder ao encerramento ao trânsito da 

Avenida Heróis de Angola, Rua Américo Cortez Pinto, Rua de São Francisco, Beco de São 

Francisco, Rua Coronel Teles Sampaio Rio, Rotunda do Emigrante, Avenida D. João III, Rua 

Rossio dos Borges e Avenida Bernardo Pimenta. 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. 
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4. Considerando o elevado número de autocarros e a necessidade de assegurar o seu 

estacionamento próximo do Estádio, de forma a se proceder ao embarque das crianças nas 

necessárias condições de segurança, será necessário reservar para este efeito parte do 

estacionamento anexo ao Estádio. 

De acordo com informação do Comando da PSP de Leiria, e no seguimento de directivas 

da Direcção Nacional da PSP, o apoio à actividade deverá ser assegurada por elementos em 

regime remunerado. No âmbito do apoio à actividade promovida pelo Lions Clube de Leiria, a 

Câmara Municipal de Leiria responsabiliza-se pelo pagamento do apoio a assegurar pela PSP. 

A Câmara, considerando que é da competência dos órgãos municipais o 

planeamento, a gestão e a realização de investimentos na rede viária de âmbito municipal, 

ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, deliberou por unanimidade aprovar a proposta em epígrafe. 

Mais deliberou 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, no âmbito do serviço remunerado ao número de agentes 

que o Comando de Leiria considerar necessário para garantir a segurança dos participantes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  
 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a Senhora 

Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta (Anexo c). 

 

 

 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 
Pagamento de factura à firma Global Notícias, 24 Horas 
DLB N.º 0690/07 | Presente 2.ª via da factura n.º 1480/PD de 2006/04/27, referente a ½ 

página de publicidade inserida na revista «Portugal Autárquico», referente à Exposição no 

Castelo de Leiria – «Habitantes e Habitats». 

 O pagamento desta factura foi solicitado pela Global Notícias através do envio de 

uma conta corrente. Após consulta efectuada ao registo de entradas de facturas, verificou-se 
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que a mesma nunca foi recepcionada na SAACOP , desconhecendo-se se por motivos 

internos ou externos. Só em 2007/03/21 a 2.ª via da mesma foi recepcionada  neste Sector. 

Considerando assim que a mesma se encontra por regularizar, e existindo 

conhecimento de que este serviço foi prestado, conforme registo ENTFE 1170/2006, e  

considerando ainda a existência da proposta de cabimento  n.º 2186/06, de 5 de Abril, 

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

contabilístico, bem como ao seu pagamento, em virtude da mesma não ter figurado no mapa 

da dívida do ano transacto. 

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

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

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

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

Socialista autorizar o lançamento no ano económico de 2007 e o pagamento da 2.ª via da 

factura n.º 1480/PD, de 2006/04/27, de €726,00 emitida pela firma «Global Notícias, 24 

Horas» no valor de €726,00 (setecentos e vinte e seis euros) já com IVA incluído. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
Apoio para a X Concentração «Adega Boys» 
DLB N.º 0691/07 | Presente o ofício da Associação Cultural e Recreativa “Adega Boys”, Ent- 

6002 de 14/03/07, a propor a colaboração para a realização da «X Concentração Adega 

Boys», na Bidoeira de Cima, entre os dias 25 e 27 de Maio de 2007.  

Considerando, que o evento vai reunir cerca de 1500 participantes de todo o país, 

propõe a Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, que a Câmara Municipal 

de Leiria garanta os seguintes apoios à Associação Cultural e Recreativa «Adega Boys». 

⎯ Apoio financeiro no valor total de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros), para fazer 

face às despesas com a vedação do recinto e aluguer de módulos sanitários; 

⎯ Assegurar a limpeza do recinto nos dias 27 e 28 de Maio; 

⎯ 600 lembranças alusivas à cidade de Leiria; 

⎯ Bem como, e de acordo com as deliberações n.ºs 1520/05 e 1523/05 do despacho de 

delegação de competências à Sr.ª Presidente da Câmara, de 3 de Novembro de 2006, 

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 conferidas à Senhora 

Vereadora, Dra. Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães, pela Sr.ª Presidente em 

despacho de 4 de Novembro de 2006, prevista no n.º 1 do artigo 29.º, do Decreto-Lei 

310/02, de 18 de Dezembro, a Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães proferiu, no 

dia 8 de Maio de 2007, despacho de autorização para a realização do evento e emissão 

das licenças especiais de ruído. 
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O apoio a atribuir está em conformidade com o Plano de Actividades da Câmara 

Municipal para 2007, CAE 12/040701 (2007/ A/ 263), e foi objecto de proposta de cabimento 

n.º 1995/07, de 14 de Maio. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e, 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 prestar apoio logístico e financeiro à organização, 

nos termos da proposta apresentada pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel 

Gonçalves. 

Mais deliberou autorizar a emissão de licença especial de ruído e de divertimento 

ao ar livre, de acordo com o despacho da Senhora Vereadora, Dr.ª Neusa Magalhães. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

Ponto três 
Voto de Louvor 
DLB N.º 0692/07 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.º Isabel Gonçalves, foi 

proposto registar uma palavra de apreço e de felicitação à equipa de Infantis (Sub-13) da 

União Desportiva de Leiria por ter conquistado o título de Campeão Distrital de Infantis. 

Propôs ainda uma outra palavra de apreço e de felicitação à Associação de 

Solidariedade Académico de Leiria - ASAL, por ter conquistado os títulos de Campeão 

Distrital de Natação, nas provas feminina, masculina e absoluta. 

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

propostas apresentadas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

Ponto quatro 
Apoio pontual à ASAL 
DLB N.º 0693/07 | Presente o ofício da Associação de Solidariedade Académico de Leiria – 

ASAL - Ent 11420 de 02/05/2007, a propor a parceria com a Câmara Municipal de Leiria, 

para assinalar o Dia da Cidade, com uma enorme manifestação desportiva, gratuita e aberta 

a toda a população leiriense, de todos os escalões etários. 

Considerando, a importância deste tipo de evento para a cidade de Leiria, e tendo 

em conta que o mesmo deverá reunir cerca de 1000 participantes leirienses, propõe a 

Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, que a Câmara Municipal de Leiria 

dê um apoio pontual à Associação de Solidariedade Social de Leiria, no valor de € 1027,34 

(mil e vinte sete euros e trinta e quatro cêntimos), para utilização do Complexo de Piscinas 

de Leiria, no dia 22 de Maio de 2007, das 15horas às 17 horas, para realização da Mega 

Aula de Hidroginástica. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2007, 

rubrica 2007-A-213, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 1969/07, de 10 de Maio. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e, ao abrigo das disposições conjugadas da 

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade, apoiar a Associação de Solidariedade Académico 

de Leiria com um apoio financeiro no valor de € 1027,34 (mil e vinte sete euros e trinta e 

quatro cêntimos). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

Ponto cinco 
Processo de loteamento n.º 36/94 – Raul Santos Gameiro e Outros. Rectificação 
DLB N.º 0694/07 | De RAÚL SANTOS GAMEIRO E OUTRO, residente na Rua Paulo VI, no 

lugar e freguesia de Leiria, acompanhado de uma informação/despacho da Sr.ª Vereadora 

Eng.ª Isabel Gonçalves, relativamente a uma operação de loteamento, situada 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, no que respeita a 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 e em aditamento à deliberação de Câmara datada 

de 18 de Abril de 2007, revogá-la parcialmente, ficando o promotor isento de apresentar as 

garantias bancárias, relativamente às infra-estruturas das redes de Gás e Telefones, 

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

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

 
 

Ponto seis 
Processo de loteamento n.º 06/97 
DLB N.º 0694/07 | De Edifoz - Empreendimentos Imobiliários, SA., acompanhado de três 

requerimentos de: 

⎯ ALBINO GASPAR DA COSTA, residente em Pocejal – Vermoil, a solicitar alterações 

aos lotes 8 e 74; 

⎯ FERRO & ALMEIDA, LDA, com sede na Estrada da Estação n.º 50, 52 - da 

freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, a solicitar alterações aos lotes 53 e 54; 
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⎯ ALBINO GASPAR DA COSTA, residente em Pocejal – Vermoil, a solicitar alterações 

aos lotes 70 e 71; 

As alterações ao loteamento situam-se na Quinta do Seixal, Leiria.  

Sobre este assunto foi prestada a seguinte informação pela Divisão de Loteamentos 

que se transcreve: 

«No processo constam 3 alterações pendentes:  

1. alterações aos lotes 8 e 74, requeridas a folhas 877; 

2. alterações aos lotes 53 e 54, requeridas a folhas 961; 

3. alterações aos lotes 70 e 71, requeridas a folhas 1043. 

Relativamente às alterações referidas nos pontos 1 e 2, já passaram os prazos de 

discussão pública e quanto às alterações referidas no ponto 3, aguardam a conclusão do 

referido prazo.  

Constam também no processo 4 reclamações alteração ao lote n.º 74 – 

requerimentos a folhas 1005, 1007, 1109 e 1113.  

Quanto às alterações referidas no ponto 1, consideramos que as que se referem ao 

lote 8 se encontram em condições de merecer aprovação para efeitos de emissão de 

aditamento ao alvará, que deverá ser requerido no prazo de um ano. Estas alterações 

consistem no aumento de área de implantação e aumento das áreas das caves e 

consequente aumento da área total de construção, bem como a alteração da cota de soleira.  

Quanto às alterações ao lote 74, atendendo às 4 reclamações sobre as mesmas 

deixamos o assunto à consideração superior, sugerindo a consulta à Divisão Jurídica quanto 

ao estabelecido no n.º 3 do artigo 27.º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, alterado 

pelo Decreto-Lei 177/01, de 04 de Junho.  

Quanto às alterações referidas no ponto 2, sobre os lotes 53 e 54 e que consistem 

na junção dos lotes, dando origem a um único para moradia, sendo as áreas resultantes do 

somatório das anteriores, verificando-se apenas aumento no somatório da área de 

implantação.  

Não tendo havido reclamações a estas alterações, propõe-se a aprovação à 

alteração aos lotes 53 e 54.» 

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

Divisão de Loteamentos, de 2007/05/14, constante do respectivo processo (folhas 1122 e 

1122 verso) deliberou por unanimidade aprovar a alteração requerida por Albino Gaspar 

da Costa, para o lote 8 e a alteração requerida por Ferro & Almeida, para os lotes 53 e 54. 

Os requerentes têm o prazo de 1 ano para requererem a emissão dos respectivos 

aditamentos ao alvará de loteamento.  

Mais deliberou remeter o processo à Divisão Jurídica, relativamente às 

reclamações quanto às alterações ao lote 74, para emitir parecer.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
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Processo n.º T – 112/2004. - Remodelação do Cine-Teatro de Leiria. Multa por 
incumprimento do prazo contratual de conclusão da obra 
DLB N.º 0695/07 | Presente uma exposição apresentada pela empresa LENA, 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A., datada de 2006/12/22, em resposta à deliberação 

de Câmara de 2006/12/07, da intenção de aplicação de multas, nos termos do artigo 201, do 

Decreto lei n.º 59/99 de 02 de Março. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e com base na informação prestada pelo  

Departamento de Obras Municipais e pela Empresa Fiscalizadora VHM – Coordenação e 

Gestão de Projectos, S. A., deliberou por unanimidade, aplicar a multa pela penalização 

de 25 dias nos atrasos da obra, o que corresponde ao valor total de €55.614,25. 
 

Encerramento da reunião  

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram vinte horas mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente acta 

que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão Administrativa, mandei escrever e 

subscrevo. 

 

 
A Presidente da Câmara Municipal____________________________________________ 
A Chefe da Divisão Administrativa_____________________________________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 

 
 

CMLeiria/ Acta n.º 12, de 2007.05.16 
 
 

 


	Ponto um 
	Ponto três 
	Ponto quatro 
	Ponto cinco 
	6.1.5. Alteração do funcionamento do Mercado Municipal e do Mercado do Levante de Leiria, do dia 22 de Maio (Feriado Municipal) para o dia 23 de Maio de 2007 
	Ponto sete 
	Ponto oito 
	((((( Departamento de Operações Urbanísticas 
	Departamento de Operações Urbanísticas
	Queixas
	Processos Fiscalizados
	Mandados de Notificação
	Embargos
	AUTOS DE TRANSGRESSÃO


	Obras sem licença
	Obras em desacordo com a licença
	Outras transgressões
	Serviço efectuado para o Departamento Jurídico

	Mandados de Notificação
	Informações



	Nome do Proprietário
	Tipo de obra

	((((( Departamento de Obras Municipais 
	 

	Ponto três 
	 ((((( Departamento Administrativo e Financeiro 
	«CONDIÇÕES GERAIS 
	1.  Objecto da concessão 
	2. Prazo da concessão 
	2.2  Findo o prazo da concessão, os espaços deverão ser restituídos ao Município de Leiria livres e devolutos, sem que haja direito a qualquer indemnização. 
	3.  Processo de Adjudicação 
	CONDIÇÕES ESPECIAIS 

	((((( Departamento Jurídico e de Recursos Humanos 
	((((( Comissão Municipal de Toponímia 
	Figueiras 
	Casal da Formiga 
	Vale Maior 


	((((( Departamento de Desenvolvimento Económico, Espaços Verdes e Ambiente 
	6.1.5. Alteração do funcionamento do Mercado Municipal e do Mercado do Levante de Leiria, do dia 22 de Maio (Feriado Municipal) para o dia 23 de Maio de 2007 
	DLB N.º 0663/07 | Presente informação datada de 2007/05/05, do Encarregado do Mercado do Levante - Ivo Miguel Bernardo Costa, a informar que no dia 22 de Maio de 2007 e, por tratar-se da comemoração do Feriado Municipal, os Mercados Municipal e de Levante de Leiria não se realizarão, passando a realizar-se no dia seguinte, 23 de Maio de 2007. 
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS

	TOTAL


	(((((  Departamento de Cultura, Desporto e Juventude 
	Cláusula Primeira 
	Objecto do Contrato 

	Cláusula Segunda 
	Período de vigência do contrato 

	Cláusula Terceira 
	Comparticipação Financeira 

	Cláusula Quarta 
	Afectação da comparticipação financeira 

	Cláusula Quinta 
	Disponibilização da comparticipação financeira 

	Cláusula Sexta 
	Custo do programa de desenvolvimento desportivo e responsabilidades pelo financiamento 

	Cláusula Sétima 
	Prazo de execução do programa 

	Cláusula Oitava 
	Obrigações assumidas pela entidade responsável pela execução do Programa de Desenvolvimento Desportivo 

	Cláusula Nona 
	Acompanhamento e controlo da execução do programa 

	Cláusula Décima 
	Condições de revisão do contrato 

	Cláusula Décima Primeira 
	Cessação do contrato 

	Cláusula Décima Segunda 
	Imposto do Selo 

	 
	Ponto nove 
	((((( Gabinete de Apoio à Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães 
	DLB N.º 0685/07 | Pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães foram presentes os Protocolos que abaixo se transcrevem: 
	«PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE LEIRIA 
	Artigo 1.º 
	Objecto do Protocolo 

	Artigo 2.º 
	Direitos e obrigações das partes 
	Funcionamento 
	Resolução do Protocolo 
	Artigo 6.º 
	Período de vigência do Protocolo 



	«PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O CLUBE DE PESCA DESPORTIVA DA PRAIA DO PEDRÓGÃO 
	Artigo 1.º 
	Objecto do Protocolo 

	Artigo 2.º 
	Direitos e obrigações das partes 
	Artigo 3.º 
	Artigo 4.º 
	Resolução 
	Período de vigência do Protocolo 


	((((( Gabinete de Apoio ao Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho    
	E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a reunião, eram vinte horas mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão Administrativa, mandei escrever e subscrevo. 
	 
	A Presidente da Câmara Municipal____________________________________________ 
	 
	((((( 


